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Verandering van Tijdperk: wat  
betekent dat voor Zorgprofessionals? 

Den Haag, 21 November 2016 



 

We leven niet in tijdperk van verandering  

maar in een verandering van tijdperken 
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1   SAMENLEVING 3.0 



Doorontwikkelingsfase Voorontwikkelingsfase 

Horizontaal 

Decentraal 

Bottom-up  

Verticaal 

Centraal 

Top-down  

Tijd 

      Opbouw van  

      Samenleving 3.0 

We zitten hier 

Kantelperiode 

Overgang naar Samenleving 3.0 



  Kanteling van de Samenleving 

  centraal         decentraal 

  verticaal         horizontaal 

  top-down         bottom-up  

  collectief         gepersonaliseerd 

  gelijkheid         ieder het zijne   

  hokjes          vloeibaar 

  schaalvergroting       schaalverkleining 

  



 

Arbeidsmarkt  persoonlijk, geen onderscheid tussen vast & flex 

 

Pensioenstelsel  geen zekerheid voor ouderen, vrijheid voor jongeren 

 

Zorg    menselijker, eenvoudiger, goedkoper 

  

Onderwijs   gepersonaliseerd onderwijs op maat  

 

Financieel stelsel eenvoudiger, rechtvaardiger, dienstbaar 

 

 

 

Het Roer Moet Om 



CHAOS 





manifest van de Bezorgde Huisarts: het roer moet om! 
 

gesteund door 7.900 van 11.345 huisartsen in Nederland  

Bezorgde huisartsen spijkeren manifest op het ministerie 



Thuiszorg bezet Stadhuis Borculo 

Thuiszorgmedewerkers zijn boos op gemeente 



Lokale zorg coöperaties 



  

Explosieve Groei van Coöperaties 



      Systeemwereld vs  Leefwereld 
 

 Systeemwaarden      Menswaarden 
   
 
 doelmatigheid         aandacht / tijd 
 
 efficiency          vertrouwen 
 
 controle, beheersing       ruimte 
 
 regelzucht          keuzevrijheid 
   
 kosten / baten         kwaliteit 
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Samenleving 3.0 draait om ´nieuwe´ waarden: 

samenredzaamheid, vertrouwen, ontwikkeling 
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2   ECONOMIE 3.0 
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INHOUD 

ECONOMIE 3.0 : WAARDEN 

 

 

- Betekenisvol  ondernemen  

- Waarden toevoegen aan samenleving   

- Maatschappelijke impact 
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MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMERS 

 

 

- 25.000 banen gecreëerd laatste 5 jaar  

- 3.5 miljard omzet in 2015   

- opschaling is nodig en belangrijk 

 

   McKinsey, Oktober 2016 



ECONOMIE 
3.0 

DEEL 
ECONOMIE 

DIGITALE 
ECONOMIE 

MAKER- 

ECONOMIE 

ROBOT 
ECONOMIE 

BIO- EN 
GROENE 

ECONOMIE 

CIRCULAIRE 

ECONOMIE 



 
 

binnen 3 jaar is er een    
Uber voor de zorg 
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NIEUWE MAAKINDUSTRIE 

 

 

Digitale revolutie in de maakindustrie 
 

Fundamentele verandering van:  
HOE WIJ DINGEN MAKEN EN VOORAL WIE HET MAAKT 

 
Iedereen wordt producent 



 

Ziekenhuis kan direct  
inkopen bij 3D-printer hubs 

 



CONSUMENT 
3.0 

AUTONOOM 

PRO-ACTIEF 

PROSUMENT 

FABRICENT 

ENERGIE-
LEVERANCIER 

BOUWER 
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DIGITALE  
GEZONDHEIDSKLUIS 

- Iedereen een digitale 

gezondheidskluis 

- Alle data over je eigen gezondheid 

- DNA-profiel, elektronisch 

patiëntendossier 
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DIGITALE  
GEZONDHEIDSKLUIS 

   Van PASSIEVE zorgafnemer naar 

  ACTIEVE zorgondernemer 

Burgers vormen nieuwe zorgmacht 
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De disruptieve technologie helpt de disruptieve mensen 

om zich nog slimmer en beter te organiseren 
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3 
 WAT BETEKENT DAT   
 VOOR DE ZORG? 



