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Voorwoord 

 

The times they are a-changin' 

Bob Dylan 

 

 

Over de noodzaak tot veranderingen in de zorg wordt al vele jaren 
gesproken. De scenario‟s zijn opgesteld en wet- en regelgeving 
om veranderingen te stimuleren is ingevoerd. Tegelijkertijd 
stonden de afgelopen jaren meer in het teken van leren werken 
met de nieuwe spelregels dan dat het menens werd. Instellingen in 
problemen werden geholpen, budgetten werden verruimd, waar 
nodig kwamen er extra impulsen om de hoogste nood te lenigen. 
In dat opzicht was er zelfs in het Darwin-jaar geen sprake van 
survival of the fittest. 

Nu de nationale reserves zijn gebruikt om de financiële sector 
overeind te houden, zal het vangnet voor de zorg veel lager komen 
te hangen. De vooruitzichten rondom de beschikbare middelen 
voor de zorg zijn ronduit somber. Maar zeker in Nederland is geen 
sprake van luxe zorg waar in tijden van crisis direct sprake is van 
vraaguitval. De vragen van patiënten zullen niet zomaar afnemen 
in lijn met de koopkrachtontwikkeling. U zult al uw creativiteit willen 
mobiliseren om deze storm te trotseren. Om met Bob Dylan te 
spreken: “For he that gets hurt will be he who has stalled”. 

Graag bieden wij u met deze bundel „Survival of the Fittest‟ 
inspiratie voor de veranderingen die komen gaan, met praktische 
ervaringen en inzichten uit een aantal concrete projecten die wij 
hebben mogen ondersteunen in de jeugdzorg, de ziekenhuizen, 
ouderenzorg, de zorg voor verstandelijk gehandicapten en de 
geestelijke gezondheidszorg. 

 

Maar bovenal veel leesplezier! 

 

 

Marleen van Amersfoort   Patrick Jansen 

Capgemini Consulting   Capgemini Consulting 

Practicemanager Public & Health  Clusterleider Zorg 
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Kies de richting van verlichting 

Doorbreek de paradox, optimaliseer proces én kwaliteit,  

door Léonie van Rijk, Patrick Jansen en Sjoerd Admiraal 

 
Gezondheidszorginstellingen richten zich in toenemende mate op 
het verbeteren van hun klantgerichtheid, kwaliteit en marktpositie. 
In de strategieplannen van vrijwel elke zorginstelling komt naar 
voren dat zij zich willen ontwikkelen van een aanbod- naar een 
vraaggestuurde organisatie. Enerzijds wordt hierbij vanuit het 
kwaliteitsdenken de klant centraal gesteld. Anderzijds richt de 
logistiek zich op een doelmatige bedrijfsvoering. Om beide 
doelstellingen te bereiken, is het noodzakeljk om producten en 
processen te standaardiseren zonder daarbij de individuele maat 
te verliezen. Uitgangspunt is het realiseren van één 
standaardproces, met daarbinnen een differentiatie naar de 
verschillende vormen van zorg.  
 

Op te lossen paradoxen 

In onze visie ligt de sleutel voor het bereiken van de balans tussen 
kwaliteit en doelmatigheid in het oplossen van de volgende 
paradoxen. 

 Hoe kunnen we in een standaardproces de cliënt toch 
flexibele zorg bieden die uitmuntend bij de situatie van de 
cliënt past? 

 Hoe kunnen we processen rond individuele zorgvragen 
organiseren en tegelijkertijd profiteren van de kracht van 
schaalgrootte en de tijd van de professionals optimaal 
inzetten? 

 Hoe voorkomen we dat het streven naar efficiëntie een rem 
zet op de wens naar een steeds betere kwaliteit van 
dienstverlening? 

 Hoe doelstellingen en processen meetbaar te maken, zonder 
te verzanden in het bureaucratisch verzamelen en registreren 
van allerlei tussenresultaten en procesuitkomsten? 

 Hoe kan een standaardoplossing een maatwerkproces 
ondersteunen dat aan continue verandering en verbetering 
onderhevig is? 

 Hoe kan een verandering worden geïmplementeerd die vanuit 
de „werkvloer‟ ontstaat en daar draagvlak verwerft, zonder dat 
de beheersing over het eindresultaat van het 
veranderingsproces verloren raakt? 

 

Het onderkennen van het paradoxale karakter van de gewenste 
veranderingen is een belangrijke eerste stap op weg naar een 
resultaat dat beter is dan het voor de hand liggende compromis 
tussen de door ons genoemde extremen. De oplossing van een 
paradox is altijd meer dan de som der delen. 

Uit tal van projecten zowel buiten als binnen de zorgsector blijkt 
dat de combinatie van aanpakken uit zowel Lean als SixSigma een 

De kracht van het denken in 

paradoxen is dat de 

oplossing voor een paradox 

niet gevonden wordt in een 

gemiddeld resultaat tussen 

de uiterste oplossingen, 

maar juist in het verenigen 

van het schijnbaar 

onverenigbare. 
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methode biedt die geschikt is om in een procesherontwerp de 
eerder genoemde paradoxen te overbruggen.  

 

Op deze manier kan een proces worden herontworpen waarbij het 
optimum gevonden wordt tussen: 

 

 Standaardisatie en klantgerichtheid; 

 Flexibiliteit en economy of scale; 

 Efficiëntie en kwaliteit; 

 Procesmanagement en lage administratie lasten; 

 Gebruik van standaard IT en veranderende processen; 

 Bottom-up en top-down implementeren; 

 Wensen van de (interne) klant versus prioriteiten en 
regelgeving vanuit de processen zelf. 

 

 
Figuur 1: Voorbeeld oplossing paradox tussen klantgerichtheid en standaardisatie 
van processen 

 
Wat is Lean? 

Lean is een managementfilosofie, gericht op het optimaliseren van 
het bedrijfsproces van een organisatie. Deze methode streeft 
ernaar om snel, efficiënt en met zo min mogelijk verspilling te 
leveren wat de klant wil. De essentie van Lean is dat de klant de 
waarde van het uiteindelijke product of dienst bepaalt en dat de 
onderliggende processen gericht moeten zijn op het bijdragen aan 
deze waarde. Onderdelen die hier niet aan voldoen moeten 
verwijderd worden. Door deze eliminatie van verspilling wordt de 
kwaliteit van dienstverlening verhoogd en gelijktijdig de 
productietijd en kosten verlaagd.  
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Lean gaat uit van een bottom-upprincipe; dit houdt in dat degenen 
die het dichtst bij het proces staan, de professionals, nauw 
betrokken zijn bij het evalueren en optimaliseren van de 
processen. Hierdoor wordt een potentiële kloof tussen 
management en praktijk voorkomen en wordt een gedrags-
verandering bereikt, die gericht is op een continu verbeterproces 
met perfectie als einddoel. 

 

Wat is SixSigma? 

SixSigma is een methode om processen op basis van feiten en 
data te optimaliseren en is ontstaan bij Motorola in de jaren '80 als 
oplossing voor problemen met productkwaliteit en klanttevreden-
heid. Een belangrijk uitgangspunt is fouten te voorkomen, 
waardoor zo min mogelijk gecorrigeerd hoeft te worden: „doing 
things right the first time’.  

In de statistiek is σ (sigma) een maat voor de spreiding van een 
variabele. Binnen SixSigma is de spreiding van een metriek een 
indicatie voor de variatie in het proces, ofwel de mate waarin het 
proces onder controle is. Deze spreiding van een variabele, zoals 
het aantal defecten per productierun, wordt gekoppeld aan de 
eisen van de klant. In het algemeen wordt bij bedrijven, waar geen 
bewuste kwaliteitsverbeteracties lopen, gewerkt met een 
proceskwaliteit van grofweg 2 tot 3 sigma (ongeveer 31% of 
minder tot 7% aan defecten) per processtap. Dat betekent dat bij 
10 processtappen met elk een niveau van 3 sigma slechts 50% 
van de productie of dienstverlening in één keer goed aankomt bij 
de klant. SixSigma biedt een vaste methodiek om processen te 
verbeteren op basis van „meten is weten‟. Hiermee is in de praktijk 
6 sigma bereikt, oftewel 0,00034% aan defecten! 

 
Wat is BeLean® 

BeLean™ leunt methodologisch sterk op de combinatie van Lean 
& SixSigma, maar ondervangt een aantal procesmatige tekort-
komingen van deze methoden bij de implementatie. Procesmatig 
richt BeLean zich op het realiseren van een andere wijze van 
kijken en uitvoeren van het eigen werk. Met het toepassen van 
BeLean™ worden daarmee niet alleen concrete projectresultaten 
bereikt, maar wordt ook de basis gelegd voor een andere manier 
van denken en doen. Dit is noodzakelijk voor het daadwerkelijk 
structureel toepassen van een kwaliteitsverbetercyclus binnen een 
gezondheidszorgorganisatie. Concreet betekent dat: 

A. Lean/SixSigma een holistische aanpak kent, waarin aandacht 
is voor mensen, organisatie en processen. Om de 
noodzakelijke gedragsverandering te bereiken is het van 
belang om het proces, de mensen en de organisatie als één 
geheel te bekijken. Meer conventionele Lean/SixSigma- 
benaderingen focussen zich op het toepassen van methodes 
en technieken op processen, waarbij al het andere buiten 
beschouwing wordt gelaten. 
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B. De uitrol van Lean/SixSigma progressief is – het moet niveau 
na niveau gebeuren, beschreven in een helder plan van 
aanpak met duidelijke mijlpalen.  

1. Het onder controle hebben van de organisatie: quick wins 
realiseren om momentum te creëren en het bouwen aan 
basisvaardigheden om van daaruit verdere voortgang te 
boeken. 

2. Het creëren van excellence: het opleveren van 
transformationele resultaten en het verankeren van de 
Lean cultuur in de nieuwe organisatie. 

 
De toepassing van deze principes biedt een methode om 
duurzame resultaten te behalen – financieel, operationeel, 
cultureel of alle drie. Zoals een medewerker van een van onze 
klanten vertelde na het ervaren van BeLean™: “Ik ben nu veel 
trotser op mijn werk. Ik wil die positieve sfeer vasthouden.” 

