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Opkomst van de vierde industriële revolutie



DE VIERDE  INDUSTRIËLE REVOLUTIE IN DE ZORG



The Amazing Possibilities Of Healthcare In 
The Metaverse (Forbes, 2022)

Telepresence

Digital Twins

Blockchain Technology

Top 10 Healthcare 
Industry Trends
1.Artificial Intelligence
2.Internet of Medical 
Things
3.Telemedicine
4.Big Data & Analytics
5.Immersive Technology
6.Mobile Health
7.3D Printing
8.Blockchain
9.Cloud Computing
10.Genomics

https://www.startus-insights.com/innovators-guide/top-10-healthcare-industry-trends-innovations-in-2021/#artificial-intelligence
https://www.startus-insights.com/innovators-guide/top-10-healthcare-industry-trends-innovations-in-2021/#internet-of-medical-things
https://www.startus-insights.com/innovators-guide/top-10-healthcare-industry-trends-innovations-in-2021/#telemedicine
https://www.startus-insights.com/innovators-guide/top-10-healthcare-industry-trends-innovations-in-2021/#big-data-analytics
https://www.startus-insights.com/innovators-guide/top-10-healthcare-industry-trends-innovations-in-2021/#immersive-technology
https://www.startus-insights.com/innovators-guide/top-10-healthcare-industry-trends-innovations-in-2021/#mobile-health
https://www.startus-insights.com/innovators-guide/top-10-healthcare-industry-trends-innovations-in-2021/#3d-printing
https://www.startus-insights.com/innovators-guide/top-10-healthcare-industry-trends-innovations-in-2021/#blockchain
https://www.startus-insights.com/innovators-guide/top-10-healthcare-industry-trends-innovations-in-2021/#cloud-computing
https://www.startus-insights.com/innovators-guide/top-10-healthcare-industry-trends-innovations-in-2021/#genomics






Invloed digitale revolutie?

Source: World Economic Forum / Bain & Company (2018).



When bottom 

level guys 

look up they 

only see 

assholes

When top 

level guys 

look down 

they see

only shit
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Wat is Sociale Innovatie?

Fasen innovatie Type innovatie

Nieuwe 

kenniscreatie

Technologische 

innovatie: R&D, 

ICT, technologie

25% van 

innovatiesucces

Herkennen,

verwerven 

integreren en 

toepassen van 

kennis

Sociale

innovatie: 

management, 

organisatie en 

arbeid

75% van 

innovatiesucces



Sociale Innovatie

Concurrentie

Positie

(vis-a-vis China)

Productiviteit

(vis-à-vis in het 

verleden

behaalde

resultaten)

Dynamisch Management

Integrale sturing

Faciliteren

Slimmer werken

Opleiding Operators

Zelforganisatie

Flexibel organiseren

Minder hierarchie

Teamstructuur

Technologische Innovatie

Van Chemische

productie naar Bio-

Tech productie

Een groener en 

efficiënter process, 

minder energie en 

afval

Minder productie

stappen
Co-creatie

Open Maintenance

Maar wat is precies de kracht van sociale innovatie:           

De anti-infectives case studies



“We zijn een mensenfabriek’, zegt ondernemer

Carel van Sorgen

https://www.youtube.com/watch?v=uPKbDI7kz4A


Wie zijn de respondenten?

66 verschillende zorgorganisaties

510 managers van zorgorganisaties

Response-rate: 76%

Gemiddelde zorgorganisatie 

heeft 439 FTE personeel

59%

55%

54%

5%

6%

8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
Verpleeghuiszorg

Verzorgingshuiszorg

Thuiszorg

Kraamzorg

Jeugdgezondheidszorg

Anders

Sector



25%

21%

7%

6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Nieuwe zorgdiensten voor nieuwe cliënten en

zorgmarkten

Nieuwe zorgdiensten voor bestaande cliënten en

zorgmarkten

Eigen regie en zelfredzaamheid

Prestaties zorginstellingen

Prestaties sociaal innovatieve zorgorganisaties 

t.o.v. niet sociaal innovatieve zorgorganisaties

M
a

a
ts

ta
f

Het effect van sociale innovatie

Sociale innovatie werkt! 
Relatieve prestaties sociaal innovatieve zorgorganisaties
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Wat belemmert de diffusie van sociale innovatie?