Zorg in Transitie 

      
 
van standaard zorg  [kwantitatief gedreven] 
 
    naar efficiënte zorg  [kosten gedreven] 
      
        naar integrale zorg  [kwaliteits gedreven] 
 
         naar mensen zorg    [mens gedreven]   

   
 
 

     
 
 

 



Huidig Zorgstelsel  
              

 

       technocratisch 
 
       bureaucratisch 
 
            complex 
 
       mens niet centraal    
     



  
 
 
 “ Ik besteed de helft van mijn tijd aan administratie   

    en protocollen en procedures. Ik kom daardoor te 
    weinig toe aan tijd voor mijn zorgcliënten ” 
                     
              thuiszorgconsulent  
   



  
 
 
 “ 10 jaar jeugdzorg heeft mij niets gebracht. Ik zie steeds 

    nieuwe mensen voor me en moet steeds weer mijn 
    verhaal aan iemand anders vertellen. Ik zoek een 
    vertrouwenspersoon, iemand die zich niet aan de regels 
    en protocollen houdt maar dwars door het systeem 
    loopt en die één van ons wordt ” 
                     
               jeugdzorg ‘cliënt’  
   



Zorg is Ziek 



Zorg Systeem is gebaseerd op: 

      

         angst 
 

          wantrouwen 
 

           controle 
 

        beheersing 
        
 

 
 

     
 
 

 



Verbroken Verbindingen 
 

 

relatie tussen zorgverlener en zorgvrager 
 

vertrouwen, aandacht, passie, bezieling 
 
 

is verworden tot 
 
 

relatie tussen leverancier en cliënt 
 

kosten, doelmatigheid, efficiency, afrekening   
   
 

 
 
 



Hoe zou het wel kunnen? 



Zorgstelsel 3.0  
              

 

        menselijk 
 
        eenvoudig 
 
            goedkoper 
 
            rechtvaardig    
     



Mens Centraal  
              

 

      mens denkt en beslist mee 
 
      mens eist veel meer variëteit 
 
      mens vraagt persoonlijke beleving  
 
      zorg op maat [gepersonaliseerd]  
    
     



Eenvoudig  
              

 

      bekostiging kan eenvoudiger 
 
      niet alles op uur basis registreren 
 
      niet alle activiteiten verantwoorden   
 
      meerjarige afspraken over verzekering  
    
     



Goedkoper  
              

 

      veel minder bureaucratie 
 
      veel minder controle & beheersing 
 
      veel minder management  
 
      veel minder vastgoed  
    
     



 
 
 
  “Het zorgstelsel is niet het probleem, 
         maar de kosten” 
              
             Marian Kaljouw 

             Raad v Bestuur NZa 

             



Zorgeloos 

             DOEL 

 zorgsysteem dat menselijker, goedkoper, eenvoudiger is 
 

             MIDDEL 

     beweging van 100.000 mensen 

          nieuwe zorgverzekeraar 
 



Transitie 

        cultuuromslag 

        ‘van zorgen voor naar zorgen dat’ 
 

 

        structuurverandering 

     platte, horizontale netwerkorganisaties   
 

              werkwijze 

     persoonsgericht ontwikkelingsplan  



Zorgwaarden 3.0 
  

         
        mensgericht 
 
        menslievend 
 
             vanuit eigen kracht 
 
               in eigen omgeving 
 
        samenredzaam 



Nieuw Zorg Paradigma 
      

                 van zorgen voor naar zorgen dat 
 
 

          mensen faciliteren in hun leven 

 
                zodat zo weinig mogelijk zorg nodig is 

 
           diensten aanbieden rondom: 

 
           werk zoeken, opleidingen, netwerken   
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4 
WAT BETEKENT DAT  
VOOR ZORGBEDRIJVEN? 



Zorgbedrijf in Transitie 

   

   moet zich opnieuw uitvinden 

   

   alles wat gangbaar is ter discussie stellen 

 

   cultuur, structuur, dagelijkse praktijk 

   

    



Zorg Bedrijf 3.0 

  verdient niet zozeer geld met zorg  

  maar met het faciliteren van de klant  

 

   van 100% naar 20% zorg 

   helpen met netwerk ontwikkelen  

   helpen met scholing & baan zoeken 

 



Zorg Verzekeraar 3.0 

 heeft geen dure gebouwen, managers, auto’s, salarissen  

 

 kleinschalig georganiseerd rondom communities 

   

 maar levert persoonlijke, gedigitaliseerde zorg op maat 

 vanuit een menselijke benadering    



Thuiszorg Bedrijven 

   

   nog ca. 40 grote thuiszorg bedrijven 

   

   over 10 jaar waarschijnlijk nog 5 over 

 

        opkomst zorgcoöperaties 

    



 

3 van 5 zorgbedrijven sneuvelen 
in kantelfase van transitie 

 



 

Survival of the Fittest 
  

          

 

 niet de grootste zorgbedrijven overleven, 
 

 ook niet de slimste bedrijven, maar 
 

 de meest wendbare bedrijven  



 

Hoe Wendbaar is een Bedrijf? 
 

 
          

 

    eenvoud van organisatie 
 
    klant begrijpen 
 
    multi-disciplinair werken 
 
    leren van experimenteren  
 
    vertrouwen 



 

Niet Efficiënter maar Anders 
  

          

 

 80% van kosten in zorg is personeel, 20% overig 

 

 bedrijven snijden op 20% en gaan efficiënter werken 

 

 gaat vooral om ánders werken 
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5 
WAT BETEKENT DAT VOOR 
ZORGPROFESSIONALS? 