 
Figuur 2: Processen, organisatie en medewerkers in balans 

 
Het stappenplan van BeLean™ 

Op basis van onze ervaringen en de bovenstaande filosofie 
hebben wij een stappenplan uitgewerkt waarin het vertrekpunt „het 
centraal stellen van de cliënt‟ is. Het stappenplan van BeLean™ is 
opgebouwd uit twee fasen: een analysefase en een implementatie-
fase. 

 
Het stellen van de diagnose 

Voorafgaand aan de diagnosefase wordt bepaald welke processen 
geanalyseerd zullen worden. Gestart wordt met een inventarisatie 
en onderbouwing van wat de behoeften van de cliënt, de 
professional en de organisatie zijn. Op basis van deze 
kwaliteitseisen kunnen beslissingen genomen worden om 
processen zo in te richten dat zij werkelijk toegevoegde waarde 
leveren. Vervolgens wordt samen met de professionals het proces 
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stapsgewijs onderzocht en beschreven. Aan de hand hiervan 
kunnen verspillingen en obstakels in het proces worden 
geïdentificeerd. Parallel vindt een analyse plaats van pieken en 
dalen in de vraag naar zorg, wordt nagegaan in welke mate de 
uitvoering van de processen al gestandaardiseerd is en worden 
„quick wins‟ geïdentificeerd. 

Het laatste onderdeel van de analysefase bestaat uit het maken 
van een businesscase om kosten en baten te bepalen van zowel 
de huidige als de aangepaste processen. Zo kan worden bepaald 
hoe groot de toegevoegde waarde van de proces-optimalisatie is. 

 

Het uitvoeren van de operatie 

Tijdens de implementatiefase worden de resultaten en voorstellen 
voor procesverbeteringen uit de BeLean™-diagnose aan de hand 
van een helder plan geïmplementeerd. Tijdens deze fase is het 
van groot belang dat de besturing van de implementatie goed is 
ingericht en dat met medewerkers en teams duidelijk wordt 
gecommuniceerd over de veranderingen in de organisatie. 
BeLean™ biedt hiertoe een groot aantal handreikingen. In deze 
fase moet er ruim aandacht zijn voor het maken en gebruiken van 
een routekaart voor verbeteringen in de toekomst, om zo het 
continue zoeken en doorvoeren van verbeteringen binnen de 
organisatie te borgen. 

 

Duurzaam verbeteren van kwaliteit en efficiency 

Ten slotte: met de term „Lean‟ wordt een vergelijking gemaakt met 
afslanken, door als organisatie op dieet te gaan. Een van de 
gevaren van een dieet is dat na afloop weer wordt teruggegrepen 
op oude eetgewoontes. Waarbij na verloop van tijd het effect van 
het dieet teniet wordt gedaan, of erger nog, dat het begingewicht 
wordt overschreden: het jojo-effect. Bij het uitvoeren van een 
regulier Lean/SixSigma-project is het risico aanwezig dat een 
dergelijk effect optreedt. Dat risico wordt versterkt wanneer het 
Lean-denken niet goed genoeg is geadopteerd door de 
organisatie. De noodzaak en voordelen van patiëntgericht denken 
en de bijbehorende optimalisatie van processen moeten door het 
management actief worden uitgedragen in de organisatie. 
Medewerkers moeten zich gemotiveerd voelen om de benodigde 
veranderingen te realiseren.  

Het toepassen van BeLean™ betekent een cultuurverandering 
voor de hele zorginstelling. Het realiseren van het daarvoor 
vereiste leiderschap is onderdeel van onze aanpak. BeLean™ 
biedt op deze wijze een uitermate krachtige aanpak om duurzaam 
kwaliteit te verhogen en tegelijkertijd significante reducties in 
doorlooptijd en kosten te bereiken én te behouden. 
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Stel dat u klant was van uw eigen 
organisatie 

Over het herdefiniëren van dienstverlening vanuit klantperspectief, 

door Wouter Sleyffers, Berend Buys Ballot en Patrick Jansen 

 

De tijd is gekomen om te stoppen met analyseren, becom-
mentariëren en het schrijven van rapporten over de tekort-
komingen van de jeugdzorg in Nederland. We weten dat er sprake 
is van overmatige bureaucratie die resulteert in regeldruk op de 
werkvloer. En we weten dat hulpverleners het gevoel hebben dat 
zij door de opeenstapeling van nieuwe regels steeds verder van de 
klant verwijderd raken. Veelal wordt de oplossing voor deze 
problemen gezocht in de herinrichting van het stelsel en de 
heersende wet- en regelgeving. Maar moeten we hierop wachten, 
kunnen organisaties in de jeugdzorg zelf het verschil maken? 

Horizon, een grote aanbieder van jeugdzorg en speciaal onderwijs 
in de regio Rotterdam, heeft zich ten doel gesteld om de klant 
weer centraal te stellen. Dit betekent dat het hulpverleningsproces 
waar mogelijk wordt ontdaan van handelingen die geen waarde 
hebben voor de klant. Onder de projectnaam „klant centraal‟ zijn 
hulpverleners uitgedaagd om de organisatie met de ogen van de 
klant te bekijken. Ze hebben de hulpverlening naar eigen inzicht 
klantgericht georganiseerd. Daarbij namen ze de ervaring van de 
klant als uitgangspunt en niet de regels en bestaande procedures.  

 
Steeds minder tijd voor de klanten 

De raad van bestuur van Horizon heeft een onderzoek laten 
uitvoeren naar de tijdbesteding van zijn hulpverleners. Hieruit is 
gebleken dat de verhouding directe tijd (direct klantcontact 
aangevuld met handelingen die een directe relatie hebben met dit 
klantcontact) en indirecte tijd (handelingen zonder directe relatie 
met een klant) in de loop der jaren is verslechterd. Dit alles gaat 
ten koste van de kwaliteit van de zorg en daarmee van klanten van 
Horizon, de kinderen en gezinnen die ondersteuning nodig hebben 
bij het opgroeien en ontwikkelen. In de toekomst worden nieuwe 
vormen van prestatiebekostiging geïntroduceerd, waarbij 
jeugdzorgaanbieders in toenemende mate op productiviteit worden 
afgerekend. Dit vormt een tweede belangrijke drijfveer voor 
Horizon om de niet direct klantgebonden handeling terug te 
brengen tot een aanvaardbaar niveau. 
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Wat is de overeenkomst tussen de jeugdzorg en een „drive-in‟ van een 

fastfoodrestaurant? 

De stappen die een klant bij Horizon doorloopt verschillen weinig van een 

drive-in van een fastfoodrestaurant. Informeren, kiezen, bestellen, wachten, 

ontvangen en consumeren vormen in beide gevallen de belangrijkste stappen 

met elk eigen klantbehoeften.  

Klanten in de jeugdzorg moeten veel formulieren invullen en spreken met vijf, 

tot soms wel acht, hulpverleners tijdens het intakeproces (de bestelling). Als 

een „drive-in‟ georganiseerd zou zijn als een jeugdzorginstelling zou de 

klantervaring er als volgt uitzien.  

Het drive-inrestaurant biedt u vooraf geen keuzemogelijkheden, maar vraagt 

om tijdens de bestelling uit de auto te stappen en mee te lopen door de 

keuken. Op momenten dat het vijfkoppige personeel tijd heeft, kunt u met elk 

van hen afstemmen hoe het deel van de maaltijd dat zij bereiden (broodje, 

uien, friet, frisdrank en verpakking) eruit moet komen te zien. Vervolgens mag 

u doorrijden naar de parkeerplaats waar u eigenlijk geen idee heeft hoe lang 

u moet wachten voordat u de bestelling ontvangt. Vanuit het oogpunt van het 

restaurant krijgt u precies wat u nodig heeft, al is de onderlinge coördinatie in 

de keuken erg lastig en vraagt het veel overleg. Vanuit uw oogpunt heeft u 

hemel en aarde moeten bewegen voordat u eindelijk weet wat u kan 

verwachten, duurde het erg lang en staat er achter uw auto inmiddels een 

enorme rij klanten die ook nog de keuken in moeten.  

In een normale „drive-in‟ is men georganiseerd rondom de ervaring die de 

klant het liefst doorloopt. De keuzes zijn helder aangegeven,  de rij voor de 

bestelling is kort en de rij voor de ontvangst langer. Waarom? Omdat 

wachten terwijl je weet dat er aan jouw bestelling gewerkt wordt minder 

vervelend is. Daarnaast biedt het de keuken de kans om bijvoorbeeld 

betalingen af te handelen en zelf de bestellingen slim te combineren.  

 

De klantervaring centraal 

Horizon heeft in samenwerking met Capgemini Consulting een 
aanpak ontwikkeld. Met een gemengde groep medewerkers 
(dwarsdoorsnede van de organisatie) zijn in drie bijeenkomsten 
enkele kernprocessen herontworpen vanuit het perspectief van de 
klant.  
 

De kern van de aanpak is het beantwoorden van vier vragen:  

1. Wat ervaart de klant als hij/zij de ervaringsketen van de 
organisatie doorloopt? (De klant ziet…). 

2. Wat zijn de behoeften van klanten in elke fase van de 
ervaringsketen? (De klant wil…). 

3. Welke ervaring willen we de klant geven? (De organisatie 
biedt…). 

4. Hoe gaan we deze ervaring inrichten? (De organisatie gaat 
verbeteren…). 

Om klantgericht denken onder medewerkers te stimuleren, heeft 
Horizon gebruikgemaakt van een metafoor. In de eerste bijeen-
komst zijn alle aanwezigen uitgedaagd om hun organisatie te 
vergelijken met de „drive-in‟ van een bekend fastfoodrestaurant.  
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Het gebruik van deze metafoor werkt confronterend en stuit soms 
op weerstand bij de werkgroep deelnemers.  
Hulpverlening is immers geen fastfood. Maar de waarde van de 
metafoor, als geheel andere kijk op de eigen organisatie, stond 
tijdens het proces nooit ter discussie. De metafoor laat zien dat het 
kennen van de klantervaring zowel voordelen biedt voor de klant 
als voor de organisatie. Medewerkers bediscussiëren de verschil-
lende fases van de klantroute. In alle fases spelen de vijf beoor-
delingsfactoren toegankelijkheid, service, binding, kwaliteit en prijs 
een rol. Wanneer deze beoordelingsfactoren worden toegepast en 
het dienstverleningsproces in kaart wordt gebracht dan valt op dat: 

 de eigen organisatie toegankelijker kan zijn door proactief 
veel meer informatie te geven op bijvoorbeeld een website en 
cliënten als (potentiële) klanten te benaderen; 

 de service beter kan door klanten te ondersteunen tijdens 
intake en zorgverlening en de hoeveelheid formulieren en 
papierwerk te bundelen en te beperken; 

 de binding met klanten verbeterd kan worden door één 
aanspreekpunt aan te wijzen die de klant kent en begeleidt van 
begin tot eind;  

 de prijs, in de vorm van de moeite die klanten moeten doen 
om hun wensen in vervulling te zien gaan, verlaagd kan 
worden (door informatie te hergebruiken); 

 de kwaliteit verbeterd kan worden door te focussen op 
processtappen die echt waarde toevoegen voor de klant. 

