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 Aanleiding

Innovatie of vernieuwing heeft altijd met verandering te maken, maar vernieuwingen in zorg en welzijn 
zijn meer dan een verandering die we dagelijks ervaren, zoals het veranderen van het weer. Het is een 
door de mens geïnitieerde en doelbewuste verandering. Het is een sprongsgewijze verandering van het 
‘oude’ naar het ‘nieuwe’. 

Een kwalitatief hoogwaardige toekomstgerichte zorg en welzijnssector die beschikbaar, betaalbaar en 
bereikbaar is voor iedereen, vraagt om een andere toerusting van burgers en professionals, dus ook om 
toekomstgericht leren en opleiden. 
Dat heeft gevolgen voor het algemeen onderwijs en de beroepsopleidingen en impliceert ook nieuwe vor-
men van (een leven lang) leren en werken. Zo is het belangrijk om interprofessioneel en multidisciplinair 
op te leiden, een nieuwe gemeenschappelijke taal te ontwikkelen, de praktijk en ervaringsdeskundigheid 
de opleiding in te brengen, en aan de slag te gaan met andere werkvormen en leeromgevingen. Om dat te 
bereiken is het belangrijk dat de opleidingen betrokken zijn bij de transformatie in zorg en welzijn. 
Er zijn al veel goede initiatieven ontwikkeld waarin praktijk en opleidingen samen zorgen voor vernieu-
wing in zorg en welzijn. Het is van belang om daarbij aan te sluiten en hiervan te leren en tegelijkertijd 
ervoor zorg te dragen dat initiatieven zich verder ontwikkelen en worden verbreed.

In 2012 is bij Zorginstituut Nederland de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen (verder: de 
commissie) geïnstalleerd. Deze commissie adviseert de minister van VWS en de minister van OC&W over 
vernieuwingen en samenwerking in beroepen en opleidingen. In april 2015 heeft de commissie het eerste 
advies ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren’ uitgebracht. Dit advies vormt het fundament 
voor een tweede advies dat in het najaar van 2016 verschijnt: Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg 
en welzijn. 

Voor het uitbrengen van de adviezen is de interactie en intensieve samenwerking met partners uit zorg, 
welzijn, onderwijs en lokale overheid onontbeerlijk. De commissie heeft voor deze interactie en samen-
werking vier broedplaatsen aangewezen, te weten Friesland, Amsterdam-Amstelveen, Rotterdam en 
Heerlen. In deze broedplaatsen wordt met lokale partijen gezamenlijk gereflecteerd op uitgangspunten 
en concepten van de commissie en stimuleert de commissie de vernieuwende praktijkgerichte initia-
tieven (‘goede praktijken’) door lokaal en landelijk kennis te delen en te ontwikkelen. Voorbeelden van 
goede praktijken in de broedplaatsen zijn te vinden op de website: www.zorgin2030.nl.

De ervaringen en geleerde lessen uit de broedplaatsen over de inhoud van de vernieuwing in zorg en wel-
zijn verwerkt de commissie bij het formuleren van de adviezen. De geleerde lessen over het proces van 
vernieuwing zijn in kaart gebracht door het Verwey-Jonker Instituut en verwerkt in deze rapportage. 

Met de publicatie willen we bestuurders, managers en uitvoerende professionals in zorg en welzijn, het 
onderwijs, lokale overheid en burgers inspireren om samen toekomstgerichte vernieuwingen in zorg en 
welzijn te ontwikkelen en te implementeren conform de aanpak van de commissie Innovatie Zorgberoe-
pen & Opleidingen van Zorginstituut Nederland. In dat opzicht is deze publicatie geen eindproduct, maar 
een startpunt om aan de slag te gaan. We willen deze rapportage op termijn graag aanvullen en uitbrei-
den met nieuwe goede voorbeelden en geleerde lessen uit innovatieve praktijken van zorg en welzijn.

 Leeswijzer 
In deze rapportage onderscheiden we voor het opzetten en uitwerken van vernieuwingen in zorg en 
welzijn de volgende stappen: 
Stap 1: Vertrekpunten (visie en uitgangspunten van de adviezen van de commissie); 
Stap 2: Zorgvragen van burgers (het maken van prognoses); 
Stap 3: Samen aan de slag (het proces van vernieuwing); 
Stap 4: Leren van elkaar (vernieuwingen in de praktijk);
Stap 5: Stapsgewijze verbetering door monitoring en evaluatie (proces- en effectevaluatie).
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 Stap 1. Vertrekpunten

 Visie en uitgangspunten
Hoe kunnen we zorg en welzijn toekomstgericht inrichten en welke veranderingen in beroepen en op-
leidingen zijn hiervoor nodig? De Commissie Innovatie Zorgberoepen en opleidingen wil een kwalitatief 
hoogwaardige toekomstgerichte zorg- en welzijnssector die beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar is 
voor iedereen. Dit vraagt om een andere toerusting van burgers, professionals en hun organisaties. Het 
vraagt ook om toekomstgericht leren en opleiden. 

In de visie van de commissie zijn mensen in 2030 in staat zoveel mogelijk zelfstandig en in hun eigen leef-
omgeving te functioneren. Hiertoe is een omslag in de zorg noodzakelijk. Niet de ziekte of aandoening, 
maar het functioneren, de veerkracht en de eigen regie van de burger staan centraal. Met daarbij gelijk 
ook de kanttekening dat er mensen zijn die weinig eigen veerkracht hebben. In dat geval zijn professio-
nals ondersteunend bij het hervinden van de veerkracht en – indien mogelijk – het herstel van de eigen 
regie van mensen.

Nieuwe definitie van gezondheid
De definitie van gezondheid van de World Health Organization (WHO) uit 1948 is anno 2015 en zeker 
in 2030 niet langer houdbaar. De commissie heeft daarom het concept van gezondheid van Huber et 
al. (2011) geadopteerd: ‘Het vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van de 
lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’. 
Dit nieuwe concept gaat uit van de huidige en toekomstige werkelijkheid dat een groot deel van de 
burgers chronische problemen of aandoeningen heeft. Voor de samenleving is het een uitdaging om 
de klassieke visie op gezondheidom te buigen naar een eigentijds en realistischer concept, waarin de 
burger zelf zoveel mogelijk de regie voert en veerkracht heeft wanneer zij of hij te maken krijgt met 
lichamelijke, emotionele en sociale problemen.

