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Cases waar technologie, mens en zorg elkaar ontmoeten en versterken

1 - Organisatiemodellen die innovaties en co-creatie stimuleren binnen de zorg: 
Marc Noppen en Peter Willen

2 - Robottechnologie & valpreventie in de ouderenzorg: Meest recente ontwikkelingen: 
Lieven De Maesschalck en Geert Claes

3 - De schaalvoordelen van samenwerking: Zorgbedrijf Antwerpen & Rivierenland als bron van inspiratie: 
Johan De Munck en Dave van Oosterwyck.

4 - Eén loket voor zorg en ondersteuning voor de senior: Zo pakt de stad Rotterdam het aan: 
Anna van Poucke



Organisatiemodellen die innovaties en co-
creatie stimuleren binnen de zorg: 

Marc Noppen en Peter Willen
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ORGANISATIEMODELLEN DIE INNOVATIES EN CO-

CREATIE STIMULEREN BINNEN DE ZORG



I 56-12-2018



I 66/12/2018

Organisatiemodellen die innovaties en co-creatie 
stimuleren binnen de zorg

Innovatieve organisatiemodellen

=?
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“Culture eats strategy for breakfast”
Peter Drucker
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“Structure eats culture for 
dinner”

Brian Robertson
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Welke manier van werken

en aansturing is het 

meest aangewezen om 

onze strategie te kunnen

realiseren?
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WIJZE VAN BESLISSEN

6-12-2018 12

ti tel

Unaniem Meerderheid

“Flip a coin”

Leidinggevende met debat

Leidinggevende zonder debat Delegatie
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BELANGRIJKE INGREDIËNTEN VAN INNOVATIEVE 

ORGANISATIEMODELLEN

1. Duidelijke PURPOSE voor een samenwerkingsinitiatief

2. GEDEELD LEIDERSCHAP gebaseerd op ROLLEN

3. AUTONOMIE

4. Vergeet KADER en METRICS niet

5. Aandacht voor een EFFICIENT beslissingsproces

6. COACHING

7. Persoonlijke WERKORGANISATIE
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De uitdagingen voor UZ Brussel
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“HOSPITALS SHALL NEED TO BECOME MORE INNOVATIVE

IN ORDER TO SURVIVE”

Clayton Christensen, 

“The Innovator’s Prescription”
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Incremental
improvements
(kaizen)

Radical Breakthrough
(kaikaku)
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WAAROM IS DE ORGANISATIE VAN INNOVATIE MOEILIJK IN 

ZIEKENHUIZEN?

Er is weinig consensus over de “definitie”: confusion! ( Gutteling )

• Incrementeel versus disruptief

• Medisch ( “academisch” ) vs Procesmatig vs Serindipitous

Cultuur van ziekenhuizen( Glouberman & Mintzberg )

• Vaker “innovation adopters” in plaats van “innovation generators”

• “Inwardly oriented bureaucracies”, ingericht voor stabiliteit, in een complexe omgeving

Structuur

• “zorg” is geen product ( variabiliteit, onvoorspelbaar , zowel zorg als timing/interval)

• Een organisatie met een typische “lijn hierarchie “ in combinatie met medische diensten in silo’s, met 

weinig horizontale wisselwerking en multi-disciplinariteit

Fragmentatie

• Domein experten ontwikkelen oneindig veel innovatie initatieven, doorgaans onafhankelijk van elkaar, 

zonder te delen (intern/extern)



Flexibele organisatie binnen UZ Brussel
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UZ BRUSSEL KIEST VOOR EEN 

“PIZZA” MODEL
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© DianaRosso
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DUAAL MODEL IN DE PRAKTIJK

6/12/2018 22

Cardio 

cluster

Cluster
Perinataal 
centrum

Labo cluster Cluster 

Neuro-
cluster

Kliniek Kliniek Kliniek ....

Cluster 

Heelkunde

Diabetes
Kinder-

zoekenhuis
.

CRG
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DUAAL MODEL IN DE PRAKTIJK: 9 BOUWSTENEN

E
SS

EN
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A
LS

Een gemeenschappelijk doel per 
team/samenwerkingsvorm/zelfsturen
de entiteit

(=WELKE PIZZA WILLEN WE MAKEN)

Heldere rollen en accountabilities 
binnen een team (en ook 
tijdsbesteding)

(=WELKE INGREDIËNTEN ZIJN 
NODIG)

Meetindicatoren die het 
gemeenschappelijk doel 
evalueren en verbetering 
stimuleren
(=IN WELKE MATE LUKT DE PIZZA)
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Open feedback binnen de 
samenwerkingsvorm.
Aanspreken op resultaat. Geweldloos 
communiceren!

Efficiënt en doelgericht vergaderen 
adhv een vast stramien en strak 
gefaciliteerd

Continue evaluatie en bijsturing 
van de rollen en de organisatie 
van het werk 

EN
A

B
LE

R
S Coaching van team en individu 

(ondersteund door coachend 
leiderschap)

Kennis en instrumenten om 
samenwerking binnen teams 
mogelijk te maken en te bevorderen

Persoonlijke werkorganisatie 
(discipline, time management, 
focus, prioriteiten, interesses,...)