Patiënt/Cliënt/Mens 3.0  
              

 

     patiënt  denkt en beslist mee 
 
     patiënt eist veel meer variëteit 
 
     vraagt betere & slimmere samenwerking    
 
    
     



  
 

     kunnen samen denken  

   
     kunnen samen werken 

 
     open staan voor andere typen kennis 

 
     kennis kunnen delen 
   
   
 
  

    

Zorgprofessional 3.0 



Zorgprofessional 3.0 moet heel goed kunnen 
luisteren en de vraag goed kunnen articuleren   



  
 

    kunnen denken en handelen vanuit mensen 

   
    kunnen verbinden 

 
    kunnen met groepen & vrijwilligers omgaan 

 
    activeren, coachen en dienen 
   
   
 
  

    

Zorgprofessional 3.0 



Zorg 3.0 vereist vermogen van professional om 
kwaliteit te organiseren en leveren met anderen   



Fysiotherapeut 3.0 
  

 

      digitale fysiotherapeut 
 
      fysiotherapeut als beweegspecialist 
 
      ondersteuning bij zelfstandig functioneren 
 
      preventief adviseur van bedrijven bij bewegen 

          
    



Huisarts 3.0 
  

 

      van poortwachter naar coach 
 
      virtuele relatie coach en burger 
 
     faciliteren van keuzes van burgers 
 
     
       

             facilitator en coach op afstand 



Wat kunt U morgen anders doen? 



Moeten we nu de bestaande organisatie aanpassen 
of moeten we heel nieuwe organisatie opbouwen?  



Allebei! 
  

         

  bestaande organisatie stap-voor-stap afbouwen 

  en nieuwe organisatie stap-voor-stap opbouwen 

 

  radicaal verandertraject in kleine stappen 

 

  transitie  =  evolutionaire revolutie     



Verander Traject 
  

         
      1.  Tijd & Ruimte 
   
      2.  Verander Strategie 
 
      3.  Proeftuinen 
 
      4.  Persoonlijke Transitie      

     
    



Tijd & Ruimte 
  

         

     neem de tijd: minmaal 5 jaar 

 

     doe het geleidelijk en in fasen en stappen 

 

     creëer ruimte voor verandering      

 

       



Verander Strategie 
  

         

     werk vanuit lange termijn visie 

 

     ontwikkel strategie met heldere doelen 

 

     begin klein met proeftuinen 

 

     start met selecte groep koplopers       



Proeftuinen 
  

         

    werk met friskijkers en dwarsdenkers 

 

    experimenteer in de luwte met proeftuinen 

 

    living labs, field labs 

 

    reken experimenten niet af op rendement   
    



Persoonlijke Transitie 
  

         

    zit veel angst bij mensen om te veranderen 

 

    overwinnen van angst is grote opgave 

 

    kost tijd en ruimte 

 

    mensen hebben veilige omgeving nodig       



Ervaringsinzichten 



 
 

niet gelijk de hele organisatie  
op de schop nemen!  

 



 
 

geen breed draagvlak!  
 



Mentale Weerstand 
  

          

   tegenstanders   [gedreven door angst] 

 

   ‘ja, maar’ zeggers    [gedreven door onzekerheid] 

 

   remmers     [gedreven cognitieve dissonantie]    
    



in transitie 

Marlous 
Martine 
Marieke 
Chantal 
Melanie 
Ilse 
Elke 
Aziza 
Anneke 
Christien 
Herman 
Yvonne 
Natasha 
Monique  
Astrid 
Ellen 
Frederic 
Marleen 





 

 

 

Als je echt wilt veranderen zoek je het niet in regels 

& procedures, dan leg je het buiten je zelf neer. Als 

je wilt veranderen, zoek dan de verandering in jezelf 
 

 



Zorg professional 
  

          

            reflectie 
  

   spiegel eigen aanpak en niet op basis van mening anderen  

 
        reflexiviteit 
 

  waarom doe ik de dingen zoals ik ze altijd gedaan heb? 
 
    



Persoonlijke Transitie 
 

Kantelpunt 

              bewust onbekwaam   

Versnelling 

                   bewust bekwaam 

Voorontwikkeling 
  

onbewust onbekwaam 

  Stabilisatie 

   onbewust bekwaam   

tijd  

Competent Individu 



 
wie wezenlijk wil veranderen 

moet eerst tot stilstand komen  
 



 
echt veranderen is lastig  

maar kan ook heel leuk zijn 
 



      

 

 Iedereen zei dat het onmogelijk 

 was, totdat er iemand langs  

kwam die dat niet wist    

           
  