Het functioneren als uitgangpunt nemen, betekent ook dat we niet moeten blijven uitgaan van het 
bestaande aanbod aan zorg- en welzijnsvoorzieningen en de bijbehorende beroepen en opleidingen. 
Startpunt moet zijn: de toekomstige vraag naar zorg en welzijn, waarbij de focus ligt op wat nodig is en 
niet op wat kan. De vraag ‘wat is er nodig voor het optimaliseren van het functioneren?’ leidt tot dan 
steeds tot het vaststellen van de benodigde zorg en maatschappelijke ondersteuning. De professional 
kijkt ook vanuit het perspectief van mogelijke de-escalatie van zorg, namelijk de zorg terugleggen op het 
niveau waar deze het beste kan plaatsvinden (thuis, in de wijk et cetera). 

Deze visie op gezondheid en zorg, waarin niet de ziekte of aandoening centraal staat maar het functione-
ren, heeft grote gevolgen voor de inrichting van zorg en welzijn én voor het handelen van de professionals.

In de toekomstgerichte zorg en ondersteuning is de professional veel meer een partner van de burger 
en zijn of haar netwerk, bestaande uit mantelzorgers en vrijwilligers. De professionele ondersteuning 
ontwikkelt zich van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Daarbij hoort ook de  effectieve inzet en hulp van 
eHealth en technologie. Professionele welzijns- en gezondheidszorg zal plaatsvinden in de vorm van ar-
rangementen, uitgevoerd door teams met een mix van bekwaamheden, zowel vakspecifiek, als interpro-
fessioneel en intersectoraal. De benodigde zorg en ondersteuning is leidend in welke mix van bekwaam-
heden nodig is, dat wil zeggen welke professionals met welke bekwaamheden worden ingezet. 

Deze benadering heeft gevolgen voor zowel het algemeen onderwijs als de beroepsopleidingen en im-
pliceert ook nieuwe vormen van (een leven lang) leren en werken. Om dat te bereiken is het cruciaal om 
vanaf het begin van een traject de opleidingen te betrekken bij de transformatie in zorg en welzijn. Er zijn 
al veel goede initiatieven ontwikkeld, waarin praktijk en opleidingen samen zorgen voor vernieuwing in 
zorg en welzijn. De commissie wil aansluiten bij al ingezette innovaties in het onderwijs en deze verbre-
den en verdiepen.
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Uitgangspunten van de commissie van vernieuwing in zorg en welzijn

De zorgvraag in verandering: wat is nodig in 2030? 
Wie is die burger van de toekomst en wat is de te verwachte hulpvraag?

Functioneren, veerkracht en eigen regie centraal
Zorg en welzijn zijn gericht op het bevorderen van het functioneren en ondersteunen én op het ver-
sterken van de veerkracht en de eigen regie van burgers. Bij functioneren gaat het om de vraag wat 
iemand nodig heeft om te kunnen doen wat voor hem of haar belangrijk is en wat het professionele 
handelen daaraan kan bijdragen. Uitgaan van functioneren, veerkracht en eigen regie betekent vooral 
dat er vanuit het professionele handelen oog is voor de persoon en diens situatie en wat er nodig is 
aan ondersteuning bij het hervinden van de veerkracht en herstel van eigen regie.

Effectieve inzet van technologie
De professional is partner van de burger, mantelzorgers en vrijwilligers. De ontwikkeling gaat van 
‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’, met effectieve inzet van eHealth en technologie.

Interprofessionele én vakspecifieke bekwaamheden
(Toekomstige) professionals handelen vanuit de vraag ‘wat is er nodig voor het optimaliseren van 
het functioneren van burgers?’ Dit houdt in dat professionals naast vakinhoudelijke en ambachtelij-
ke bekwaamheden, ook psychosociale kennis, kennis van technologie en generieke bekwaamheden 
nodig hebben, zoals het bevorderen van gezond leven, communicatie, samenwerking, organisatorisch 
vermogen.  

Verbinding tussen de domeinen zorg, welzijn, onderwijs, werk en inkomen, woningbouw en infrastructuur
Een verdergaande integratie tussen het zorgdomein en het sociale domein is gewenst in de vorm van 
arrangementen met een mix van individuele en collectieve sociale, gezondheids- en zorginterventies. 

Opleidingen
Het opleidingsveld bestrijkt de zorg- en welzijnsopleidingen van (v)mbo tot en met wo, initieel en 
post-initieel. Niet alleen formele opleidingstrajecten zijn hierbij van belang, maar in toenemende 
mate ook vormen van non-formeel en informeel leren op de werkplek.

 Gebiedsgerichte innovatie in zorg en welzijn
Toekomstgerichte vernieuwing in zorg en welzijn is door de commissie de afgelopen jaren geïnitieerd en 
gestimuleerd via de vier broedplaatsen in Friesland, Amsterdam-Amstelveen, Rotterdam en Heerlen. In 
deze broedplaatsen werken diverse partijen uit zorg, welzijn, het onderwijs en lokale overheden samen 
en vormen een voorbeeld voor nieuwe gebiedsgerichte aanpakken rond zorg en welzijn. In deze broed-
plaatsen is steeds aangesloten bij bestaande innovaties in zorg en welzijn. Ook wordt in de broedplaat-
sen samengewerkt met het onderwijs en opleidingen om de wisselwerking tussen praktijk en opleidingen 
verder te ontwikkelen. 

Ook in nog te starten gebiedsgerichte innovatie in zorg en welzijn kan worden aangehaakt bij goede 
praktijken die er al zijn en experimenten worden gestart die bijdragen aan de zorg- en opleidingspraktijk 
van de toekomst. Daarbij zal steeds de verbinding moeten worden gezocht met de opleidingen en met 
technologische innovatie.

De bestaande broedplaatsen fungeren als netwerkorganisaties, waarbij verschillende partijen zich 
kunnen aansluiten. In bijvoorbeeld de broedplaats Friesland is een werkgeversverband de trekker van de 
innovatie en hebben zich steeds meer zorg- en welzijnsinstellingen en organisaties voor beroepsonder-
wijs bij het verband aangesloten. In Heerlen lag de basis bij het Expertisecentrum Innovatieve Zorg en 
Technologie (Eizt) van Zuyd Hogeschool en hebben andere partijen, waaronder de gemeente Heerlen zich 
aangesloten.
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De broedplaatsen Friesland, Heerlen en Amsterdam van de commissie zijn ook koplopers uit het  
zogenoemde Zorgpact. Het Zorgpact fungeert als de aanjager van samenwerking tussen werkgevers,  
onderwijsinstellingen en lokale overheden op regionaal niveau. In een netwerkorganisatie verbinden 
deze partijen steeds goede, vooroplopende samenwerkingsinitiatieven, zie: https://zorgpact.nl/het-zorg-
pact.