Succesfactoren voor innovatie en co-creatie
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1.PUSH BRAINSTORM 

/INTERDISCIPLINAIR SAMENWERKEN
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Met een purpose & los van de hiërarchie

MD

MD

MD

MD

INF

TD

… MD

MD

MD

EXT

INF

TD

… MD

Design

VC

MD

INF

TD

…
ZORG 2030 TOF 
Saturday & Working
Group meetings met 
een duidelijke purpose
om ideeën te 
genereren rondom 
bepaalde thema’s

Seperation

Radical Seperation

Temporary Isolation
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2.STIMULEER ‘INSUBORDINATIE’ MAAR 

BINNEN EEN KADER

Een pizza moet spontaan kunnen ontstaan, WEL

• Purpose

• Rollen

• Metrics

Transparantie van alle informatie is een permanent werkpunt en noodzakelijke 

voorwaarde (activiteiten, kwaliteit, €, beslissingen,….)
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Pizzawerking maakt dit expliciet

ER ACTIEF BIJHOREN
+DOEN
+VALORISEREN
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3. INVESTEER IN LEIDERSCHAP

1. Commitment van directie

2. UZ Brussel academy

3. Afstemming, coaching, gesprek (diensthoofden, forum, bilaterale gesprekken, 

gemba, 1-1,…)

6/12/2018 27
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Robottechnologie & valpreventie in de 
ouderenzorg: Meest recente ontwikkelingen:

Lieven De Maesschalck en Geert Claes
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MOBILAB & CARE

30
© MOBILAB │De Maesschalck Lieven

6/12/2018

• Onderzoek op het raakvlak van technolgie & welzijn

− Ouderen

− Revalidatie & Orthopedische Technologie

− Personen met (intellectuele) beperkingen



• Multidisciplinair!

• Keep 
It 
Simple & 
Stupid

• Probleemoplossend denken

• Technologie = middel

© MOBILAB│De Maesschalck Lieven
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KENMERKEN



• Vergrijzing

• Ontgroening => actieven 

• Toename leeftijdsgerelateerde aandoeningenµ

• Groeiende onevenwicht tussen zorggevers en vragers

© MOBILAB│De Maesschalck Lieven
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UITDAGINGEN

2018 2050

1 oudere in de bevolking

Ondersteuning actieve bevolking

Robots? Technologie? …



TECHNIEK TEN DIENSTE VAN …
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MOBILAB



EEN ACTIEVE ORTHESE ALS KINESIST
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Mobilab





EEN EXOSKELETON:  VERLAMDE KAN STAPPEN
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Mobilab



3D-PRINTEN
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MOBILAB
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www.mobilab.be

mobilab@thomasmore.be

CONTACT

39
MOBILAB

http://www.mobilab.be/
mailto:mobilab@thomasmore.be


INNOVEREN IN ZORG
Operationele benchmark – taak en tijdanalyse

Geert Claes - BDO Organization & Performance Management
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TIJDSBESTEDING

38,69%

16,13%

10,78%

10,54%

2,33%

21,53%verzorging

animatie

maaltijden

schoonmaak

verpleging

andere

61,3%
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TYPE TAKEN
Maximale focus op 

uitvoerende taken en 

onvoldoende tijd voor 

leiding & beleid

9,31%

5,54%

82,14%

leidinggevend

beleidsmatig

uitvoerend
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FREQUENTIE
Vandaag wordt er maximaal ingezet op 

het uitvoeren van recurrente taken waar 

technologie een antwoord kan bieden 

naar de toekomst toe

95,37

4,62
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KENNISCONCENTRATIE

88%

12%

Kennisconcentratie kan 

opgevangen worden door 

technologie

Alleen ik

Eén of meer 

collega’s 



45

VOLDOENDE TIJD OM TAKEN UIT TE VOEREN

82,1 80,8

67,64

88,41
82,74

90,95

17,9 19,2

32,35

11,59
17,26

9,55

Algemeen Leiding Verpleging &
verzorging

Keuken Animatie Onderhoud

JA NEEN
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5%

95%

5% van de taken die 

uitgevoerd worden 

binnen uw 

organisatie worden 

als overbodig 

bestemd

= 3.000 uren voor 

een standaard WZC

DEZE TAAK IS OVERBODIG
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BLIK OP DE TOEKOMST



De schaalvoordelen van samenwerking: 
Zorgbedrijf Antwerpen & Rivierenland als bron 
van inspiratie:

Johan De Munck en Dave van Oosterwyck
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Wat stellen we vast?

