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in de zorgsector



70 partners 482 klanten



Smart ziekenhuis (Erasmus MC Rotterdam)
Door Joris De Smet, partner bij EY

Pro-actieve klantendienst bij Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen
Door Greet Aelter, dienstverantwoordelijke Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen, en Karolien Dezeure, MONDEA

Een nieuw zorgmodel bij Orthoagogisch Centrum De Beweging
Door Kristof Weytens, projectleider OC De Beweging en Peter Willen, Möbius

Strategisch leiderschap bij Zorgorganisatie Motena (Roeselare)
Door Trui Vandecasteele, HR Directeur



SmartHospitals

As care delivery, technology, and your doctor 
become smarter, is your hospital keeping up?
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Joris De Smedt

Joris is gespecialiseerd in het begeleiden van 
organisaties in de publieke sector bij het 
transformeren van hun bedrijf om klaar te zijn voor 
de toekomst. Joris werkt aan belangrijke 
prestatieprogramma’s in België en Europa en 
adviseert publieke organisatie over grote 
transformatieprogramma’s en 
organisatieveranderingen. Vandaag is Joris 
betrokken bij het uitwerken van strategieën om 
publieke zorginstellingen ‘future proof’ te maken.

email: joris.de.smedt@be.ey.com

Erik Vermeulen

Erik helpt organisaties in de gezondheidszorg met 
de verbinding tussen hun strategische ambities en 
nieuwe technologieën. Denk aan virtual care, big 
data, artificiële intelligentie en Internet of Things, 
maar ook de doorontwikkeling van bijvoorbeeld het 
EPD of ECD. Erik is verantwoordelijk voor de Health 
Consulting praktijk in Nederland en Global Solution 
Lead Smart Hospital.

Hij is naast zijn werk bij EY gastdocent Enterprise 
Architecture aan TIAS Business School.

email: erik.vermeulen@nl.ey.com
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Moving from digital to smart

Traditional 
Hospital

Digitized 
Hospital

Connected Hospital

► Paper processes, some 

standalone IT infrastructure

► Some technology enabled 

solutions, siloed

► Hospital centric, physical and remote care 

with point to point connected digital 

systems

► Patient centric

► Tech-driven improvement

► Data liquidity, data driven

► Seamless integration of physical and virtual, digital twin

► Preventative and predictive care 

v
Smart Health System

Integrated patient centric care 
that breaks down silos between 

care settings
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5 foundational design principles 

Smart Health: 
Design principles

Smart Health System — how do you know when 
you see one?

Hyperconnected 

Intelligent 

Human centred

High reliability

Sustainable
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Smart hospitals embrace 5 key enablers

Platforms

Platforms provide on-
demand access to a 
shared pool of 
resources and offers the 
ability to easily 
interconnect all parties 
in the ecosystem

Virtual care

Hospital care will be 
delivered at any location 
that fits patients needs 
and desires, both inside 
the hospital building as 
well as outside

IoT & Smart
sensoring

IoT / Smart sensor 
technology is used to 
collect and broadcast 
real time data about 
patients and about the 
physical environment

Robots & Drones

Robots and drones 
replace error prone 
human activity, enable 
new medical procedures 
and improve speed and 
availability

AI &
Intelligent 
Automation

AI & Intelligent 
Automation are used to 
make processes 
smarter, more efficient 
and reduce medical 
errors



Page 6Page 6

Several hospitals across the globe are reinventing and 
reinvigorating their care delivery services

Brownfield projects

Greenfield projects

Note: List of identified Smart Hospitals is based on secondary research of industry sources and may not be exhaustive

Humber River 
Valley Hospital

Cleveland Clinic
Johns Hopkins
and others

Royal 
Adelaide 
Hospital

Farrer 
Park 

Hospital

Seoul National 
University 
Bundang HospitalDr. Soliman Fakeeh 

Hospital

Karolinska University 
Hospital

Oulu 
Hospital

Nuffield 
Health 
Bristol 
Hospital

Erasmus MC

Select smart hospital projects across the globe
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Erasmus Medical Center in Rotterdam

NL

Source: Erasmus MC

University Medical Center in Rotterdam, The 
Netherlands

15.927 employees
3.873 students
annual budget € 1.9 bln.