Bij deze regionale netwerkorganisaties kunnen verschillende partijen zich aansluiten. Het ligt voor de 
hand dat dit in elk geval samenwerkende zorg- en welzijnsinstellingen en organisaties voor beroepson-
derwijs zijn. In andere netwerken kunnen juist werkgeversorganisaties, gemeenten, bedrijven, zorg-
verzekeraars, organisaties uit andere domeinen (bijvoorbeeld woningbouw of vervoer) of het hoger 
onderwijs betrokken zijn. Het kenmerk van een netwerkorganisatie is dat niet van te voren vastligt welke 
partijen meedoen. Dit hangt immers af van de vraag wat in een bepaalde regio of gebied nodig is voor de 
zorgvragers. Ook kan dit in de loop van de tijd veranderen als deze vraag verandert. Wel is het van groot 
belang dat er in elk gebeid een trekker is die verantwoordelijk is voor inzicht in de toekomstige zorgvraag, 
het proces van vernieuwing, het leren van elkaar en de monitoring en evaluatie. We bespreken deze 
onderwerpen in de stappen 2 t/m 5.
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 Stap 2. Zorgvragen van burgers:  
prognoses

Om onderbouwde keuzes te maken voor wat er nodig is in een bepaalde gebied of regio, adviseert de 
commissie de toekomstige zorgvraag in beeld te brengen op basis van prognoses van indicatoren van het 
functioneren en demografische ontwikkelingen. Deze prognoses geven inzicht in welke soort problemen 
en in welke omvang deze in de toekomst te verwachten zijn in de provincie, regio, gemeente of wijk. 

De prognoses zijn het fundament voor een onderbouwde discussie met bestuurders, professionals uit 
zorg, welzijn, onderwijs, lokale overheden én burgers over hoe te anticiperen op de geschetste gezond-
heidstoestand van de bevolking in 2030. Het is de verantwoordelijkheid van de trekker van het gebieds-
gerichte netwerk om de zorgvraag in beeld te brengen. In dit hoofdstuk bespreken we de noodzakelijk 
stappen die daarvoor gezet kunnen worden en de condities en tips voor het maken van prognoses. 

Voor het maken van prognoses wordt uitgegaan van het combineren van bestaande gegevens over de 
gezondheidstoestand van de populatie vanuit het nieuwe concept van gezondheid. Dit betreffen gege-
vens over demografische ontwikkelingen en gegevens over de gezondheidstoestand van de populatie in 
het vernieuwingsgebied. Voor een zo compleet mogelijk beeld zullen er verscheidene bronnen binnen en 
buiten de gezondheidszorg geraadpleegd dienen te worden. 

De kernonderdelen van de toekomstige zorgvraag zijn:
• Bereid de prognoseverzameling voor;
• Verzamel gegevens;
• Bereken de prognoses;
• Presenteer en bediscussieer de prognoses.

 Bereid de prognoseverzameling voor 
• Baken het gebied af, doe dit samen met burgers en betrokkenen uit zorg, welzijn, onderwijs en lokale 

overheid.
• Neem de tijd voor een gedegen analyse: tijd nemen in de eerste fase om goed te analyseren, gedeelde 

ambities te formuleren en deze te verbinden met partijen, middelen en procedures, is van cruciaal 
belang. Het wat, waar en waarom moet evenwichtig zijn uitgewerkt. Feiten en ervaringen helpen in 
discussies tijdens het proces. 

 Verzamel gegevens
• Kijk voor informatie over regionale toekomstige ontwikkelingen van de volksgezondheid op de website 

van de GGD. 
• Indien de gevonden gewenste informatie niet toereikend of specifiek genoeg is, neem de volgende 

stappen: 
• Verzamel gegevens over demografische ontwikkelingen (tot 2030) van het gebied; demografische 

gegevens zijn opvraagbaar bij gemeentes en CBS via www.statline.nl. 
• Verzamel de meest recente gegevens over de gezondheidstoestand van de populatie. Dit betreffen 

indicatoren van het functioneren, het aantal chronische aandoeningen, psychische aandoeningen, 
sociale problematiek en verstandelijke beperkingen. Lokale gegevens over de gezondheidstoestand 
van populaties zijn opvraagbaar bij GGD-en, CBS, SCP en zorgregistraties (Huisartsen, GGZ, 
verzekeraar). Indien gegevens niet voorradig zijn, kunnen ook landelijke gegevens bruikbaar zijn. Kijk 
voor geschikte indicatoren en mogelijke bronnen in de rapportages van de broedplaatsen.

• Probeer zoveel mogelijk (geanonimiseerde) data te krijgen  
Bedenk dat niet alle data vrij toegankelijk zijn en bewerking van persoonsgegevens valt onder de 
Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Kijk of deze data ook voldoende representatief zijn. 
De projectleider kan verkennen welke partijen in het gebied gegevens hebben die bruikbaar zijn en 
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onder welke randvoorwaarden deze geleverd kunnen worden. Voor advies kan contact opgenomen 
worden met Astrid Chorus, adviseur Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen, Zorginstituut Nederland 
(achorus@zinl.nl). 

 Bereken de prognoses
• Epidemiologische en statistische kennis is vereiste voor het berekenen van prognoses. Deze kennis is 

aanwezig bij GGD-en en onderzoeksinstituten als TNO, RIVM als ook universiteiten.
• Laat berekenen of bereken prognoses van de ontwikkeling van het aantal chronische aandoeningen, 

multimorbiditeit (= meer dan 1 chronische aandoening per persoon), functioneringsproblemen, 
psychische aandoeningen, sociale problematiek en het aantal verstandelijke beperkten. Voor het 
prognosticeren van functioneringsproblemen van ouderen is een samengestelde indicator ontwikkeld 
door TNO, de zogeheten Functioneringsprofielen Ouderen. Voor deze samengestelde indicator is een 
vastgestelde set van indicatoren nodig. Met deze indicatoren wordt met een geavanceerde statische 
techniek, de latente klasse analysetechniek. Het berekenen van deze indicator vergt specialistische 
kennis van de genoemde statistische techniek. 