 
Pak de kansen 

Weten waar je verbeteringen kunt realiseren, is pas het begin. Het 
implementeren van deze verbeteringen is minstens zo belangrijk. 
Met behulp van de principes van BeLean™ is het intakeproces 
voor nieuwe cliënten door de werkgroep opnieuw ingericht. 
BeLean™ is een methodiek die ontwikkeld is om bedrijfs-
processen te optimaliseren, zonder daarbij de individuele maat van 
de klant te verliezen. Bij elke handeling of processtap staat de 
vraag centraal of deze waarde toevoegt voor de klant. U kunt zich 
voorstellen dat vergadermomenten, overdracht, diagnosestelling, 
dossiervorming en informatieregistratie vanuit het perspectief van 
de klant weinig directe waarde toevoegen. De voorgestelde 
vereenvoudigingen hebben een aanzienlijke tijdsbesparing tot 
gevolg. Horizon heeft het voornemen om ook de samenwerking en 
informatie uitwisseling met Bureau Jeugdzorg te verbeteren zodat 
voor cliënten één vloeiend proces ontstaat. 

In de uitvoering van de pleegzorg is met behulp van bedrijfs-
kundige analyse aangetoond dat met een aantal beperkte inter-
venties, gericht op het verhogen van de retentie van pleegouders 
en het vergroten van de instroom van pleegouders, veel frictie in 
het plaatsingsproces kan worden weggenomen.  
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Door met enige overcapaciteit te werken (meer beschikbare 
pleegouders dan geplaatste jongeren), wordt winst geboekt voor 
zowel het kind (minder kortdurende plaatsingen en over-
plaatsingen), de pleegouders (minder onnodige tijdelijke en 
spoedplaatsingen) en Horizon (minder werk in het plaatsings-
proces doordat voor één kind het plaatsingsproces in principe 
maar één keer hoeft te worden doorlopen). 

 
Elimineer verspilling! 

Centraal in deze aanpak staat niet alleen de klant maar ook de 
medewerker. Gezinsbegeleiders, gedragswetenschappers, team-
leiders en plaatsingcoördinatoren hebben in korte tijd een analyse 
gemaakt en verbetervoorstellen opgesteld. Daarbij zijn zij tevens 
de ambassadeurs geworden van een andere manier van denken. 
Illustratief hiervoor is het verzoek van het managementteam om in 
de eindrapportage, naast de resultaten een expliciete weergave 
van het proces in de werkgroepen op te nemen.  

In dit project is duidelijk geworden dat er in de jeugdzorg veel winst 
behaald kan worden in termen van toegankelijkheid, service, 
binding met de klant, kwaliteit en prijs door de klantervaring 
centraal te stellen. In gesprekken met jongeren en hun ouders blijft 
Horizon toetsen of de ingezette verbeteringen ook het gewenste 
effect hebben voor de klanten. Door klantwensen te vertalen naar 
verbeterinitiatieven zijn concrete en eenvoudige proces-
aanpassingen gerealiseerd die direct effect hebben op de 
klantervaring. Hiermee blijkt dat de weg naar een doelgerichte en 
slagvaardige jeugdzorg niet per definitie begint bij stelsel-
herziening, regeldrukverlichting of ICT innovatie, maar bij de 
werknemers die elke dag in direct contact staan met de klant. Als 
we in de jeugdzorg onze energie steken in innovatie op dit vlak, 
dan ervaren jongeren, ouders en hulpverleners het directe 
resultaat.  
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Zorgprogrammering: kwaliteit à la carte?! 

Zorgprogrammering als middel voor kwaliteitsverbetering en sturing 

door Eliane Vrolings en Berend Buys Ballot 

 

In verschillende branches binnen de gezondheidszorg komen we 
het fenomeen zorgpaden, zorgarrangementen of zorgprogram-
mering tegen. Vanuit de inhoud van de zorg worden op basis van 
combinaties van modules en therapieën trajecten samengesteld 
voor cliënten met eenzelfde diagnose of zorgvraag. Het opstellen 
van zorgprogramma‟s biedt een kans om inhoud van de zorg en 
de bedrijfsvoering op een gezonde wijze in balans te brengen.  

Vervolgens kunnen zorgprogramma‟s of zorgarrangementen 
gebruikt worden om de consument over de streep te halen om „tot 
aankoop‟ over te gaan. De volgende stap is de patiënt als 
„consument‟ te benaderen en deze consument inzicht in de 
kwaliteit en samenstelling van de aangeboden diensten te bieden. 
Zorgprogrammering biedt hiertoe vele mogelijkheden. 

Met zorgprogrammering wordt gedoeld op het ontwerpen van één 
of meerdere zorgprogramma‟s voor een specifieke doelgroep met 
een specifiek zorgaanbod. Andere termen voor vergelijkbare 
denkwijzen zijn klinische paden, zorgpaden, zorgtrajecten of fast 
tracks. De vergelijkbaarheid van deze fenomenen is groot, de 
verschillen liggen in de wisselende focus op kwaliteit, logistiek, 
bedrijfsvoering, behandelwijze of informatiehuishouding.  

 
Kwaliteit en bedrijfsvoering in balans! 

Zorgprogrammering draait om het vinden van de balans tussen 
kwaliteit en bedrijfsvoering. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van 
zorgprogrammering is dat het zorgaanbod: 

 in overeenstemming is met professionele standaards 
(richtlijnen en „best practices‟); 

 het zorgprogramma in zijn totaliteit financieel haalbaar (en dus 
rendabel) is; 

 logistiek optimaal georganiseerd is; 

 de cliënt in het primair proces centraal blijft staan; 

 de hulpverlener ondersteund wordt door ICT-oplossingen die 
de registratielast beperken. 
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Figuur 3: Het ontwikkelen van zorgprogramma’s is een continu proces 

In overeenstemming met de professionele standaard 

Zorgprogrammering begint met het in beeld krijgen van de 
verschillende doelgroepen en hun omvang. DBC-data biedt 
uitstekende mogelijkheden om de aard en omvang van de 
verschillende doelgroepen te koppelen aan de toekomstige 
zorgvraag en het benodigde aanbod. Op basis van deze informatie 
kan vanuit een zorginhoudelijke visie gestart worden met het 
ontwikkelen van een zorgprogramma per stoornis. Voor verschil-
lende cliënten (afhankelijk van de zwaarte van de zorgvraag) 
bestaan zorgprogramma‟s uit verschillende paden met verschil-
lende behandelmodules. 

 
Financieel haalbaar 

Is het behandelaanbod lucratief in financiële zin? En wat is 
lucratief? Wanneer het inhoudelijk ontwerp is gemaakt, kan het 
zorgprogramma doorgerekend worden op basis van kostprijzen en 
de vergoeding die toegekend wordt op basis van de DBC-
systematiek. Hierbij kan een spanning ontstaan van het „evidence 
based‟ werken, het volgen van de richtlijn, en de kostprijs die 
daarmee ontstaat met de voorspelde opbrengsten op basis van de 
DBC‟s. Belangrijk hierbij is dat niet ieder zorgpad op zichzelf 
kostendekkend hoeft te zijn als op zorgprogrammaniveau de mix 
een positief resultaat laat zien. Daarnaast maakt inzicht in de 
kosten en de opbrengsten het mogelijk om verantwoorde keuzes 
te maken over de inzet van tijd en type behandelaar.  

 
Logistiek optimaal georganiseerd 

Wat betekent zorgprogrammering voor mijn cliëntenstroom? Bied 
ik alle programma‟s aan op alle locaties of ga ik specialiseren? 
Inzicht in vraag en aanbod leidt onherroepelijk tot een verschuiving 
van het aanbod per locatie en de formatie die nodig is om de 
zorgprogramma‟s aan te bieden. Door de inzet van professionals 
op de verschillende behandelmodules te bespreken, wordt in 
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praktijk veelal duidelijk dat er een andere mix van professionals 
mogelijk is. 

 
Ondersteund door een gebruiksvriendelijk EPD 

Wanneer u binnen uw organisatie consensus heeft bereikt over de 
zorgprogramma‟s die u uw cliënten wilt bieden, is het de uitdaging 
om volgens deze programma‟s te werken. Het is daarbij van 
essentieel belang dat het primaire proces wordt ondersteund met 
de juiste informatie. Het EPD speelt hierbij een belangrijke rol. De 
recente ontwikkelingen op het gebied van EPD‟s maakt het 
mogelijk om het behandelaanbod hierin op te nemen. De 
zorgprogramma‟s met activiteiten, planning, agendavoering, en 
evaluatiemomenten worden gepresenteerd en bieden de 
professional een leidraad bij het bepalen welke activiteiten voor 
welke cliënt van toepassing kunnen zijn. Niet voorschrijvend maar 
beschrijvend.  

Ook wanneer men terugkijkt in de tijd met behulp van (DBC)-data 
kan de mate waarin zorgprogramma‟s zijn gevolgd, worden 
weergegeven. Deze informatie kan gebruikt worden om te sturen 
in het primaire proces, maar ook om zorgprogramma‟s door te 
ontwikkelen.  