• De baas is mijn grootste vijand (Layard)

• Ontslag/reorganisatie vergroot het sterftecijfer (+17%), aggressief

gedrag (600%) en zelfmoord (Pfeffer)

• Werkweek van > 51 uur leidt tot 29% meer gezondheidsklachten

(Whitehall studies)

• Hoe hoger in de bureaucratie, hoe lager de kans op hartfalen

(Whitehall studies)



Tijdelijke dip in bedrijfsprestaties bij transitie



Tijdelijke toename van stress en afname van 

enthousiasime



..en tijdelijke dip in het gevoel van medewerkers
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1.0 Zelforganisatie



Flexibel organiseren: zelf organisatie

Zelforganisatie:

• Gevoel van medewerkers dat hun werk ertoe doet

• Het vermogen dat iemand zijn/haar werk succesvol uit kan voeren

• Perceptie van vrijheid om zelf te bepalen hoe werkzaamheden uitgevoerd worden

• Het hebben van een impact op wat er gebeurd op de afdeling





Flexibel organiseren: Holacracy



BUURTZORG: ZELFSTURENDE TEAMS



Gradaties in zelforganisatie

Plan: wie wat wanneer

Proces: wijze waarop

Taak: wat

Doel: waarom

Zelfroosteren

Zelfsturen

Zelforganiseren

Zelfondernemen

management

medewerker

Vrijheid en verantwoordelijk krijgt gestalte in 

samenwerking

Een medewerker is 

volwassen en betrouwbaar 

en heeft dus een 

onvervreemdbaar recht op 

maximale vrijheid en 

verantwoordelijkheid.

Een organisatie kan zich 

niet verder ontwikkelen dan 

de ontwikkelingsfase waarin 

het leiderschap zich bevindt.



2.0 Dienend leiderschap



Dynamisch managen: Diendend Leiderschap

Dienend leiderschap: een op de behoefte/wensen van medewerkers gerichte leiderschapsstijl van het 

topmanagement. De stijl wordt gekenmerkt door o.a.;

• Persoonlijke ontwikkeling van medewerkers mogelijk maken en aanmoedigen;

• Medewerkers verantwoordelijk voor de prestaties die zij kunnen controleren;

• Het topmanagement dient als rolmodel en is bereid verantwoordelijkheid te nemen.

Introductie van Google-tijd



Formalisatie

• Regels, procedures en voorschriften.

• Standaardisatie van gedrag.

Decentralisatie van besluitvorming

• Verantwoordelijkheden naar lagere niveaus.

• Ruimte voor ideeën. 

Cross-functionele interacties (Multidisciplinair overleg)

• Kennisdeling tussen medewerkers.

• Ontwikkeling “best practices”

Dynamisch Management



Dynamisch management: Cross-functionele 

interactie is cruciaal

42%

38%

51%

36%

36%

30%

22%

26%

19%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Prestaties

Eigen regie en zelfredzaamheid

Ontwikkelen nieuwe zorgdiensten

Relatieve effect van onderdelen flexibel organiseren (%)

Flexibel organiseren

cross-functionele interactie decentralisatie formalisatie



3.0 Slimmer 

werken



Inzetbaarheid medewerkers: het aantal 

potentieel alternatieve toepassingen van 

medewerkersvaardigheden, en de mate 

waarin verschillende vaardigheden van 

individuele medewerkers snel elders 

ingezet kunnen worden.