Journey:
• 1999 : first concept based on theme’s
• 2005 : preliminary design
• 2009 : start construction new hospital
• 2017 : go live digital backbone
• 2018 : opening new hospital

1.125 beds, 475.000 m2

Featuring the Smart Hospital video by EY
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• Patient centered 

• Healing environment

• Connectivity, focus on the outside world

• Flexibility

Erasmus MC : smart hospital guiding principles
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• Neurology
• Neurosurgery
• Ear Nose Throat
• Ophthalmology
• Maxillofacial Surgery

clinic

technical

OR/ICU

day treatment      

diagnostics

outpatient clinic

Patient centered layout
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Selection of changes

• Flexible use of examination rooms (‘airport gate system’)

• Patient room turnover time 1 hour (incl. bed washing robot)

• Single patient rooms (incl. smart beds, rooming in, smart room display)

• Closed loop medication process (incl. pill pick robot)

• Integrated digital backbone mirroring the physical layout

• Real-time location services (intelligent alarms management / medical smart phones)

• Maximized patient self-supportiveness (e.g. check-in kiosk, tablet, self service portal)

• Digital journey (pre- and post-appointment)

• Central diagnostic facilities (incl. tube post, tube opening robot)

• Maximized open access e.g. lab, bucky, ECG, pre-operative assessment and patient booking via 
portal

• eHealth (incl. digital consult, video consult, consult replay, CCD download)
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Check out the smart hospital video

Erik Vermeulen | erik.vermeulen@nl.ey.com

Joris de Smedt | joris.de.smedt@be.ey.com EY Smart Hospital – solution suite 

mailto:erik.vermeulen@nl.ey.com
mailto:joris.de.smedt@be.ey.com


De uitdaging van 
een matrix organisatie

Regionale administratie 



Inhoud

SITUERING 
Zo’n matrix structuur, hoe ziet dat eruit?

UITDAGING
Zo’n matrix structuur, (hoe)  werkt dat? 

BENADERING
Zo’n matrix structuur, hoe pak je dat aan?



SITUERING

Zo’n matrix structuur, hoe ziet dat eruit?
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Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen 
in een notendop… 
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Regionale 
Administratie



Regionale administratie opvolgen
Leidinggeven onder spanning 

6

➢ Uitgebreid takenpakket voor breed scala aan klanten

(patiënten, mantelzorgers, onze verpleegkundigen, artsen,

Consortium Thuisverpleegkundigen, …)

➢ Telefonische Permanentie: 

▪ 8 – 12 uur

▪ 14 – 17 uur

➢ Veelal deeltijds werkend

➢ Extra dimensie: thuiswerken door COVID-19



UITDAGING

Zo’n matrix structuur, (hoe) werkt dat? 



Zo’n matrix-structuur…
Hoe ervaart men dat?

“Het is sturen op twee 
fronten.”

“Werken in een 
matrix-achtige-

organisatie gaat nooit 
zonder gedoe.”

“In veel organisaties is er 
een matrix structuur, en bijna 

iedereen ervaart het als 
complex. Toch blijven ze 

bestaan en slagen weinig
organisaties erin om er 
enthousiasme rond te 

creëren.”



❑Strategisch
➢12 situationele en verschillende contexten

➢Duale leidinggevende structuur

➢Bepaling van de prioriteiten hoofdzetel versus afdelingen

❑Operationeel
➢Goed gedeeld begrip van de opdracht

➢Opvolging van de afspraken

➢Monitoren welbevinden

Zo’n matrix-structuur…
Leidinggeven onder hoogspanning



BENADERING

Zo’n matrix structuur, hoe pak je dat aan?



❑Matrixstructuur 
➢Promoot actief de organisatiekeuze

➢Verduidelijk de meerwaarde

❑Rolverdeling
➢Dienstverantwoordelijke versus afdelingsverantwoordelijke

➢Wie doet wat? Waar begint en eindigt de verantwoordelijkheid?