• Kijk voor inspiratie en achtergrondinformatie naar de rapportages van de broedplaatsen. 
• Voor ondersteuning bij het berekenen van prognoses en de functioneringsprofielen: neem contact 

op met Astrid Chorus, adviseur Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen, Zorginstituut Nederland 
(achorus@zinl.nl).

 Presenteer en bediscussieer de prognoses
• Een facsheet is een handig instrument om de prognoses te presenteren en bediscussiëren met burgers 

en andere stakeholders in het gebied. Op basis hiervan kan focus aangebracht worden en gezamenlijke 
doelen gesteld over wat er nodig is, met inbegrip van de maatschappelijke en technologische 
ontwikkelingen, om te anticiperen op de te verwachten ontwikkelingen in de functionele gezondheid 
van de populatie. Bekijk ter inspiratie het Factsheet Amsterdam/Amstelveen. 

• In de onderstaande box staan als voorbeeld de belangrijke trends in Amsterdam in de periode 2012-
2030 samengevat.

Voorbeeld: Trends in Amsterdam 2012-2030
• Toename van het aantal inwoners in alle leeftijdsgroepen, toename van inwoners met herkomst 

anders dan Nederlandse herkomst.
• Variatie bevolkingsontwikkelingen naar leeftijd en herkomst in stadsdelen.
• Toename aantal burgers met chronische aandoeningen en multimorbiditeit:
 -  Meest voorkomende chronische aandoeningen jongeren: huid- en allergieklachten, hoofdpijn, en 

luchtwegklachten (inclusief astma/bronchitis);
 -  Meest voorkomende chronische aandoeningen volwassenen: aandoeningen van bewegingsappa-

raat, COPD/Astma, Incontinentie en Diabetes Mellitus;
 -  Belangrijkste stijgers volwassenen: Dementie, CVA en doorgemaakte Hartinfarcten.

• Toename van psychosociale problematiek in alle leeftijdscategorieën.
• Toename aantal ouderen met functioneringsproblematiek:
 -  Meest voorkomende functioneringsproblematiek: mobiliteitsproblemen, ook al aanwezig in de 

leeftijdsgroepen 20-64 jaar;
 -  Sterkste stijgers: de profielen ‘ernstige fysieke problemen’, al dan niet gecombineerd met ‘lichte/

matige dementie’.

• Aantallen ouderen met lage SES stabiel, aantallen ouderen met midden of hoge SES nemen toe: 
dit betekent een SES verschuiving in samenstelling ouderen met functioneringsproblematiek en 
multimorbiditeit.

• Het aantal ouderen met multimorbiditeit is hoger dan het aantal ouderen met functioneringspro-
blemen.
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 Stap 3. Samen aan de slag

Vernieuwing van de sectoren zorg en welzijn is een complex vraagstuk dat meerdere maatschappelijke 
domeinen en niveaus raakt. Er is al veel beweging gaande op dit gebied. De verbinding tussen mensen en 
organisaties is een essentieel middel om vernieuwingen verder te kunnen ontwikkelen en te implemen-
teren. We adviseren de initiatiefnemers en/of trekker van een gebiedsgericht netwerk een aantal opeen-
volgende stappen te nemen. Wie de initiatiefnemers en/of trekker in een provincie, regio, gemeente of 
wijk zijn, kan per initiatief verschillen.

De kernonderdelen van samen aan de slag zijn:
• Sluit aan bij verbindingen die er al zijn en investeer in het uitbreiden van netwerken en samenwer-

kingsverbanden van zorg, welzijn, opleidingen, lokale overheid;
• Ontwikkel een gezamenlijke visie en maak met elkaar een plan van aanpak, gebaseerd op de zorg-

prognoses;
• Maak heldere afspraken over de netwerkaanpak;
• Organiseer bijeenkomsten voor breder draagvlak in het gebied.

 Sluit aan bij bestaande verbindingen en investeer in het uitbreiden van netwerken en sa-
menwerkingsverbanden 
• Sluit aan bij bestaande verbindingen, er gebeurt al heel veel in de goede richting. Mensen bij elkaar 

brengen en netwerken uitbreiden, versterkt het teweegbrengen van veranderingen in de huidige 
organisatie van zorg en welzijn en daaraan gerelateerd de opleidingen. 

• In bijvoorbeeld de broedplaats Friesland zijn bij de start circa dertig goede praktijken in de regio 
geïnventariseerd en bijeenkomsten georganiseerd met de projectleiders van deze praktijken, 
gefinancierd door de UCF (University Campus Fryslân, een academische netwerkorganisatie). Met de 
verschillende bijeenkomsten met de betrokken organisaties is op die manier een basis gelegd voor de 
omslag naar innovatie in zorg en welzijn.

• Organiseer een startbijeenkomst met relevante (innovatieve) bestuurders uit zorg en welzijn, 
onderwijs, en lokale overheden uit het desbetreffende gebied. Denk daarbij ook aan andere partijen als 
woningbouwcorporaties, burgerinitiatieven en (technologie)bedrijven (zie onderstaande lessen uit de 
broedplaatsen).

Lessen uit de broedplaatsen: het betrekken van nieuwe partners
Les 1: Betrek burgers en ook ander domeinen buiten het sociaal domein: in de toekomst wordt geke-
ken naar wat nodig is, geredeneerd vanuit de zorgvrager. Een zorgvraag kan ook betrekking hebben 
op aanpalende domeinen zoals wonen, vervoer en werk & inkomen of combinaties daarvan.  Wo-
ningcorporaties hebben in het verleden al veel betekend voor de sociale samenhang in de wijk. Ook 
is er een sterke verbinding tussen armoede en het effect daarvan op gezondheid. Partners uit andere 
domeinen hebben bovendien een belangrijke signaleringsfunctie.

Les 2: Betrek nieuwe en kleinschalige initiatieven: Dit betekent ook dat niet alleen bestaande zorg- en 
welzijnsaanbieders aan het initiatief mee kunnen doen, maar dat er ruimte is voor (kleinschalige) initi-
atieven, zoals burgerinitiatieven, zorgcoöperaties, en/of samenwerkingsverbanden met vrijwilligers. 

Les 3: Betrek het bedrijfsleven: In het toekomstige zorg en welzijnslandschap is een grote rol weg-
gelegd voor techniek. De broedplaats Heerlen laat hiervan verschillende voorbeelden zien: www.
zorgin2030.nl/broedplaatsen/broedplaats-heerlen. Naast burgers, de beroepspraktijk en kennisinstel-
lingen is in Heerlen daarom ook het bedrijfsleven nauw betrokken bij de broedplaats. 