 
Implementeren en presenteren 

In de bovenstaande paragraaf zijn de vier facetten van zorg-
programmering beknopt beschreven. In zekere zin vormen deze 
de basis van het ontwerp en de implementatie waarbij de kans op 
een succesvolle implementatie sterk wordt vergroot wanneer u 
rekening houdt met de volgende aspecten.  

1. De impact op de organisatie is veel groter dan menigeen 
denkt. Het werken aan de hand van zorgprogramma‟s vraagt 
om een zekere cultuurverandering van alle betrokken 
professionals. Deze kan worden ingezet en vergemakkelijkt 
wanneer veel belanghebbenden worden betrokken in het 
project.  

2. Om slagvaardigheid te behouden, helpt het om de eerste 
schetsen van het zorgprogramma met een kleine 
multidisciplinaire groep te maken. Het samenbrengen en 
samenvatten van bestaande protocollen en proces-
beschrijvingen biedt een startpunt voor het eerste ontwerp.  

Vervolgens kan toetsing door een grotere groep plaatsvinden. 
Op deze wijze is het mogelijk in korte tijd zorgprogramma‟s te 
ontwerpen en tijdens het ontwerp de eerste stappen van de 
implementatie (en cultuurverandering) te zetten.  

3. Professionals dienen eenduidig te worden geïnformeerd over 
het nut en de noodzaak van zorgprogrammering. Hierbij speelt 
visualisatie een grote rol. De weergave van zorgprogramma‟s 
in schema‟s, waarbij in één oogopslag voor de behandelaar 
duidelijk is hoe een zorgpad is opgebouwd, is van essentieel 
belang bij de realisatie van een gedragsverandering.  
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4. Een cruciale fase is de implementatie op verschillende 
locaties, in verschillende teams en onder verschillende 
vakgroepen. Training van medewerkers in het werken met 
zorgprogramma‟s maar ook de coaching van leidinggevenden 
in het sturen op de gemaakte afspraken verdient veel tijd en 
aandacht waarbij persoonlijke communicatie een voorwaarde 
is voor succes.  

5. Ten slotte is zorgprogrammering een continu proces waarbij de 
bekende stappen van ontwerp, implementeren, toetsen en 
bijstellen blijvend doorlopen worden om tot een inhoudelijk, 
financieel en logistiek werkbaar model van het 
behandelaanbod te komen. 

 
Zorgprogrammering als kwaliteitszegel 

Zorgprogrammering kan in ziekenhuizen, de ggz, de ouderenzorg 
of de jeugdzorg een belangrijke rol spelen bij het vinden van de 
balans tussen kwaliteit en bedrijfsvoering. Het is echter niet alleen 
een hulpmiddel voor de dialoog tussen manager en professional 
over inhoud en bedrijfsvoering. Cliënten zijn meer dan ooit op zoek 
naar informatie over hun eigen problematiek en de oplossing die 
daarbij past. In de spreekkamer van de professional is in 
toenemende mate sprake van een gelijkwaardige dialoog. 
Zorgprogramma‟s bieden een kans voor professionals, managers 
en bestuurders om met cliënten, zorgverzekeraars en toezicht-
houders de dialoog aan te gaan over inhoud, bedrijfsvoering en 
het effect van de geboden dienstverlening. 
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Succesvol schatgraven 

Over Process Mining en het vinden van verborgen schatten,  

door Jenneke IJzerman, Marcus Dees en Henk Bakker 

 

Verborgen schatten, vele duizenden zijn er te vinden binnen 
Nederlandse zorgorganisaties. Met behulp van slechts een GPS 
en de coördinaten van de schatkist navigeer je al wandelend naar 
de schat. De GPS in deze metafoor is „Process Mining‟, een 
techniek die de verborgen schatten in uw organisatie tevoorschijn 
kan toveren. 
 
Organisaties in de zorg leggen ongemerkt een schat aan 
informatie vast. Met de introductie van de DBC-systematiek en de 
toegenomen verantwoordingseisen is de registratie van activiteiten 
een feit. Deze schat aan gegevens wordt vooral als facturering en 
verantwoordingsinformatie gebruikt maar biedt, mits op een 
bruikbare wijze gepresenteerd, zeer veel informatie voor de interne 
bedrijfsvoering en het verloop van de huidige processen in de 
organisatie. In de presentatie schuilt het geheim: visualisatie van 
een zorgprogramma of zorgpad op basis van daadwerkelijk 
uitgevoerde activiteiten maakt de achterliggende „berg‟ aan data in 
één klap overzichtelijk en toegankelijk! 

 
De GPS 

Hoe kan de schat aan informatie gebruikt worden om de 
procesverbeteringen door te voeren zodat de gewenste situatie 
bereikt wordt? De registratie van behandelcontacten, intake- 
activiteiten, telefonische consulten en dergelijke, beschrijven de 
contactmomenten van uw cliënt met de organisatie. Het geordend 
en in samenhang representeren van deze contactmomenten 
maakt voor iedereen inzichtelijk hoe de route van de klant door de 
organisatie eruit ziet. De weergave van de route toont welke 
stappen „overbodig‟ zijn, waar onnodige wachttijd bestaat en waar 
mogelijkheden voor verbetering zitten. De analysemethode, die dit 
mogelijk maakt, heet Process Mining.  
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Capgemini beschikt over geautomatiseerde software voor Process 
Mining. Hiermee kan een enorme versnelling worden bereikt bij het 
analyseren van uw bedrijfsprocessen waarbij het resultaat geen 
model van de werkelijkheid is, maar juist de exacte werkelijkheid 
weergeeft. Om een Process Mining-analyse uit te voeren is een 
verzameling van gegevens nodig die reeds zijn vastgelegd in de 
DBC-registratie: een reeks van activiteiten met daarbij op wie ze 
betrekking hebben en wanneer ze uitgevoerd zijn. 
 
Enkele voorbeelden 
Figuur 4 toont het gestileerde resultaat van een Process Mining- 
analyse. Het figuur toont het behandelproces van de ambulante 
behandeling dat hoort bij de diagnose „Knie Arthrosis‟ van het 
specialisme „Orthopedie‟. 

 
Figuur 4: Process Mining- resultaat voor de diagnose Knie Arthrosis van het 

specialisme Orthopedie 

 
Iedere processtap wordt weergegeven door een blokje met daarin 
de naam of namen van de activiteiten die uitgevoerd worden. De 
pijlen tussen de blokken geven aan welke processtappen direct op 
elkaar kunnen volgen. Uit deze figuur blijkt dus dat de processtap 
„MRI heup(en)/onderste extremiteiten‟ niet direct gevolgd wordt 
door „Beeldvormende diagnostiek van knie of onderbeen‟.  
 
Deze procesbeschrijving schrijft niet voor welke processtappen 
exact voor alle patiënten doorlopen moeten worden. Iedere patiënt 
volgt een eigen pad door de processtappen. De dikkere 
verbindingspijlen geven stappen weer die vaker voorkomen. Deze 
figuur geeft inzicht in het huidige verloop van het proces.  
 
Figuur 5 toont het resultaat van de Process Mining-analyse zoals 
deze door de software wordt gegenereerd. Ieder blauw bolletje 
stelt een patiënt voor en de snelheid waarmee het bolletje langs de 
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verschillende activiteiten beweegt, komt overeen met de werkelijke 
doorlooptijd en wachttijd. Met behulp van Process Mining wordt de 
route van iedere patiënt in bewegende beelden weergegeven.  
 

 

Figuur 5: Screenshot van de animatie van het resultaat van een Process Mining- 

analyse 

 

In het plaatje zijn er veel patiënten die wachten tot de behandeling, 
in dit geval psychotherapie, kan starten. Dit is zichtbaar doordat er 
veel blauwe bolletjes bij de processtap „Psychotherapie‟ dicht op 
elkaar zitten. Deze processtap is duidelijk de spin in het web. De 
meest voor de hand liggende plaats waar onnodige wachttijd kan 
ontstaan met de grootste impact op het behandelproces is rondom 
deze processtap. Verdere gegevensanalyse over de gemiddelde 
tijd tussen psychotherapie-interventies (en andere processtappen) 
moet uitwijzen of hier ook daadwerkelijk onnodige wachttijd 
optreedt. 
 

Een waardevolle aanpak 

De veranderende marktomstandigheden noodzaken organisaties 
tot het stroomlijnen van processen om zowel kwalitatief als 
financieel goed concurrerend kunnen zijn. Process Mining 
ondersteunt organisaties bij deze ontwikkeling door inzicht te 
geven in de: 

 doorlooptijd van het primaire proces; 

 wachttijden binnen het primaire proces; 

 overbodige stappen in de behandeling; 

 momenten waarop de kwaliteitsrichtlijnen / protocollen niet 
gevolgd worden. 

In de toekomst is het mogelijk om inzicht te krijgen in de 
behandelingen (of behandelaren) die het meest effectief zijn, door 
bijvoorbeeld effectmetingen te combineren met procesinformatie. 
In dat geval kunnen behandelprogramma‟s of zorgpaden ver-
geleken worden op inhoudelijke componenten en effectiviteit.  
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Process Mining kan als instrument een belangrijk startpunt vormen 
voor een veranderingsproces. Voor ziekenhuizen, ggz-instellingen 
en jeugdzorgaanbieders wordt in een kort tijdsbestek een 
gemeenschappelijk beeld gecreëerd van de huidige situatie. In 
gesprek met professionals worden op basis van deze visualisatie 
wachttijden, knelpunten en onverwachte, onlogische of inefficiënte 
paden eenvoudig herkend. Het is een uiterst krachtig middel om 
draagvlak te creëren voor een verandering zonder daarmee de 
organisatie en professionals te belasten. De ordening van 
registratiegegevens, de visualisatie van activiteiten en de animatie 
van cliëntroutes wordt gedaan zonder dat daar in door 
professionals tijd geïnvesteerd hoeft te worden. 
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Hoe kraken we de nood? De regeldruk te 
lijf 

Een antwoord op de vraag hoe regeldruk te verminderen in de 

jeugdzorg,  

door Esther van Bostelen en Berend Buys Ballot 

 
U kunt zich er vast een voorstelling van maken, de klachten van 
hulpverleners in de jeugdzorg dat zij meer tijd achter de computer 
doorbrengen dan met hun cliënten. Gezinsvoogden, 
indicatiestellers, casemanagers en groepswerkers ervaren dat zij 
steeds meer moeten registreren en daar steeds meer van hun toch 

al kostbare tijd mee kwijt zijn. Dit is geen motiverende situatie, 
zeker niet in het licht van de bestaande wachtlijsten en de 
bezuinigingen die waarschijnlijk ook de jeugdzorg gaan treffen. 