1. Wees duidelijk!



2. Blijf communiceren!

➢Structureer verschillende kanalen

➢Communiceer bewust



3. Volg goed op!



➢ COVID-19 geeft leidinggeven vanop afstand een extra dimensie
▪ De thuiscontext van de medewerkers regionale administratie faciliteert niet steeds het optimaal thuiswerk (kleine 

kinderen, geen apart bureau, …)

▪ Niet continue kunnen afstemmen met collega’s uit de afdeling, zorgt voor organisatorische uitdagingen en 
aanpassingen

 Principes van veranderingsmanagement toepassen

14

Covid-19
Leidinggeven heruitgevonden
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Vertrouwen als basis

Focus op resultaat

Samen afspraken maken

Vuistregels voor leidinggeven op afstand



Contactgegevens

*Mondea karolien.dezeure@mon-dea.be

*Wit-Gele Kruis greet.aelter@wgkwvl.be



Een nieuw zorgmodel bij OC De Beweging

Nieuwbouwproject Groot Bewijk





PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING



ONTSCHOTTING – LOKAAL SAMENWERKEN
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ZILVERBLAD
ASSISTENTIE
WONINGEN

HET VOLK CVBA
SOCIALE 
KOOPWONINGEN

HABITARE +
SOCIALE 
HUURWONINGEN

BOSTOEN
PARTICULIERE 
WONINGEN

OLV TER VELDBLOEMEN
WOONZORGCENTRUM

PROJECT 
VUENTECA

SITE GROOT BEWIJK



66



….NAAR EEN INNOVATIEF ZORGMODEL 
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RECHT OP WONEN

samen met een sociaal huisvestingsmaatschappij

1
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Over grenzen van organisaties, sectoren en 
zuilen heen 

Betrokkenen: gebruiker, familie, buur, 
vereniging, apotheker, postbode, 

professionele hulp/zorgverstrekker …

Andere manier van kijken

Extra expertise

Nieuwe vormen van communicatie

Doorgedreven strategie voor verandering 

Exploratie van nieuwe paden/methodieken

Cliënt: aandacht voor wie nu niet wordt bereikt

ZORGMODEL MODULAIR, FLEXIBEL, IN PARTNERSHIP2
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ORGANISATIE 
EXCELLENTIE

STREVEN NAAR ‘ORGANISATIE EXCELLENTIE’3
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STREVEN NAAR ‘ORGANISATIE EXCELLENTIE’

Waarde
“Niet meer, niet minder dan 

nodig is”

Constantheid van doel
“Elke collega weet waarvoor we 

staan”

Feiten en cijfers
“Beslissen op basis van gevoel, 

onderbouwd door cijfers”

Autonomie
“Initiatief nemen, advies vragen, 
met kennis van zaken, coachend”

Stuwmotor = ideaal gedrag
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WE STAAN VOOR EEN TRANSITIE

De reis van de cliënt

CLIENT

MEDEWERKER

BELEID

STAKEHOLDER
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WE STAAN VOOR EEN TRANSITIE: concreet maken

CLIENT
MEDEWERKER

BELEID

STAKEHOLDER

1. Segmentatie van 
‘cliënten’

2. Dag van cliënt NU 

3. Dag van cliënt 
MORGEN

4. Modules/
Ondersteunings-

pakketten

5. Samenwerkings-
initiatieven 
vormgeven

6. Omzetten naar 
activiteiten/rollen/

capaciteit

13 cliëntprofielen
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INNOVEREN = GROOT BEWIJK = NETWERKEN 

= 

OUT OF COMFORT ZONE

Lessen om mee te nemen

TRANSITIECOACH TRANSITIEPLAN TRANSITIENETWERK
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OC De Beweging

Brielstraat 46

9860 Gijzenzele

09/2100190

kristof.weytens@debeweging.broedersvanliefde.be

Möbius

Kortrijksesteenweg 152

9830 Sint-Martens Latem

+32 497 58 28 44

Peter.willen@mobius.eu

mailto:kristof.weytens@debeweging.broedersvanliefde.be
mailto:Peter.willen@mobius.eu


Strategisch leiderschap

Inspire Health & Care – 4 december 2020



Inhoud 

• Wat is Motena?

• Situering van het leiderschapstraject

• Aanpak van het leiderschapstraject



WAT IS MOTENA?



Wat is Motena?

• 1 januari 2015 - OCMW én Stad brengen zorgactiviteiten onder in een nieuw lokaal
autonoom overheidsbedrijf (welzijnsvereniging) 

• 100% in handen van de lokale overheid

• De centrale kernactiviteit is ZORG

• Belangrijke werkgever in de regio:

• Roeselare: 60 000 inwoners
• Motena: 805 medewerkers
• Motena: 5300 actieve klanten
• Motena: 48 mio euro omzet

• Zorg in iedere fase van het leven én sociale invalshoek als handelsmerk.