Toekomstgerichte vernieuwing in zorg en welzijn 
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 Ontwikkel een gezamenlijke visie en plan van aanpak
• Voor een effectieve samenwerking is het essentieel om een gezamenlijke visie te ontwikkelen, 

aansluitend bij de hoofdlijnen en uitgangspunten van de commissie, waarbij samenwerkingspartners 
gezamenlijk overeenstemming krijgen en vast te leggen in een plan van aanpak. 

• Het plan van aanpak omvat de doelstelling en subdoelstellingen van het initiatief, de uitwerking (korte 
omschrijving van de samenwerkingsverbanden, (deel)initiatieven, projecten), een overzicht van de 
partners, de werkverdeling tussen de verschillende partners en projecten, de financiering en het te 
doorlopen tijdpad. De doelstellingen worden zoveel mogelijk SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, 
Realistisch, Tijdgebonden) opgesteld.

• Benoem gezamenlijke uitkomstindicatoren voor het initiatief. Ter inspiratie en aansluitend bij de 
visie van Zorginstituut Nederland heeft het Verwey-Jonker instituut op basis van ervaringen in het 
veld zestien indicatoren vastgesteld. Deze indicatoren zijn ingedeeld naar de zes hoofdthema’s die de 
commissie heeft onderscheiden, te weten: 1. functioneren centraal; 2. eigen regie en veerkracht; 3. de-
escalatie van zorg; 4. gebruik van technologie; 5. een levenlang leren en werken; 6. brede inbedding en 
sturing.

 
Hoofdthema’s met indicatoren voor zorginnovatie zijn:

Functioneren staat centraal
• Het functioneren van burgers wordt bevorderd.

Eigen regie en veerkracht:
• De dialoog tussen professional en burger krijgt vorm.
• De ervaren gezondheid van burgers krijgt een duidelijke plek.
• De burger beslist over zijn/haar behandeling en zorgpad.
• De zorgprofessional staat als coach naast de kwetsbare burger.
• Informele zorg wordt een primair onderdeel van een goede praktijk.

De-escalatie van zorg:
• De zorgprofessional streeft naar optimale zorg en niet naar maximale zorg.

Gebruik van technologie: 
• De professional ondersteunt de burger in zelfmanagement en heeft weet van de technologische 

mogelijkheden daarbij (e-learning, domotica, medicatiebeheer, etc).
• De professional maakt technologie toegankelijk voor de burger.

Een levenlang leren en werken:
• Nieuwe vormen van leren en werken worden uitgeprobeerd en toegepast.
• Innovatieve werkmethoden worden uitgeprobeerd en toegepast.
• De professional ontwikkelt in initiële opleidingen generieke competenties die zijn gericht op een 

levenlang leren.
• De professional ontwikkelt competenties die zijn gericht op bovengenoemde thema’s (eigen regie 

en veerkracht, functioneren en de-escalatie).

Brede inbedding en sturing:
• Verbindingen worden gelegd tussen sectoren.
• Samenwerking met zorgverzekeraars is nodig, zie de goede praktijk van de Optimale zorg – Dappere 

Dokters uit de broedplaats Amsterdam: http://www.zorgin2030.nl/broedplaatsen/broedplaats-am-
sterdam-amstelveen/optimale-zorg-dappere-dokters/.

• Onderwijs volgt de vernieuwingen in de beroepspraktijk. Onderzoek op het snijvlak van praktijk en 
opleiden speelt daarbij een belangrijke rol. 
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 Maak heldere afspraken over de netwerkaanpak
Benoem een of meerdere ambassadeurs. Zij kunnen het initiatief uitdragen en verbindingen leggen met 
partijen die nog niet meteen in beeld zijn.

Installeer een stuurgroep met vertegenwoordigers van de relevante betrokkenen uit zorg, welzijn, onder-
wijs en lokale overheid.

Benoem een projectleider/trekker die voldoende vertrouwen krijgt van alle samenwerkingspartners. 
Kies hiervoor bij voorkeur iemand die het gebied en het netwerk goed kent, goed kan schakelen tussen 
bestuurlijk niveau en werkveld, goed weet om te gaan met cultuurverschillen van organisaties, maar 
voldoende onafhankelijk en kan opereren. Zo is bijvoorbeeld in Amsterdam SIGRA de trekker van de 
broedplaats. SIGRA is een netwerkorganisatie, actief in de gezondheidszorg en welzijnssector in de regio 
Groot Amsterdam, Zaanstreek Waterland en Noord-Holland Noord. Zie: https://www.sigra.nl/
Maak gebruik van de beschikbare regelruimte (juridisch en financieel). Uit een recente monitor van 
het RIVM (Drewes HW, et al. 2015) is gebleken dat veel netwerken beginnen men met het oogsten van 
laaghangend fruit en met kleine, min of meer losstaande projecten. Voor de stap naar een meer integra-
le aanpak in de samenwerking om de gezondheid van de populatie te verbeteren, oriënteert men zich 
op de vorming van andere juridische entiteiten en andere vormen van contracteren en bekostiging.(zie 
voorbeeld). Naast contracteren voor meerdere jaren, integrale bekostiging is dat ook de mogelijkheid tot 
het delen van besparingen. 

Voorbeeld: Experiment ‘Integrale bekostiging zorg en welzijn kwetsbare ouderen’ Beter Samen in 
Noord

Beter Samen in Noord (BSiN) is een unieke alliantie ( de krijtmolenalliantie genoemd) van 10 Zorg- en 
Welzijnsaanbieders in Amsterdam-Noord en de gemeente Amsterdam in samenwerking met Zilveren 
Kruis en TNO. 

BSiN is een programma voor de ontwikkeling en implementatie van integrale dienstverlening in Am-
sterdam-Noord. Het doel is om een innovatieve werkwijze van integrale dienstverlening te ontwikke-
len die aantoonbaar bijdraagt aan het verbeteren van de maatschappelijke participatie en gezondheid 
van bewoners met meervoudige of complexe problemen. 

In samenwerking met de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland wordt er een expe-
riment voorbereid met andere vormen van contractering en bekostiging rondom integrale zorg- en 
welzijnsarrangementen voor kwetsbare ouderen. 