 
Regeldruk is niet het gevolg van regels  

Capgemini Consulting heeft in verschillende branches in meerdere 
landen in Europa onderzoek uitgevoerd naar omvang en aanpak 
van administratieve lasten. Een voorbeeld hiervan is het landelijk 
onderzoek naar de ervaren regeldruk in de brede jeugdketen in 
2008. Bovenaan de top 10 van de meest ervaren regeldruk in 
omvang staat dat hulpverleners veel informatie moeten invoeren 
over cliënten. De volgende vijf knelpunten in de top 10 gaan 
eveneens allemaal over registreren. 
Uit het onderzoek komt ook naar voren dat tegelijkertijd de 
hulpverleners een grote waarde toekennen aan deze handelingen, 
ze zijn belangrijk. Registreren is enerzijds een last, maar is wel 
noodzakelijk. Hierin ligt de grootste uitdaging voor de sector: hoe 
kun je regeldruk verlagen met behoud van noodzakelijke 
handelingen? 
 



 

23 

 

De crux voor een succesvolle aanpak van deze regeldruk is het 
ontrafelen van de regels, die hulpverleners ertoe brengen zo veel 
te registeren. Het gaat erom de vraag te beantwoorden over wat 
de achtergrond van de regel is en kritisch te beoordelen wat de 
waarde ervan is voor het „eindproduct‟: een goede hulpverlening 
aan de cliënt.  
 
Stellen we de hulpverlener centraal, dan zien we op dit moment 
een situatie waarin er verschillende bronnen zijn waarin de 
bureaucratie zijn oorsprong heeft: wensen en eisen van de klant, 
de wensen en eisen van externe partijen (zoals financiers, 
inspecties en samenwerkingspartners), de wensen en eisen van 
het eigen management (bijvoorbeeld vanuit de bedrijfsvoering), en 
zelfopgelegde bureaucratie. In figuur 6 hebben we deze situatie 
schematisch weergegeven. 
 

 
Figuur 6: Bronnen van regeldruk 

 

De gewenste situatie is echter een andere. Dit is een situatie 
waarin de hulpverlener regie heeft over het eigen handelen en 
primair aandacht heeft voor de cliënten. Daarin wordt de 
hulpverlener maximaal ondersteund door het management van de 
instellingen, dat weghoudt van de werkvloer wat daar niet thuis 
hoort en de hulpverlener helpt de zelfopgelegde bureaucratie te 
verminderen. Figuur 6 verandert dan. 
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Figuur 7: Regeldruk gefilterd 

 
 

Wat is waardevol? 

Om deze verandering te realiseren is het nodig om de „blackbox‟ 
open te breken die de huidige praktijk van de hulpverlener vormt. 
Een goede manier om dit te doen, is om de verschillende 
handelingen te ontrafelen en vanuit het perspectief van de cliënt 
door de vraag te stellen: welke waarde heeft een bepaalde 
handeling voor de cliënt? Ook dient de waarde te worden 
toegekend voor de hulpverlener zelf, de organisatie waarvoor de 
hulpverlener werkt en de externe partijen. Is de waarde van de 
handeling laag, dan is de vervolgactie evident: schrappen. Is de 
waarde voor de klant laag, maar voor één van de andere partijen 
hoog, dan is de vervolgactie vereenvoudigen en minimaliseren. 
Maar ook bij een hoge klantwaarde loont het om kritisch te 
beschouwen of het niet met minder kan of slimmer kan.  
Samengevat hanteert Capgemini een aanpak waarin met 
professionals de handelingen worden ontrafeld en gewaardeerd. 
Door focus aan te brengen in bijvoorbeeld een deel van het 
werkproces, is de juiste diepgang te bereiken. 
Oplossingsrichtingen ontstaan uit het bespreken van de 
uitkomsten van deze ontrafeling en waardering met professionals 
en managers. Bij voorkeur nemen professionals en managers deel 
aan dezelfde bijeenkomst omdat dit inzicht in elkaars werk en 
begrip voor elkaars standpunten creëert. 
 

De oplossing is dichtbij 

Het blijkt dat professionals die aan de interactieve bijeenkomsten 
deelnemen, zeer creatief zijn in het vinden van verbeteringen en 
mogelijkheden. De goede voorbeelden die her en der binnen een 
organisatie worden toegepast, kunnen zo versneld breder worden 
verspreid. Voorbeelden van de voorgestelde aanpassingen in het 
werkproces zijn het gebruik van digitale formulieren, zodat niet 
alles eerst op papier en later in de computer gezet moet worden.  
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Extra training in kort en bondig kunnen rapporteren, extra opleiding 
in computervaardigheden. Maar ook het beter koppelen van 
productregistratie en inhoudelijke dossiervorming of eigenlijk een 
gehele verbetering van de registratiesystemen die worden 
gebruikt.  
 
In de projecten die wij hebben mogen begeleiden, komen 
oplossingen aan het licht van verschillende aard en omvang, maar 
wel een dusdanige hoeveelheid concrete voorstellen dat op basis 
daarvan gemakkelijk een veranderplan kan worden opgesteld en 
uitgevoerd. Oplossingen liggen veelal binnen de invloedssfeer van 
hulpverleners en het management. En daarmee wordt bewezen 
dat de aanpak van regeldruk in de jeugdzorg, misschien wel in de 
gezondheidszorg in het algemeen, geen sectorbrede 
aangelegenheid is, maar een zoektocht naar dat wat waarde 
toevoegt voor de cliënt.  
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E-Health vraagt om dubbele focus 

Over digitaal leiderschap bij innovaties met ICT,  

door Robert Stegwee en Ronald Teeuw 

 

Zijn de innovaties die met behulp van ICT worden ingevoerd een 
speeltje voor de enthousiaste medewerker die kostendekkend een 
pilot mag uitvoeren? Of zijn deze e-health-innovaties een 
springplank om tot breed geïmplementeerde zorginnovaties te 
komen? De belofte en het gevoel dat ICT een bijdrage kan leveren 
leeft enorm. ICT kan de weg banen voor belangrijke verbeteringen 
in de zorg wanneer u innoveert met dubbele focus.  

 

Innoveren met e-health? Juist nu! 

De tijd is gekomen om e-health-innovaties structureel in te bedden. 
Zorgaanbieders hebben zeker twee belangrijke redenen om juist 
nú bewezen innovaties verder te verspreiden in de organisatie. 

In de eerste plaats kunnen deze innovaties leiden tot verbeterde 
communicatie en interactie met patiënten. Zorg kan met e-health 
toepassingen als nieuw product in de markt worden aangeboden, 
waardoor uw instelling zich kan onderscheiden. Zo zien we de 
begeleiding via webportals in de verslavingszorg ontstaan, kunnen 
patiënten hun vragen stellen in een e-consult en bieden 
instellingen communities aan waarin patiëntengroepen en 
zorgprofessionals informatie delen op het raakvlak van behandelen 
en beleven.  
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Daarnaast kan de inzet van e-health ook leiden tot meer efficiency. 
U kunt de toenemende personele inzet voor de toenemende vraag 
naar zorg het hoofd bieden door slimmer te organiseren en meer 
werk zelfstandig door de patiënt of zijn naasten te laten uitvoeren. 
Denkt u hierbij aan innovaties als zorgportalen, RFID, 
internetafspraken, zorg op afstand en ketenintegratie. De verdere 
verspreiding van deze innovaties levert u ook kostenreductie en 
productiestijging op. Bijvoorbeeld doordat het niet verschijnen van 
patiënten voor afspraken aantoonbaar daalt. 

 

Focus op korte termijn: de proeftuin 

Wat we, naast een aantal klinkende successen, momenteel nog 
veel zien aan vernieuwingen heeft sterk het karakter van een 
proeftuin. Deze initiatieven kennen veelal de volgende kenmerken:  

 zij zijn gedreven vanuit de (nieuwe) mogelijkheden van de 
technologie; 

 zij ontstaan bottom-up met marginale steun van het 
management in termen van geld (subsidie) en aandacht; 

 zij worden uitgevoerd door een kleine groep enthousiaste 
ICT‟ers en zorgprofessionals die met veel energie het initiatief 
tot leven brengen; 

 zij eindigen met positieve berichtgeving in de pers. 

 

Deze proeftuinen zijn absoluut nuttig om ervaring op te doen en te 
bewijzen dat een goed idee werkt in de praktijk. Zonder pilots geen 
vervolg. Terecht dat de instelling met de bereikte resultaten positief 
in de publiciteit staat. Maar gaat het niet om meer? Waar blijft de 
opvolging binnen diezelfde instelling en zeker ook daarbuiten? 
Wanneer de projectsubsidie is uitgeput, verdwijnt meestal ook de 
innovatie. 

 

Wat is nodig? 