SITUERING VAN HET TRAJECT



Situering van het leiderschapstraject

• 5 strategische doelstellingen → “Medewerkers met de glimlach”

• 45 leidinggevenden en 15 stafmedewerkers (projectleiderschap)

• Groei van de organisatie én van medewerkers

• Startopdracht van projectmedewerker HR (psychologe)

• Geïnspireerd op ABC-model en de leiderschapsrollen gebruikt in de Vlaamse Overheid





A-B-C

• Autonomie: 
verantwoordelijkheid krijgen om eigen keuzes te maken in taken/ manier van 
werken

• Binding: 
zich goed voelen en zich verbonden voelen met het team en/of met een zinvol 
doel

• Competentie: 
kunnen doen waar je goed in bent en je natuurlijke talenten kunnen ontwikkelen



4 rollen als strategisch leidinggevende

• creatieve ondernemer

• stimulerende coach

• efficiënte manager

• inspirerende leider



De creatieve ondernemer

• gebruikt zijn voelsprieten om kansen voor de organisatie te detecteren.

• grijpt opportuniteiten om innovatieve oplossingen voor de klant te 
creëren.

• neemt verantwoorde risico’s en gebruikt fouten als leermomenten.

• stimuleert creativiteit bij de medewerkers.



De stimulerende coach

• begeleidt en ondersteunt medewerkers om hun ambities en passies te 
verbinden met de organisatiebehoeften.

• detecteert de competenties en talenten van medewerkers en zet hen 
daarop in.

• stimuleert medewerkers om zich verder te ontwikkelen.

• geeft feedback aan het team en het individu.



De efficiënte manager

• organiseert efficiënt en effectief de middelen om de verwachte 
resultaten te behalen (middelen zijn o.a. processen, structuur, budget, 
personeel, materiaal).

• delegeert verantwoordelijkheden tot op het laagst mogelijke niveau 
waardoor de autonomie van de medewerkers aangesproken wordt.

• volgt objectief de prestaties van medewerkers op.



De inspirerende leider

• belichaamt en verkondigt helder de visie en inspireert daardoor.

• stelt aantrekkelijke doelen voorop, waarmee mensen zich kunnen 
verbinden.

• kijkt vooruit en anticipeert op ontwikkelingen in de maatschappij.

• neemt moedige beslissingen in het publiek belang.



AANPAK VAN HET TRAJECT



Kick-offsessie

• Voorstelling van het traject 

• Leiderschapsrollen concretiseren op maat van Motena

• Persoonlijke habit loop: 
hoe van een nieuwe intentie een gewoonte maken?



Generiek traject

• 2-daagse basisopleiding: focus op communicatie

• Het communicatieproces doorgronden: hoe verloopt communicatie en 
kan je proactief misverstanden vermijden?

• Overtuigend communiceren: hoe anderen van je mening, voorstel 
overtuigen?

• Weerbaarheid: hoe communiceren in moeilijke situaties?

• Typerend gedrag: hoe omgaan met verschillende gesprekspartners?



Individueel traject

• Vragenlijst 

• Ingevuld door de medewerker
• Ingevuld door zijn/haar leidinggevende

• Individueel ontwikkelgesprek

• Geïndividualiseerd traject



Keuze van de opleidingen

• Stimulerende coach

• Coachingsvaardigheden

• Motiveren kan je leren 

• Inspirerende leider

• Inspirerend leiderschap 

• Efficiënte manager

• Projectmanagement

• Time management 

• Motiverend evalueren

• Creatieve ondernemer

• Probleemoplossend denken 



Vervolgtraject

• Opmaken Persoonlijk OntwikkelPlan

• Buddy-meetings

• Bedrijfsbezoeken

• Inspiratie-nieuwsbrief (artikels, boeken, podcasts,…)

• Afsluitend leiderschapscafé



Continue traject

• Nieuwe leidinggevenden: 

• individueel traject

• menu van opleidingen (zowel kennis- als competentiegericht)

• Nieuwe topics werken verder op deze basis:

• Aanwezigheidsbeleid

• Opvolgingscyclus

• …



Bedankt iedereen!
Zijn er nog vragen?