In reactie op deze ontwikkelingen zijn er mogelijkheden binnen de huidige regelgeving. Zo zijn er voor 
zorgverzekeraars vanuit het zorgverzekeringsstelsel in principe geen belemmeringen om uitgaven 
met betrekking tot gedeelde besparingen te doen. Zorgverzekeraars krijgen een financiële bijdrage 
vanuit het Zorgverzekeringsfonds en zijn vrij deze middelen (aangevuld met inkomsten uit nominale 
premies) te besteden, zonder tussenkomst van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

Binnen de huidige prestatie- en tariefregulering van de NZa kan een resultaatafhankelijke opslag ge-
koppeld aan een bestaande zorgprestatie in rekening (en onder de schadelast) gebracht worden. Deze 
mogelijkheden kunnen vervolgens worden benut om gedeelde besparingen uit te keren. Denk hierbij 
aan de beleidsregel innovatie, vrije tarieven, max-max tarieven, facultatieve prestaties en sinds het 
begin van dit jaar via segment 3, resultaatbeloning in de huisartsen- en multidisciplinaire zorg.

Uitgaven voor gedeelde besparingen kunnen ten laste van de schadelast van de Zorgverzekeringswet, 
en daarmee de verevening, worden gebracht als ze gekoppeld worden aan verzekerde zorgprestaties. 
De zorgkosten moeten daarnaast tot het individu te herleiden zijn.
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 Organiseer bijeenkomsten voor breder draagvlak in het vernieuwingsgebied
Tijdens bijeenkomsten verspreid over het gebied kan het initiatief werken aan draagvlakverbreding. 
Presenteer de visie en het plan van aanpak en neem de reacties en kritische kanttekeningen serieus. 
Nodig hiervoor eventueel een afgevaardigde van Zorginstituut Nederland, Innovatie Zorgberoepen en 
Opleidingen uit.
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 Stap 4. Leren van elkaar 

Nieuwe gebiedsgerichte vernieuwingen in zorg en welzijn ontstaan niet in het luchtledige. Er is in Neder-
land veel in beweging op dit terrein. De commissie heeft er daarom ook bewust voor gekozen om aan 
te willen sluiten bij wat er al gaande is. Het gaat erom goede praktijken die er al zijn in kaart te brengen, 
met elkaar te verbinden, te versterken en - waar nodig – nieuwe aanvullende initiatieven en praktijken te 
ontwikkelen. Ook met betrekking tot kennisuitwisseling en leren van elkaar adviseren we de initiatiefne-
mers en/of trekker van een gebiedsgericht netwerk een aantal stappen te volgen die we in dit hoofdstuk 
onder elkaar zetten.

De kernonderdelen van leren van elkaar zijn: 
•  Organiseer het leren van elkaar door onderlinge uitwisseling, elkaar te bezoeken of inspiratiesessies.
•  Leer van de werkzame elementen uit bestaande broedplaatsen (die hebben hun bestaansrecht 

immers bewezen). Kijk voor deze werkzame elementen op www.zorgin2030.nl
•  Leren van elkaar gaat niet alleen over de inhoud, maar ook over het proces van de aanpak. 
•  Regel de randvoorwaarden voor de gebiedsgerichte aanpak; dat draagt bij aan het succes en voor-

komt teleurstellingen tijdens het proces.

 Organiseer het leren van elkaar
• De projectleider van een gebiedsgerichte aanpak brengt de bestaande goede praktijken in kaart 

brengen. 
• Organiseer met verschillende goede praktijken een inspiratiesessie waar de deelinitiatieven informatie 

uitwisselen, van elkaar methode en werkwijze leren en zo nodig afspraken maken voor vervolg.
• Betrek bij het leren van elkaar altijd burgers of een burgervertegenwoordiging.
• Betrek het onderwijsveld (zowel mbo, hbo, wo en post-initieel) bij de kennisuitwisseling. De nieuwe 

zorg en welzijnsprofessional zal voor een belangrijk deel immers nog moeten worden opgeleid of 
worden bijgeschoold. 

 Werkzame elementen
• In de bestaande broedplaatsen Friesland, Amsterdam-Amstelveen, Rotterdam en Heerlen zijn 

meerdere goede praktijken verzameld en beschreven. Deze zijn de vinden op de website www.
zorgin2030.nl.

• Ook zijn van de goede praktijken in de broedplaatsen de werkzame elementen geïnventariseerd. Meer 
informatie over de werkzame elementen in de broedplaatsen zijn eveneens te vinden op de website 
www.zorgin2030.nl. 

• De nieuwe gebiedsgerichte aanpakken kunnen tijdens hun inspiratiesessie vertegenwoordigers 
uitnodigen van goede praktijken uit de bestaande broedplaatsen. 

• De nieuwe gebiedsgerichte aanpakken kunnen bij de bestaande broedplaatsen op bezoek gaan om ter 
plekke kennis en inspiratie op te doen. Zo heeft het Friesland College (zie voorbeeld) al veel mensen op 
bezoek gehad en rondgeleid.

Voorbeeld: Praktijkroute Friesland College
Het Friesland College zet de komende jaren met bedrijven en instellingen tientallen praktijkroutes op 
voor modern beroepsonderwijs. Vanuit de eigen ervaring in de praktijk ontdekken studenten meteen 
wat wel en niet lukt en is de stap naar de theorie en de vaardigheidstraining vanzelfsprekender. Om-
dat er in bedrijven veel verandert, is kennis beter up-to-date aan te bieden als de school dichterbij, en 
zelfs in de praktijk werkt. Het Friesland College ontwikkelt de praktijkroute met bedrijven en instel-
lingen die partners willen zijn, dus echt willen samenwerken, leren en innoveren en die onderwijs en 
praktijk willen integreren.
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 Leren van het proces
Leren van elkaar gaat niet alleen over stapsgewijze verbetering van inhoud en werkwijze van de praktij-
ken, maar ook over het proces van de gebiedsgerichte aanpak. De bestaande projecten in broedplaatsen 
hebben dit proces al een keer doorlopen en kunnen verschillende lessons learned bieden. 

• Pioniersmentaliteit: Een vernieuwende aanpak vraagt in de startfase om een duidelijke inhoudelijke 
doel, een gedeelde visie, een intrinsieke motivatie, voldoende flexibiliteit bij alle betrokkenen, en een 
grote mate van gedrevenheid van betrokkenen. 
 