Digitaal leiderschap is nodig om de innovaties verder uit te 
bouwen. Met digitaal leiderschap bedoelen we dat de bestuurders 
het initiatief nemen om de vernieuwing van ICT in de zorg tot 
daadwerkelijke resultaten te brengen. Zij prikkelen hun 
organisaties om actief op zoek te gaan naar nieuwe en betere 
mogelijkheden om de zorgprocessen in te richten, gebruikmakend 
van de mogelijkheden van e-health. Zo heeft een instelling in het 
westen van het land miljoenen extra ICT budget vrijgemaakt om de 
van overheidswege opgelegde kostenreductie te realiseren. De 
zorgeenheden van deze instelling kunnen van dit budget gebruik- 
maken als zij aan kunnen tonen dat deze investeringen bijdragen 
aan het duurzaam bereiken van de bezuinigingsdoelstellingen. Op 
zo‟n manier worden medewerkers uitgedaagd om de ICT 
mogelijkheden te onderzoeken en businesscases op te stellen die 
de investeringen rechtvaardigen. 
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Focus op langere termijn: de stip aan de horizon 

Bestuurders kunnen – zonder dat zij overigens de ins en outs van 
een ICT-toepassing hoeven te weten – de richting van e-health 
binnen hun instelling bepalen door op zoek te gaan naar de visie 
achter de innovaties. Waarom doen wij een pilot en wat levert een 
verdere uitbreiding van ervaring onze instelling op langere termijn 
op? Dat betekent ook doorvragen naar de „stip aan de horizon‟ 
door een blauwdruk voor e-health op te stellen. Om dan 
vervolgens terug te plannen tot de vraagstukken van hier en nu en 
te beoordelen welk laag hangend fruit geoogst kan worden. 
Kenmerkend voor deze initiatieven is dat: 

 zij gedreven zijn vanuit de (nieuwe) mogelijkheden van 
technologie; 

 zij ontstaan, top-down geïnitieerd door het management; 

 zij de totale organisatie en partijen daarbuiten bereiken; 

 zij starten met positieve berichtgeving over een hoopvol 
perspectief voor de toekomst. 
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Dubbele focus 

Een instelling in het noorden van Nederland voert inmiddels een 
programma uit dat zowel ruimte biedt tot experimenteren als de 
kaders geeft voor de verdere ontwikkeling en implementatie van e-
health. Zij past een dubbele focus toe, te vergelijken met een bril 
voor veraf en dichtbij. Terwijl de eerste concrete projecten lopen, 
wordt tegelijkertijd de toekomstige situatie verbeeld en is een visie 
en een blauwdruk opgesteld.  

De totstandkoming hiervan ging gepaard met een 
veranderstrategie die gericht was op duurzame verandering in het 
omgaan met innovaties door middel van ICT. De besturing en 
besluitvorming van het innovatieprogramma is geborgd en de 
lijnorganisatie leert omgaan met de verantwoordelijkheden van 
functioneel beheer, projecteigenaarschap en daadwerkelijke 
realisatie van de beoogde opbrengsten. Digitaal leiderschap met 
dubbele focus inspireert de organisatie tot het nemen van 
initiatieven en biedt de ruimte om deze initiatieven om te zetten in 
klinkende resultaten voor de organisatie.  
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Survival of the Fittest 

Hoe een ERP-pakket uw organisatie fitter kan maken,  

door Bas Disco en Henk Bakker 

De overheid maakt zich op voor besluitvorming over het eindmodel 
voor prestatiebekostiging en is druk doende om de mogelijke 
transitiescenario‟s hiervoor te analyseren. Welke keuzes hierbij 
ook gemaakt zullen worden, één ding staat vast: zorginstellingen 
zullen meer en meer uitgedaagd worden om betere zorg tegen 
lagere kosten te produceren, een continu veranderingsproces. Om 
dit te bereiken zal de aandacht zich natuurlijk richten op de 
primaire zorgprocessen, daar worden immers de meeste kosten 
gemaakt. Maar ook in de ondersteunende bedrijfsvoerings-
processen is nog veel winst te behalen, zowel in termen van 
kostenreductie, verbetering van de dienstverlening aan de interne 
klant en verbetering van de beheersbaarheid en wendbaarheid 
van de organisatie. Dit kan bereikt worden door deze processen 
verregaand te integreren. 

Veel instellingen kiezen ervoor om eerst de bedrijfsvoering te 
optimaliseren en vervolgens de kennis en ervaring, die ze hiermee 
opbouwen te gebruiken voor optimalisatie van de primaire 
zorgprocessen.  

Als voorbeeld hiervoor geldt ziekenhuis A. Dit ziekenhuis wil de 
kwaliteit van de ondersteunende processen verbeteren. Met dit 
doel voor ogen worden verantwoordelijkheden lager in de lijn 
belegd en moet het lijnmanagement worden voorzien van 
middelen om kwaliteit en kosten van de dienstverlening te kunnen 
monitoren. In deze visie past een streven om processen beter op 
elkaar aan te sluiten: eenmalig vastleggen van gegevens om deze 
vervolgens beschikbaar te hebben in alle administratieve 
processen binnen het ziekenhuis. Met de huidige 
informatiesystemen blijkt dit niet mogelijk. Ziekenhuis A heeft nu 
een „best of breed‟ architectuur, die is ingevuld met diverse 
informatiesystemen waarvan enkele aan het einde van hun 
levenscyclus zijn. 

Daarom heeft ziekenhuis A besloten om de huidige systemen te 
vervangen door een Enterprise Resource Planning (ERP) 
systeem. Met een ERP-systeem kunnen bedrijfsprocessen, 
waaronder voorraadsystemen, bedrijfsadministratie, logistiek, 
onderhoud en hr-processen zodanig met elkaar worden 
verbonden, dat alle rondom deze processen verzamelde informatie 
in het hele ziekenhuis, voor alle betrokkenen bruikbaar wordt. 

Deze eerste stap in het vervangingstraject betreft het in 
samenwerking met de proceseigenaren uitwerken van een 
ontwerp voor de toekomstige bedrijfsvoeringprocessen. Een 
dergelijke blauwdruk biedt de basis voor zowel een zorgvuldige 
selectie en contractering van de ERP-leverancier, als wel voor de 
inrichting van het ERP-systeem.  
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Tijdens het uitwerken van de blauwdruk wordt tevens een 
businesscase opgesteld. Juist door het uitwerken van de business- 
case met de proceseigenaren van de instelling ontstaat inzicht in 
de benodigde investeringen en exploitatiekosten, maar ook de 
realiseerbare kwantitatieve en kwalitatieve baten, alsmede een 
verantwoordelijkheidsverdeling voor het verzilveren van deze 
baten. Daarmee wordt de businesscase een belangrijk instrument 
in het veranderingsproces. Proceseigenaren gaan zich echt 
verantwoordelijk voelen om de nieuwe werkwijze te realiseren en 
de baten te verzilveren. Daarnaast kan de businesscase worden 
gebruikt in een offerteaanvraag aan de potentiële leveranciers. 
Met als doelstelling om per potentiële leverancier ook inzicht te 
krijgen in de mogelijkheden van het pakket om de gewenste baten 
te realiseren. Het blijkt dat deze toepassing van de businesscase 
juist een van de onderscheidende factoren is om het meest 
geschikte pakket te kiezen. 

Het uitwerken van de blauwdruk en van de businesscase past in 
een strategie, waarbij het niet zozeer gaat om het minimaliseren 
van de investering, maar juist om het maximaliseren van het 
rendement van het nieuwe informatiesysteem. De aanpak levert 
daarnaast het benodigde draagvlak op: de keuze voor het nieuwe 
informatiesysteem en in het bijzonder de inrichting daarvan wordt 
gemaakt door de lijnorganisatie. Hetgeen uitstekend aansluit bij de 
ontwikkeling van resultaatverantwoordelijke eenheden binnen 
ziekenhuis A. Tijdens demonstratiesessies worden leveranciers 
uitgedaagd om, aan de hand van praktische voorbeelden, te laten 
zien dat zij de ontworpen toekomstige processen op een adequate 
manier kunnen ondersteunen. Ook dit is een uitstekende 
gelegenheid om het draagvlak binnen de organisatie voor het 
veranderingsproces te vergroten. De medewerkers die voor deze 
demosessies worden uitgenodigd voelen zich betrokken en 
gewaardeerd, want hun mening weegt zwaar mee in de 
pakketkeuze. 

Bij het optimaliseren van de ondersteunende bedrijfsprocessen is 
vaak vooral veel winst te behalen door de verschillende processen 
beter op elkaar aan te sluiten en de informatiestromen te 
integreren. Dit leidt vervolgens tot andere manieren van 
samenwerken tussen afdelingen. Het is dan van groot belang dat 
medewerkers van de verschillende afdelingen inzicht hebben in 
het totaal proces (van zand tot klant), dezelfde beelden hebben 
van de samenwerking en weten wat ze van elkaar kunnen 
verwachten. Dit wordt bereikt door de gewenste procesuitvoering 
gezamenlijk met hen te ontwerpen, mogelijk vanuit nieuwe 
uitgangspunten en doelstellingen, maar met hun huidige 
proceskennis en ervaring. Deze kennis kan vervolgens bij de 
demo‟s gebruikt worden om de informatiesystemen van de 
verschillende leveranciers goed te toetsen op de wijze waarop de 
verschillende processen binnen de betreffende applicatie 
samenwerken. 
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Uit de verschillende businesscases die wij inmiddels met 
zorginstellingen hebben gemaakt, blijkt dat de kosten voor de 
bedrijfsvoering aanzienlijk verlaagd kunnen worden, soms met 
ettelijke miljoenen euro‟s per jaar, door de bedrijfsprocessen 
verregaand te integreren. Ondanks deze aanzienlijke 
kostenreductie wordt de flexibiliteit van de organisatie verhoogd en 
kan de dienstverlening aan de interne klant op een hoger plan 
gebracht worden. Voorwaar een aantrekkelijk perspectief voor een 
wereld waarin straks de bekostiging rechtstreeks gekoppeld is aan 
de geleverde prestaties en „survival of the fittest‟ het leidend 
principe zal zijn.  
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Een voorbeeldig EPD kiezen? 

Over EPD-selectie en cultuurverandering aan de hand van demo-

scenario’s,  

door Ingrid Thuis en Robert Stegwee 

“Het EPD voldoet aan al onze eisen… maar er is niet mee 
te werken!” 