Menselijk kapitaal









4.0 Co-creatie



Co-creatie door Externe Netwerken en 

Kennisallianties

> Slimme organisaties kennen hun sterkten 

èn zwakten

> Co-creatie met bedrijven, NGOs, 

patienten en kennisinstellingen

> Kritische stakeholders bevorderen 

vernieuwing en innovatiesucces
Bron: De Nederlandse Innovatie Monitor 2021



Mee® doen in Nieuwe 
Verbindingen





Kennisdeling tussen zorgorganisatie en cliënten

• Vermindert overbodige kosten 

• Meer waardevolle diensten aanbieden

Commitment zorgverzekeraars/zorgkantoren & gemeenten

• Duurzame samenwerking tussen zorgorganisatie en externe partner

• Wederzijdse investeringen

Kennisdeling met zorgverzekeraars/zorgkantoren & gemeenten

• Uitwisselen van kennis tussen verschillende partijen

• Stimuleert het verbeteren van technologische competenties in de keten

Co-creatie



Kennisdeling met cliënten is vitaal

64%

38%

49%

16%

13%

27%

8%

20%

20%

1%

9%

2%

11%

21%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Prestaties

Eigen regie en zelfredzaamheid

Ontwikkelen nieuwe zorgdiensten

Relatieve effect van onderdelen co-creatie (%)

Co-creatie

Kennisdeling met cliënten Kennisdeling met zorgverzekeraars/zorgkantoren

Kennisdeling met gemeenten Commitment met zorgverzekeraars/zorgkantoren

Commitment met gemeenten
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De Innovatieschijf: Hoe investeert u..

€ 0,20

ICT/R&D

€ 0,20

Vernieuwend 

leiderschap

€ 0,20

Menselijk 

kapitaal

€ 0,20

Nieuwe 

Organisatie 

vormen
€ 0,20

Co-creatie



De Innovatieschijf: Hoe investeert u..

€ 0,10

ICT/R&D

€ 0,00

Vernieuwend 

leiderschap

€ 0,00

Menselijk 

kapitaal

€ 0,00

Nieuwe 

Organisatie 

vormen
€ 0,00

Co-creatie

..in crisistijd?



Uitnodiging tot deelname Nederlandse Innovatie Monitor 2022

Hoe scoort uw organisatie op het gebied van innovatie, digitale 
transformatie, duurzaamheid?

Is uw organisatie een mogelijke kanshebber voor de 
Nederlandse Innovatie Prijs? *

Vul de vragenlijst in behorende bij de Nederlandse Innovatie Monitor 2022

Met deelname draagt u bij aan inzichten over de stand van zaken in Nederland

Deelnemers ontvangen een op-maat-gesneden managementrapportage

Deelname is kosteloos en gaat via: https://www.seosurvey.nl/enquete/open/login.html

* : dit is geen vereiste om de vragenlijst in te vullen

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.seosurvey.nl%2Fenquete%2Fopen%2Flogin.html&data=05%7C01%7Cc.v.heij%40uva.nl%7Cc70d07bedeaf46f3924508da2212c7ff%7Ca0f1cacd618c4403b94576fb3d6874e5%7C0%7C0%7C637859761297993145%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Gr6xC8sJs6N4n2QBHX8cAz9cSLaLmgizIRWfKhr9lTI%3D&reserved=0


Meer weten?
Amsterdam Centre for 

Business Innovation

www.acbi.uva.nl



1. De “espoused theory” van veel bestuurders in de zorg is modern 
leiderschap, nieuwe organisatievormen en de medewerkers centraal 
stellen. De “theory-in-use” is toch vaak klassiek management (Taylor) 
waarin zorgorganisaties meer lijken op fabrieken met zorgstraten om 
productietargets te halen. 

2. Sociale innovatie in de zorg is bij uitstek een systeem innovatie die 
veel van alle actoren in het eco-systeem vraagt (management, artsen, 
verpleegkundigen, externe stakeholders). Gegeven de transactionele
leiderschapsstijl van veel bestuurders is het begrijpelijk dat sociale 
innovaties in de zorg moeilijk van de grond komen. 

3. Innovatie draait niet in de eerste plaats om technologie, maar juist om 
mensen en creativiteit. Heel veel innovatiepotentieel binnen 
zorgorganisaties blijft onbenut. 

Stellingen Sociale Innovatie