“Je moet mensen hebben met een pioniersmentaliteit, met een passie voor hun werk. Wil je een 
netwerkorganisatie zijn, dan heb je een lange adem nodig” (Elzaline Schraa, Tinz).

• Afstemming: Een belangrijke vraag is hoe de nieuwe initiatieven zich tot elkaar verhouden, hoe ze zich 
verhouden tot de bestaande partijen en belangen en hoe verschillende initiatieven op elkaar kunnen 
worden afgestemd.  
 
“Afstemming is heel belangrijk. Wij staan voor goede toegankelijke zorg in de stad voor de burger. Dus we 
zitten met de zorgverzekeraar en de huisartsenkring aan tafel. Dat is afstemmen, manoeuvreren rondom 
strijdige belangen.” (Marij Duijsters, Zichtbare Schakels).

• Commitment: Voor het slagen van een vernieuwingsproject is het cruciaal dat de betrokken partijen 
zich willen (en kunnen) blijven verbinden, ook als het (tijdelijk) even tegenzit. 
 
“Je moet commitment hebben voor verandering – en zorgen dat mensen warm lopen voor je idee, zodat 
je met meerdere mensen in een flow komt en naar een idee toewerkt. Als je het alleen moet doen, dan is 
het veel zwaarder. Het vertrouwen moet je altijd verdienen”. (Projectleider Mienskipssoarch)

• Samenwerking organiseren: In een netwerkorganisatie is een goede samenwerking een belangrijke 
basis voor succes, maar deze samenwerking moet wel worden georganiseerd. Alle betrokkenen 
moeten bereid zijn om over tegenstrijdige belangen heen te stappen, bereid zijn een ander iets te 
gunnen en niet alleen de eigen organisatie te willen profileren.  
 
“Als ik een beeld zou moeten schetsen van hoe het er hier voorheen uitzag, dan was er een heel grote 
eilandengroep. Wat wij hebben gedaan is een hele hoop bruggen aanleggen. We deden een hele hoop 
dingen, maar we waren niet op de hoogte van wat de ander deed in een wijk. De burger bezocht meerdere 
eilandjes. Waar hij het beste terecht kon, was niet bekend. Dat je gezamenlijk dingen kon doen idem dito. 
Nu gebeurt dat allemaal wel”. (Mieke Reynen, Samen Een in Feijenoord).

• Resultaatgericht werken: Voor organisaties in zorg en welzijn is het een omslag om te sturen op 
resultaten (in plaats van op productie). De vraag moet zijn: wat werkt voor de burger en onder 
welke omstandigheden? Veel goede praktijken experimenteren met vormen van opbrengst- of 
resultaatgericht werken: 
 
“Het gaat erom dat je de deelnemers goed hebt geholpen. Dat is waar we op meten en aansturen. Op deze 
manier leert een Buurtvrouw om resultaatgericht te werken. Dat is een vaardigheid die je als professional 
in de zorg zou moeten beheersen. Veel zorginstellingen hebben weinig oog voor de effecten. Onze 
kwartaal verantwoording gaat niet om hoeveel uren we gedraaid hebben maar hoe effectief we zijn. We 
moet ons blijven richten op de resultaten. Je moet die punt op de horizon kunnen zetten, het project 
moet steeds beter worden”. (Saar Spanjaard, Buurt M/V).
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 Randvoorwaarden
• Zeker als het om dure zorg gaat en om grote organisaties (zoals ziekenhuizen) is het cruciaal dat het 

bestuurlijk draagvlak (en de bijbehorende financiering) goed zijn geregeld. 

“Een belangrijke randvoorwaarde voor de werkwijze van Dappere dokters, is dat iedereen in het ziekenhuis 
achter de werkwijze staat; van ziekenhuisbestuur, zorgverzekeraar tot de medisch specialisten. Iedereen 
moet zich er senang bij voelen. Het is een proces, dat moet ook voor iedereen duidelijk zijn. Geleidelijk zal 
de mentaliteitsverandering zijn intrede doen”. (Bart Meijman, Optimale zorg, dappere dokters)

• In de financiering van de zorg hebben de zorgverzekeraars een sleutelpositie. Dit speelt zeker in 
de gezondheidszorg waar ‘verrichtingen’ worden gefinancierd, maar bijvoorbeeld geen geld wordt 
uitgetrokken voor overleg tussen huisarts en medisch specialist. In de goede praktijk Optimale zorg, 
dappere dokters is er een financieringsafspraak met de zorgverzekeraar om de omslag van maximale 
zorg en overbehandeling naar optimale zorg mogelijk te maken. 

“Het gevolg van de werkwijze van Dappere Dokters, is dat minder zorg wordt geconsumeerd. Dat is winst, 
maar wel het soort winst dat om een tijdsinvestering vraagt. Dat moet voor de arts en het ziekenhuis wel 
lonend zijn”. (Bart Meijman, Optimale zorg, dappere dokters)

Voor de burger (om wie het allemaal draait) kan het soms een grote omslag zijn dat interventies in zorg 
en welzijn niet meer helemaal lopen zoals ze gewend waren. Investeren in gedragsverandering bij bur-
gers is een cruciale randvoorwaarde voor succes 

“Inwoners gaan keurig zitten wachten, totdat je langskomt met een plan om met de uitgekomen ideeën aan 
de slag te gaan. Hier moet meer aandacht aan besteed worden. We hebben in het begin wel heel duidelijke 
gezegd dat het de bedoeling is dat de inwoners zelf initiatief moeten nemen daarin, en dat wij hun wel 
kunnen ondersteunen. Maar mensen zijn het nog niet gewend om het zo te doen”. (Reina Hes, Gebiedsgerichte 
Zorg).
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 Stap 5. Stapsgewijze verbetering door 
monitoring en evaluatie

Gezien het vernieuwende karakter van de gebiedsgerichte aanpakken is het raadzaam om bij de start te 
kiezen voor een iteratief proces. Dat wil zeggen dat alle betrokken partijen van en met elkaar leren op 
basis van het principe van een continu proces van verbetering. Bij deze aanpak wordt het werk zodanig 
georganiseerd dat collectief stapsgewijs leren onderdeel is van het dagelijkse werk in de gebiedsgerichte 
aanpak. Dit zal wel altijd gekoppeld moeten zijn aan de visie, de missie, de doelen en de verbeterac-
ties van de projecten, zowel wat betreft de inhoud als het proces. Het is raadzaam dat de trekker van 
de gebiedsgerichte aanpak de voortgang monitort en hiervoor een proces- en een effectevaluatie laat 
uitvoeren. 