 Kostprijs publieke zorg is hoog door organisatie,  

 DLB en integratie gemeente – OCMW’s stellen zich vragen over zorg,

 Commerciële karakter en scherpe concurrentie in de sector botst met 
“algemeen-belang” insteek lokale besturen,

 Vele kleintjes (OCMW WZC, LDC, FGAT, enz…) tegen enkele groten (Vulpia, 
Armonea, Senior Living, enz…),

 Vastgoed en patrimonium,

 Vaak duur en verouderd

 Hoge bouwkost (VIPA gesubsidieerd is helft duurder)

 Vipa reglementering gewijzigd

 De hoge kostprijs van de exploitatie fnuikt investeringsuitgaven. 



Wat verwachten we?

 Meer en meer doorlichtingen van exploitatie

 Besturen worden benaderd door private spelers voor overname

 Besturen zoeken naar de juiste schaal, gaande van samenaankopen
(voorbeeld aankoopcentrale ZBA, CLOVA, …) tot fusie (ZB Waasland, ZB 

Rivierenland, …)

 Verzelfstandigingen worden opgezet maar kennen vaak een hobbelig parcours 

(zeker de intercommunale)

 Besturen wenden zich meer tot de private en/of semi-publieke markt voor 

exploitatie en vastgoedbeheer

 …



Wat hebben we nodig?

 Flexibeler beleids– en beheersstructuren als middel voor verandering

 Optimale schaal voor 

 Personeelsorganisatie 

 Aankoopbeleid

 Inkomsten –en uitgavenbeheer

 Marge voor investeringen en bewaren financieel evenwicht



Case 1: Zorgbedrijf Antwerpen 

 10 jaar zorgbedrijf

 Schaal en groei binnen Antwerpen

 Doorstart 2018/19

 Schaal en groei buiten Antwerpen



Case 2: Zorgbedrijf Rivierenland

HET TRAJECT

 Regionale benadering van de zorg. Ambitieuze start

 Oprichting als “momentum” om schaal te creëren en te werken op 
optimalisatie van 

 Zorgdiensten

 Overhead

 Van 6 naar… 7 naar… 2.

 ZBR = Mechelen en SKW



Case 2: Zorgbedrijf Rivierenland

TERUGBLIK

 Nood aan een gezamenlijke visie 

 Tijd, snelheid en openheid nodig tussen partners om voorafgaandelijk 
afspraken te maken over:

 Vastgoed

 Overhead

 Beleid en beheer

 Governance structuren

 Optimalisatieplan moet er liggen vanaf dag 1



Case 2: Zorgbedrijf Rivierenland

LESSONS LEARNED

 Strategische oefening om te komen tot een toekomstvisie mbt de eigen 

publieke zorg. 

 De oefening gebeurt met het beleid en het management.

 Indien nodig ook het middenkader betrekken.

 Opstellen van een geschikte managementstructuur op basis van de 

geprefereerde keuzes inzake verzelfstandiging en exploitatie

 Lobby tussen verenigende gemeentebesturen om te komen tot sluitende 

afspraken in functie van zorggraad, zorgproducten, structuur, 

kostenverdeling en vastgoed.

 Lobby tussen eventuele zorgexploitanten, de zorgvereniging en de lokale 

besturen

 Aftoetsen aan Vlaamse beleidsvisie, afstemmen met Vlaamse overheid



Eén loket voor zorg en ondersteuning voor de 
senior: Zo pakt de stad Rotterdam het aan: 

Anna van Poucke
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DEMOGRAFIE

EPIDEMIOLOGIE

SOCIAAL CULTUREEL

ECONOMIE / POLITIEK

TECHNOLOGIE / INNOVATIE

Eén loket voor zorg en ondersteuning voor de oudere burger van Rotterdam

…



…

…

Eén loket voor zorg en ondersteuning voor de oudere burger van Rotterdam



Ziekenhuizen

Eén loket waar de oudere burger van 
Rotterdam laagdrempelig terecht kan 

met zijn / haar vraag rondom zorg-
en/of welzijn

Langer thuis door vroegsignalering, 
preventie en zorg op afstand door 

inzet van data en technologie

Gerelateerde faciliteiten voor ouderen 
zoals bijvoorbeeld een apotheek, een        

e-health loket, welzijnsvoorzieningen en / 
of de woningbouwvereniging

Eén kennis- en expertisecentrum 
waar alle kennis en ervaring rondom 
ouderen in de regio wordt gebundeld

Mogelijkheid tot overnachten in de wijk 
door inzet van ELV-bedden en waar nodig 

toezicht (fysiek en/of virtueel) van 
kernteam

Geïntegreerde multidisciplinaire 
zorgprogramma’s rondom specifieke 

aandoeningen voor complexe 
patiënten

Verblijf

Intensieve multidisciplinaire 
samenwerking, rondom de patiënt, over 

de keten heen

Medisch specialisten ondersteunen de 
eerstelijn waar nodig via (virtuele) 

meekijkconsulten. Bij noodzaak worden 
patiënten doorverwezen. 

…

Eén loket voor zorg en ondersteuning voor de oudere burger van Rotterdam



What’s next ?
Moonshot stage Expo

Hurry up! 
Session #hospital 2050 starts at 14h30 ☺