Veel zorginstellingen staan momenteel voor een zeer lastige 
keuze, de keuze voor een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier 
(EPD). Een EPD dat het vaak beperkte en verouderde ZIS moet 
vervangen en veel nieuwe automatiseringsmogelijkheden moet 
bieden. Daar is een forse investering voor nodig, niet alleen in 
aanschaf van hardware en software, maar vooral bij het inrichten 
en leren werken met het nieuwe EPD. Wat gaat die investering 
ons als zorginstelling en als medewerkers opleveren? Hoe zorgen 
we dat al die nieuwe technische mogelijkheden ook daadwerkelijk 
resultaten brengen die van belang zijn voor de zorg? Vanuit deze 
investeringsgedachte is de keuze voor een EPD een keuze voor 
concrete resultaten op terreinen als patiëntveiligheid, kwaliteit, 
samenwerking en efficiency. De nieuwe (derde) generatie EPD‟s 
zijn veel meer dan een elektronische bak met informatie. Ze 
bieden ondersteuning van de werkprocessen, mogelijkheden tot 
het inrichten van multidisciplinaire zorgpaden en nieuwe manieren 
om transmuraal en met de patiënt te communiceren. Om daarmee 
relevante resultaten op te leveren, zal de invoering van een 
dergelijk EPD grote invloed hebben op de gehele werkcultuur 
binnen de instelling en op de ervaring van patiënten ten aanzien 
van de geleverde zorg. Bij de selectie van een EPD staat daarom 
uw visie op de te leveren zorg en de gewenste werkprocessen 
centraal. De technische en functionele eisen aan het EPD zijn een 
afgeleide daarvan. Maar hoe maak je zo‟n visie concreet bij de 
selectie van een nieuw EPD? Als dat lukt, dan maakt u de keuze 
voor een EPD dat niet alleen aan uw technische eisen voldoet, 
maar waar ook in de toekomst goed mee te werken is. 

 

Hoe breng je de toekomst dichterbij 

Een grondige aanpak in het vaststellen van de technische en 
functionele eisen blijft van essentieel belang bij de keuze voor een 
nieuw EPD. Hier zou echter niet de primaire focus moeten liggen. 
Uit een eerste oriëntatie op de mogelijkheden van een nieuw EPD 
zal snel blijken dat er meer mogelijk is dan u met elkaar kunt 
bedenken. Leveranciers geven ook aan dat er maar weinig 
instellingen zijn die alle mogelijkheden van hun EPD ten volle 
benutten. Voor een eerste selectie uit de brij van EPD-leveranciers 
is een goed programma van eisen erg handig. Bij het opstellen van 
een programma van eisen kunt u gebruik maken van beschikbare 
referentiemodellen, waardoor u veel tijd kunt besparen. Tijd die u 
goed kunt gebruiken om te bedenken wat het EPD u moet 
brengen. Wilt u bijvoorbeeld meer efficiency bereiken of betere 
kwaliteit van zorg leveren?  

 

Een demo-scenario is in 

principe een casus van een 

patiënt. Net als in de derde 

generatie EPD‟s staat de 

patiënt hierin centraal en 

wordt de gang van een 

patiënt door de instelling 

beschreven vanaf het eerste 

contact, bijvoorbeeld via de 

huisarts of via de SEH tot 

aan het ontslag van de 

patiënt. Eerst wordt daarbij 

gekeken naar de 

processtappen die deze 

patiënt doorloopt en vooral 

wat voor de patiënt de beste 

zorgroute is. Vervolgens 

worden samen met de 

professionals (artsen, 

verpleegkundigen, 

administratief medewerkers 

etc.) bij iedere processtap 

vragen gesteld over wat de 

zorgverlener op dat moment 

nodig heeft om goede zorg 

te leveren en wat de patiënt 

op dat moment in het 

proces belangrijk vindt.  

Als gezamenlijk is 

vastgesteld wat de beste 

zorgroute van de patiënt is 

en bovenstaande vragen 

helder zijn beantwoord, kan 

worden vastgesteld op 

welke momenten binnen 

deze casus van het EPD 

wordt verwacht het 

zorgproces te 

ondersteunen. Bijvoorbeeld: 

„het EPD geeft de resultaten 

van het onderzoek weer‟, 

„het EPD verstuurt een 

verzoek tot consult door aan 

een collega‟ of „het EPD 

geeft een overzicht van de 

ingeplande patiënten‟.  
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Wat is in uw ogen betere kwaliteit? Hoe gaan workflow- 
ondersteuning, multidisciplinaire zorgpaden en portals voor 
verwijzers en patiënten, toch de kenmerkende eigenschappen van 
het nieuwe EPD, daadwerkelijk bijdragen aan deze doelstellingen? 

Voor zorgprofessionals is het nu vaak eenvoudig te zeggen wat er 
aan ICT nodig is om het huidige werkproces te ondersteunen. 
Voor een derde generatie EPD is het veel lastiger om aan te 
geven hoe de zorg en het werk er in de toekomst uit zou moeten 
zien. Zorgpaden zijn immers op dit moment in het algemeen nog 
steeds zeer beperkt en nauwelijks transmuraal ingericht en 
„workflow‟ is voor de meesten volledig nieuw. Hoe kom je er dan 
achter wat je als instelling en als zorgprofessional in de toekomst 
wil? Demo-scenario‟s kunnen hierin een belangrijke rol spelen.  

Een demo-scenario is in feite de beschrijving van een patiëntcasus 
waarin de verschillende eisen aan het EPD specifiek vermeld 
staan. Aan de potentiële EPD-leveranciers wordt gevraagd dit 
demo-scenario in het eigen EPD te tonen, vanuit het perspectief 
van het zorgproces. Op deze manier kunnen heel direct de manier 
van werken en de mogelijkheden van het EPD vergeleken worden. 
Het gebruik van demo-scenario‟s voor het vergelijken van EPD‟s 
geeft een goed beeld van de gebruiksvriendelijkheid, de mate van 
procesondersteuning en de „look en feel‟ van het betreffende EPD. 
Het is daarmee een zeer welkome aanvulling op het vaak 
technische selectieproces.  

Deze werkwijze maakt ook zeer scherp inzichtelijk waar u tijdens 
de implementatie van het EPD extra aandacht aan dient te geven 
om goed te kunnen werken met het nieuwe EPD.  

 

De patiënt centraal? 

Enkel het beschrijven van een patiëntcasus is echter niet genoeg.  
 
De voordelen van de derde generatie EPD‟s liggen in het 
ondersteunen van de workflow en het ondersteunen van 
zorgpaden. Per EPD zijn er echter behoorlijke verschillen in de 
wijze waarop aan deze ondersteuning invulling wordt gegeven. 
Sommige EPD-systemen zetten in op een zware rol voor een 
coördinerende functie patiëntenlogistiek, terwijl andere juist de 
verantwoordelijkheid bij het behandelend en verzorgend personeel 
leggen, of de patiënt zelf een belangrijke rol geven. Het tijdig 
nadenken over hoe uw instelling die workflow en zorgpaden in uw 
EPD terug zou willen zien, is dus van groot belang om 
onderscheid tussen de verschillende EPD‟s te kunnen maken. 
Binnen de demo-scenario‟s kan dit in de vorm van uitstapjes naar 
het dagelijks werk van de betrokken zorgverleners en andere 
functionarissen worden uitgebeeld. Door een diverse groep van 
medewerkers te betrekken bij het beschrijven van de gewenste 
samenwerking in de toekomst ontstaat een realistisch beeld van 
de resultaten die je als afdeling en als organisatie kunt bereiken.  
Het concretiseren van de toekomstige werkwijze met een nieuw 
EPD vereist vaak een omslag in de denkwijze van 
zorgprofessionals en vereist een procesondersteunende blik. Zo‟n 
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omslag kost tijd en moeite, maar is noodzakelijk om de gewenste 
resultaten te boeken. Het opstellen van een aantal demo-
scenario‟s kan een zorginstelling erbij helpen al vóór de 
implementatie na te gaan denken over dit toekomstig beeld. Dit 
betekent wel dat de bestaande kaders van denken omgegooid 
dienen te worden en mensen gestimuleerd moeten worden out-of-
the-box te gaan denken. Tijdens de demo‟s met de leveranciers 
krijgen de professionals dan niet alleen een indruk van de mooie 
schermen van het EPD en de vele mogelijkheden die het biedt. 
Minstens zo belangrijk is dat zij een vooruitblik krijgen van hoe de 
door henzelf ontwikkelde nieuwe manier van werken er in de 
praktijk uit zou kunnen zien. Daarmee worden de eerste stappen 
gezet in een cultuurverandering die zorgt voor een nieuwe manier 
van werken, waarmee ook daadwerkelijk resultaten worden 
geboekt. Het EPD voldoet niet alleen aan de eisen, maar maakt 
deze nieuwe manier van werken ook echt mogelijk. 
 

De verandering centraal! 

Een demo-scenario is dus van grote toegevoegde waarde in de 
vergelijking van EPD-leveranciers. Misschien is de weg naar het 
resultaat, het ontwerpen van de demo-scenario‟s, nog belangrijker. 
Het opstellen van een aantal demo-scenario‟s is een goed middel 
om professionals afkomstig uit verschillende disciplines te 
stimuleren in het „toekomst‟-denken. Het kan een eerste stap of 
een volgende stap zijn in het ontwikkelen van zorgpaden. Door 
vroeg in het selectie- en implementatietraject na te denken over 
zorgprocessen, groeien de ideeën bij professionals en worden de 
wensen ten aanzien van een EPD steeds scherper. Bovendien 
wordt door het op deze manier betrekken van zorgprofessionals in 
het selectietraject al draagvlak gecreëerd voor het uiteindelijke 
EPD. Draagvlak dat essentieel is voor het slagen van iedere EPD-
implementatie. Een demo-scenario biedt ondersteuning in de 
laatste fase van een EPD-selectie bij het maken van een 
zorgvuldige, onderbouwde en objectieve keuze voor een 
leverancier en bijbehorend product. Ook in de implementatiefase 
kan er op de demo-scenario‟s worden teruggegrepen, om duidelijk 
te maken welke resultaten met de invoering worden beoogd. 

Door gebruik te maken van zelf ontwikkelde demo-scenario‟s 
wordt er recht gedaan aan het multidisciplinaire karakter van de 
zorg en komt de patiënt en de wijze waarop het EPD kan 
ondersteunen écht tot leven. Ook krijgt men een beter besef van 
de noodzaak tot veranderen, van de resultaten die ermee behaald 
kunnen worden. Niet alleen is er een doelstelling op strategisch 
niveau tot leven gekomen, maar ook de professional raakt 
overtuigd dat het nieuwe EPD echt zal bijdragen aan het primaire 
proces. Het draagvlak voor een dergelijke verandering zal dus op 
de verschillende gebruikersniveaus aanwezig zijn, wat helpt bij 
een snelle en effectieve transformatie. 
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Ga voor de verandering naar het café! 