De kernonderdelen van de evaluatie zijn: 
• Proces: maakt gebruik van de onderdelen uit de geleerde lessen om het proces te stroomlijnen;
• Effectevaluatie (niveau burgers): maak gebruik van uitkomstmaten aan de hand van de uitgangs-

punten van de commissie en de ontworpen indicatoren.
• Effectevaluatie (niveau goede praktijken): maak gebruik van uitkomstmaten aan de hand van de 

ontworpen indicatoren.

 Procesevaluatie
• Zorg voor borging en bijsturing: door te monitoren en evalueren van het proces en het stelselmatig 

terugkoppelen van de bevindingen aan bestuurders en professionals, wordt de kwaliteit en innovatieve 
werkwijze geborgd en zo nodig bijgestuurd. 

• Onder de innovatieve werkwijze worden alle facetten van de vernieuwing bedoeld, niet alleen het 
primaire proces. Deze manier van lerend ontwikkelen heeft twee voordelen: 1. de vernieuwing wordt 
onderdeel van het primaire proces van zorg en welzijn; 2. het bevordert een uniforme uitvoering door 
alle professionals. 

•  Gebruik de onderdelen uit de lessons learned voor de procesevaluatie, te weten: 
 
Organisatie 
- Zijn bestaande goede voorbeelden en praktijken in kaart gebracht? 
- Zijn voorbeelden gedeeld? 
- Zijn burgers en burgerorganisaties betrokken? 
- Is het onderwijsveld betrokken? 
- Zijn werkzame elementen uitgewisseld en gedeeld? 
 
Samenwerking 
- Is er een gedeelde visie? 
- Hebben de deelnemers een intrinsieke motivatie? 
- Is er voldoende flexibiliteit bij alle betrokkenen? 
- Is er een grote mate van gedrevenheid bij de betrokkenen? 
- Zijn de partijen en projecten op elkaar afgestemd? 
- Is er bij alle partijen commitment? 
- Zijn alle partijen bereid over eigen belangen heen te stappen? 
- Zijn partijen in staat resultaatgericht te werken? 
 
 Randvoorwaarden 
- Is er bestuurlijk draagvlak? 
- Is er financieel draagvlak? 
- Zijn er SMART geformuleerde afspraken met zorgverzekeraars? 
- Wordt er geïnventariseerd in gedragsverandering bij burgers? 
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Gebruik verschillende bronnen voor procesevaluatie  
- Observaties van overleggen met projectleiding, bestuurders, werkgroep(en), bijeenkomsten, etc. 
- Verslagen van overleggen 
- Interviews met stakeholders 
- Documenten 
- Procesresultaten: cijfermatige gegevens: wat zijn streefdoelen 

 Effectevaluatie
De effectevaluatie vindt plaats op twee niveaus. In de eerste plaats wat levert een gebiedsgerichte 
aanpak op voor de burgers / inwoners. In de tweede plaats is het de vraag wat de verschillende goede 
praktijken binnen de gebiedsgerichte aanpak hebben opgeleverd.

• De ultieme vraag van de innovatie gebiedsgerichte aanpakken is wat het oplevert voor de individuele 
burger. Is het bredere doel bereikt? Hanteer hiervoor de gehanteerde uitgangspunten / vragen van de 
commissie: 
- Wie is die burger van de toekomst en wat is de te verwachte hulpvraag? 
- Is de veerkracht en de eigen regie van burgers versterkt? 
- Is de technologie effectief ingezet, aansluitend bij e wensen van de burger? 
- Is het opleidingscontinuüm voldoende betrokken? 
- Is de verbinding tussen de domeinen zorg en welzijn, onderwijs tot stand gekomen?

•  Daarnaast kunnen de goede praktijken zelf geëvalueerd worden. Dit kan op basis van de reeds 
ontwikkelde indicatoren, te weten: 
- Is het functioneren van burgers bevorderd? 
- Heeft de dialoog tussen professional en burger vorm gekregen? 
- Heeft de ervaren gezondheid van burgers een duidelijke plek gekregen? 
- Kan de burger beslissen over zijn/haar behandeling en zorgpad? 
- Staat de zorgprofessional als coach naast de kwetsbare burger? 
- Is de informele zorg een primair onderdeel van een goede praktijk geworden? 
- Streeft de zorgprofessional naar optimale zorg of naar maximale zorg? 
- Ondersteunt de professional de burger in zelfmanagement en heeft hij/zij weet van de technologische  
   mogelijkheden daarbij (e-learning, domotica, medicatiebeheer, etc)? 
- Maakt de professional de technologie toegankelijker voor de burger? 
- Zijn er nieuwe vormen van leren en werken uitgeprobeerd en toegepast? 
- Zijn er innovatieve werkmethoden uitgeprobeerd en toegepast? 
- Ontwikkelt de professional competenties die zijn gericht op multidisciplinair en inter-professioneel  
   samenwerken? 
- Ontwikkelt de professional competenties die zijn gericht op bovengenoemde thema’s (eigen regie en     
   veerkracht, functioneren en de-escalatie). 
- Zijn er verbindingen gelegd tussen sectoren? 
- Stuurt de gemeente het zorglandschap aan in samenwerking met de zorgverzekeraar? 
- Is het onderwijs multidisciplinair en interprofessioneel ontwikkeld en uitgevoerd? 

Toekomstgerichte vernieuwing in zorg en welzijn 

20  



 Referenties

Drewes H.W. , Heijink R., Struijs J.N. & Baan C.W. (2015). Samen werken aan duurzame zorg. Landelijke monitor 
proeftuinen. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Gruijter M. de, Nederland T. & Stavenuiter M. (2014). Meedenkers aan het woord. Focusgroepen over ‘Zorg voor 
gezondheid in 2030’. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Huber M. , Knottnerus J.A. , Green L. et al, (2011). How should we define health? BMJ 2011. July 26; 343: d4163.

Kaljouw M. & Vliet K. van (2015). Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren. Onder redactie van  
De Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen. Diemen: Zorginstituut Nederland.

Stavenuiter M., Smits van Waesberghe E., Nederland T. & Gruijter M. de (2015). Wat doet de zorgprofessional 
in 2030? Veldraadpleging zorgberoepen in een veranderend zorglandschap. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

21  

Toekomstgerichte vernieuwing in zorg en welzijn 


	_GoBack

