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Grote uitdagingen maar ook innovaties, zowel technisch als sociaal

Grote uitdagingen om zorg
toegankelijk & betaalbaar te houden

innovatie
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Er komen veelbelovende technologische innovaties aan
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Sociale innovatie door meer vanuit Positieve Gezondheid 
te kijken 

“Behandel niet de ziekte, maar 
de zieke en je wint altijd”

Centraal stellen van de mens 
en het welbevinden leidt tot 
andere doelstellingen en 
andere behandelaanpak
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Onze huidige innovatie-aanpak brengt ons niet de gewenste 
resultaten
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De innovaties ‘dragen bij’
maar te weinig

- Weinig opschaalprogramma’s na 
succesvolle pilot

- Beperkt organisatie-brede 
innovatieprogramma’s

- Beperkte coördinatie-inspanning van 
overheid en zorgverzekeraars 

&
- Te veel van ‘overgedimensioneerde

maar aantrekkelijke technologie’

De impact op de 
organisatie als totaal
is te beperkt

“We lossen zo het 
probleem niet op”
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Kun je dit nog voorstellen?

Giro betaalkaart Papieren 
belastingformulier

Reisbureau
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Ontwikkeling richting CSS / Zelf doen en optimaliseren gemak

tijd

Opbouwen van competentie betekent langjarig 
investeren in mensen, producten en nieuwe 
processen. Zaken uitproberen en zodra ze 
werken opschalen
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Wat als ….. Kantoren netwerk in stand was gehouden EN 
internet bankieren had opgebouwd…???

+



Transformatie is een systematisch proces dat de organisatie
verandert

Transformatie begint bij de rol opnieuw te definiëren EN 
systematisch actieplan uit te voeren

Durven we essentiële 
vragen te stellen over de 

rol die gespeeld moet 
worden

en
opvolging te geven aan de 

antwoorden?



Transformatie is een chaotisch proces waarbij spelers en rollen van 
spelers schoksgewijs verschuiven (met deuken en butsen)

Transformatie begint bij de rol opnieuw te definiëren EN 
systematisch actieplan uit te voeren

Durven we essentiële 
vragen te stellen over de 

rol die gespeeld moet 
worden

En
Opvolging te geven aan 

de antwoorden
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Gordiaanse knoop van Transformatie
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Web van niet 
alignde belangen

‘De mythe van iedereen kan de brug over” 
terwijl Willen EN Kunnen niet bij iedereen 
aanwezig is

Financiers te weinig gericht 
op faciliteren transformatie

Te weinig gericht op 
behoefte in de strategie 
EN geen beperking



Niet alignde belangen maken verkrijgen van benodigd draagvlak 
voor transformatie uiterst complex
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Niet alignde belangen in casus Diabetes I

zorgverzekeraars

Zkn in de regio
Zkn in de regio

RvB
MSB
Internist

vereniging

Zorggroep
HA

Tegengestelde belangen leiden tot stilstand

Innovaties, en zeker transformaties betekenen 
verschuiving van posities

Door de vele deelbelangen, 
visie-gedreven maar ook macht en geld van 
veel verschillende partijen is alignment krijgen 
uiterst complex

Hindermacht + niet alignment = stilstand



Te aanbodgerichte strategievorming, wordt ook onvoldoende 
bijgestuurd
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Strategie kan aanbodgericht 
worden neergezet

• Concentratie en spreiding
UMC’s, trauma-centra, cardio, 
protonen, hoge IC-levels…

• Innovaties met landelijke 
schaal potentie oa virtual 
wards of Proud2BeMe

• Sterke groei van lichte GGZ 
behandelingen

• Systeemfuncties niet solidair 
dragen

Strategie kan aanbodgericht 
worden neergezet
- Beperkt afstemming met 

doel en behoefte

Voorbeelden Huidige inkoop biedt onvoldoende 
sturing en executiekracht 

&
Schaal-overstijgende punten vereisen 
- Inhoudelijke meningsvorming 

in het veld
- Mogelijkheid tot ‘volg-beleid’ om 

op te kunnen schalen

Ontbreken van sturing zorgt 
voor veel ‘1000 bloempjes’



‘De mythe van iedereen kan de brug over” 
terwijl willen EN kunnen niet bij iedereen aanwezig is
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De mythe van 
‘iedereen kan de brug over’

Achter ’verbeteren met de hele 
sector tegelijk’ zit de aannames:
1) Dat iedereen Kan en Wil
2) Dat er ruimte is voor iedereen

Focus

Wat doe je nog 
in dit stelsel?

Wil
transformeren



CZ1 te weinig gericht op faciliteren van transformatie
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CZ nog teveel gericht op P&Q binnen 
prestatie-opzet

1) Ik spreek voor CZ. Of deze redenering breder toepasbaar is, laat ik voor de discussie

Versterkt ‘de knoop’

- ‘Oude diensten’ leveren meer op dan innovaties
- Transformatie leidt tot lagere omzet maar kosten 

dalen trager

- Toch vergoeden van zorg die beter geconcentreerd 
had gekund

- ‘productie’ levert meer op dan ‘SDM gesprek’

‘Duwt’ aanbieders richting ‘productie’
Ontneemt aanbieder regelruimte en 
verantwoordelijkheid

% meerjaren contracten (obv Euro)
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Echt keuzes maken en die ook ‘duwen’ is toch het zwaard ?
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De knoop wordt niet ontward door overleg: daarvoor zijn 
belangen en capaciteiten te verdeeld

Durf te kiezen

Voor partijen die mee 
willen werken aan de 
transformatie

Voor partijen die bereid zijn 
om niet hun eigen rol 
centraal te stellen

Voor partijen die toelaten 
dat we elkaar scherp 
houden



Gordiaanse knopen kennen niet 1 oplossing… wij zoeken dus ook 
partners die mee willen denken EN doen!
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Focus op transformaties met waarde voor patiënt 
EN systeem

Principes voor verander aanpak

Focus op 
transformatie

Keuze voor 
partners

Creëer 
netwerk

Align financieel
belang

Faciliteer 
financieel

We kiezen voor partijen die Willen en Kunnen:
met doelen op gezondheid, zorg en transformaties

Faciliteer transformaties met langjarige contracten 
die ombouw/afbouw mogelijk maken

Zorg dat financiële facilitering ook wordt 
doorvertaald naar andere belangengroepen

Creëer netwerk binnen regio om ‘waterbed’ te 
voorkomen

Keuze voor partners en 
daarmee gezamenlijk aan 
de slag te gaan

betekent ook…

Minder focus en minder 
ruimte voor niet-partners



CZ is gestart met Duurzame Coalities om samen de transformatie te 
bereiken

Uitgangspunten

 Gezamenlijke verantwoordelijkheid 
effecten totale zorgsysteem

 In co-creatie zoeken naar verbeteringen

 Leren van elkaars kennis en informatie

 Gefaciliteerd door langjarige 
overeenkomst

 Via netwerk verspreiding van best 
practices
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De beweging vereist keuzes maar ook 

Van Gordiaanse knoop van Transformatie…. … naar Duurzame Coalities
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De beweging vereist keuzes maar ook 

… naar Duurzame Coalities

moed en ondernemerschap

Moed

Ondernemerschap

Keuze
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