Over het samen betekenis geven aan veranderingen,  

door Christa Schenk en Ronald Teeuw 

 
U herkent het wel. De kick-off waarvoor zorgprofessionals en 
leidinggevenden zijn uitgenodigd om te starten met het 
veranderproces. En wellicht herkent u zich in de rol van de 
persoon die op de zeepkist staat om de noodzaak te benadrukken 
en de voordelen toe te lichten. Dat doet u in zo‟n situatie vanuit de 
gedachte dat dé basis voor een succesvolle verandering ligt in de 
start met een goed verhaal. En toch leiden die zorgvuldig 
gecommuniceerde veranderingen in de praktijk niet 
vanzelfsprekend tot succes. Dan rijst de vraag: waar liggen extra 
mogelijkheden om het veranderproces te beïnvloeden? Kunt u 
bijvoorbeeld het Verander Café als instrument benutten? 
 

Kick-off met zeepkist 

Er zijn situaties waarin de aanpak van een kick-off met zeepkist 
noodzakelijk is. Dat zijn situaties waarin er sprake is van duidelijke 
urgentie. Ook in minder hectische omstandigheden is het van 
belang dat het management de verandering steunt. U geeft 
hiermee het signaal dat u achter de aangekondigde verandering 
staat en dat u uw medewerkers/collega‟s dringend uitnodigt om 
hetzelfde te doen. Daarmee stelt u een kader voor de verandering. 
Onze ervaring is dat in een zorginstelling deze aanpak ook het 
gevoel kan geven dat de verandering een feestje van het 
management is. Met als resultaat een afwachtende houding bij de 
verschillende afdelingen en specialismen, met een hoog „ver van 
mijn bed‟ gevoel.  
 

Een goed verhaal vertellen 

Een kick-off is een interessant fenomeen, omdat er een aanname 
achter schuilgaat dat mensen veranderen: 

 als er een goed verhaal is; 

 dat zij dit verhaal begrijpen; 

 dat zij de gevolgen van dit verhaal accepteren;  

 en dat zij zich vervolgens naar de intentie van dit verhaal gaan 
gedragen. 

Geen speld tussen te krijgen? Gaat u maar eens na wat er met u 
gebeurt wanneer u een verandering uitgelegd krijgt. Denk 
bijvoorbeeld aan de voorstellen voor de invoering van een landelijk 
EPD, de invoering van DOT1, de invoering van 
prestatiebekostiging. Daar zit een goed verhaal achter! U begrijpt 
wat de intentie erachter is! En u heeft er een mening over!  
 
 
 

                                                      

1
 DOT: DBC‟s Op weg naar Transparantie 
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En vervolgens bespreekt u de voorstellen met collega‟s en 
bevriende relaties. In de koffiepauzes en bilateraaltjes worden de 
verhalen gecreëerd die bepalen wat u écht met de voorstellen gaat 
doen. Op basis van die verhalen gaat u acties uitvoeren die in de 
lijn van de voorgestelde verandering liggen ….of juist niet. 
 

Twee werelden 

Als het gaat om het implementeren van een verandering zijn er 
twee werelden. Eén is de openbare wereld die iedereen kan 
waarnemen. Dat is de wereld van de projectorganisatie, de 
verslagen, de openbare bijeenkomsten, de nieuwsbulletins, de 
posters, de voorlichtingsbijeenkomsten. Allemaal vormen van 
geplande en beheersbare communicatie. 
Daarnaast is er de niet direct zichtbare, moeilijk grijpbare wereld 
waar de gesprekken plaatsvinden. Daar waar zorgprofessionals, 
leidinggevenden en medewerkers de verandering bespreken 
binnen hun eigen werkomgeving en op de wandelgangen. In de 
gesprekken die daar plaatsvinden, geven mensen betekenis aan 
de verandering. Wat kunt u nu doen op het scharnierpunt met 
deze schijnbaar ongrijpbare wereld?  
 

Een goed verhaal ontwikkelen 

In zorginstellingen geven zorgprofessionals en leidinggevenden 
inhoud en betekenis aan de verandering in de gesprekken die zij 
binnen de afdeling voeren. Als we in staat zouden zijn die 
gesprekken in de openbaarheid te betrekken, dan liggen daar 
aanknopingspunten om aan te haken bij de gesprekken op de 
wandelgangen. Dat kan wanneer u een manier vindt om deze 
gesprekken wel in alle openheid met elkaar te delen en te 
bundelen tot één gemeenschappelijk verhaal. 
Deze benadering vraagt om andere gesprekken en andere 
bijeenkomsten. Zo‟n bijeenkomst heeft de aanname dat mensen 
veranderen als: 

 zij zelf betekenis geven aan nieuwe situaties 

 zij die nieuwe betekenis verwoorden in gesprekken 

 er een nieuwe dominante betekenis ontstaat in de groep 

 zij hun gedrag in de groep veranderen náár die dominante 
betekenis. 

Gaat het bij een kick-off met zeepkist om verhalen vertellen, in 
deze bijeenkomsten gaat het om verhalen ontwikkelen.  
 

Verander Café als voorbeeld 

In een instelling hebben wij geconstateerd dat er een afwachtende 
en voorzichtige houding was ten aanzien van de invoering van „het 
EPD‟.  
 
 
 

Hij had net zijn eerste 

baantje. Op een dag besefte 

hij dat er twee werelden zijn. 

De wereld van de directeur 

die op een stoel was 

geklommen en de mensen 

toesprak over het gat van 

10 miljoen in de begroting. 

Stevige maatregelen waren 

nodig. Er waren een paar 

vragen uit de zaal en een 

enkeling wenste de 

directeur „sterkte‟.  

Eenmaal terug op zijn de 

afdeling merkte hij dat daar 

ook een wereld was. Die 

van de informele leiders, die 

de situatie beschreven als 

„falend management‟, 

„ingrijpen van hogerhand‟, 

„vaker gezien‟ en „volgende 

directeur‟. 

Hij zag dat er een directie-

wisseling plaatsvond en er 

een kleine aanpassing 

volgde in de organisatie. 

Iedereen ging verder alsof 

er niets van betekenis was 

gebeurd. 
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We ontdekten dat een van de belangrijkste oorzaken was dat er 
weinig tot geen gemeenschappelijk beeld was bij de volgende 
vragen: 

 wat betekent een EPD voor mij en voor mijn specialisme of 
afdeling? 

 wat betekent een EPD aan inspanningen, kosten en risico‟s? 

 wat betekent een EPD aan baten, procesaanpassingen en 
wijziging in cultuur en gedrag? 

Deze situatie vroeg om een aanpak waarbij zorgprofessionals en 
leidinggevenden de betekenis van een EPD samen moesten 
ontdekken. Daarvoor hebben wij het Verander Café 
geïntroduceerd om de betekenis van het EPD te ontdekken. We 
hebben een ontmoetingsplek ontworpen waarin werkvormen 
(zoals World Café en debatsessies) werden toegepast die leidden 
tot echte gesprekken over het EPD. Met een hapje en een drankje 
hebben we „borrelpraat‟ omarmd in ons repertoire aan 
interventietechnieken.  

Het effect was dat er altijd een verhaal ontstond dat zijn weg vond 
in de afdelingen en dat de verhalen van de afdeling bespreekbaar 
werden in het publieke debat. Dit Verander Café heeft een 
belangrijke bijdrage geleverd aan het lef waarmee nu ICT-plannen 
worden aangepakt en het EPD wordt geïmplementeerd. Niet in de 
laatste plaats omdat er dwarsverbanden tussen de afdelingen en 
specialismes zijn ontstaan.  
 

Onze aanpak: een mix van verhalen vertellen en verhalen 
ontwikkelen 

Het Verander Café is een voorbeeld van een interventie die op 
maat wordt ingezet om de lokale betekenisgeving te stimuleren en 
te richten. Het Verander Café kent verschillende 
verschijningsvormen, waarbij in nauwe afstemming met de klant 
wordt bepaald waar en in welke mate het ingericht wordt. Denk 
hierbij aan lunchbijeenkomsten, pizzasessies, communities op het 
intranet, lezingenreeksen, het schrijven van een veranderboek etc. 
In aanvulling op onze methodieken Managing Successful 
Programmes (MSP) en de Planned Change Approach (PCA) 
ontwerpen wij deze interventies op maat. In de zorg hebben wij 
extra aandacht voor de rol van zorgprofessionals in de 
verandering. Zij zijn immers de trekkers van de 
veranderprocessen, dus moeten zij goed voorbereid en 
gecommitteerd aan de slag kunnen gaan.  
U weet het en wij weten het: veranderen in zorginstellingen is 
complex en alleen interventies zijn planbaar. Daarom bieden we 
naast “vertellen” ook ruimte voor „ontdekken‟ om zo de 
betekenisgeving in de afdeling te beïnvloeden en te benutten. 
Zodat u straks met elkaar het Café uitkomt en zegt: “Wat een 
verhaal zeg, we zijn veranderd!” 
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Colofon 

 

Deze uitgave is tot stand gekomen met dank aan onze klanten in 
de gezondheidszorg. 

 

Redactie: 

Marleen van Amersfoort 

Robert Stegwee 

Marjon van der Schaaf – te Winkel 

Berend Buys Ballot 

 

Hoewel aan de samenstelling en de redactie van de inhoud de 
grootste zorg is besteed, kan de redactie noch de uitgever 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die zou 
kunnen voortvloeien uit enige fout in deze uitgave. 

 

Capgemini Nederland B.V. 

Papendorpseweg 100 

Postbus 2575 

3500 GN Utrecht 

Tel. 030 689 00 00 

 

Secretariaat Public & Health 

Tel. 030 689 55 23 

Fax 030 689 81 42 

Gezondheidszorg.nl@capgemini.com 

http://www.nl.capgemini.com 

 

Wilt u een extra exemplaar van Survival of theFfittest ontvangen? 
Stuurt u dan een e-mail naar: 

Gezondheidszorg.nl@capgemini.com 
 
 
 
Editie : 2e editie februari 2011 
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