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De zorg ‘groeit’ gedreven door nieuwe mogelijkheden en demografie

2020
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Technologische mogelijkheden
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De verwachte kostenstijging is niet duurzaam vanuit 

maatschappelijke ontwikkelingen en arbeidsmarkt bezien

Zorg wordt betaald obv

afgedwongen solidariteit

Ongezonde leefstijlGezonde leefstijl

Betaalt meer…. Gebruikt meer…

Niet werkendenWerknemers

OudJong

Laag opgeleidHoog opgeleid

Gezond Ziek

Solidariteit komt onder druk

Bron: CPB, CBS, CZ, Transvorm
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Is het dreigend tekort aan arbeidskrachten onze allergrootste 

bottleneck? 

Theory of constraints:

de bottleneck bepaalt de output

Bron: Goldratt, CZ, Transform
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Om de zorg toegankelijk te houden moeten we transformeren

Huidig systeem

Centraal: wat is 

belangrijk voor u?

Customer Self Service 

& Digitalisering

Juiste Zorg

Juiste Schaal

- Voegt behandeling echt 

waarde toe aan wat 

belangrijk is? 

- Radicaal afbouwen niet 

passende zorg

- Beperkte capaciteit ook als 

overweging in richtlijnen

- Stoppen bij geen effect / 

beperkte TW

- Voldoende schaal leidt tot 

kwaliteit dus durf te 

concentreren

- Afvragen: wat is juiste 

schaal?

- Ondersteunende diensten: 

concentreren

- Bedenk het proces eens 

vanuit CSS/digitaal eerst

- Denk als de ‘bank app’

Passende zorg 

leveren

Transformatie over meerdere assen
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Het IZA ondersteunt de ambitieuze doelen om de zorg 

toekomstbestendig te kunnen maken

Passende zorg

Regionale samenwerking

Acute zorg

Concentratie & spreiding

Versterking organisatie 1e lijn

Samenwerking sociaal domein, huisartsenzorg, ggz

Gezond leven & preventie

Arbeidsmarkt 

Digitalisering & gegevensuitwisseling

Werkagenda’s en thema’s uit het IZA

Toekomstbestendige zorg 

voor alle Nederlanders

Toegankelijk 

voor 

iedereen

Kwalitatief 

goed

Betaalbaar 
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De strategische uitdagingen vereisen een heldere strategie die 

verder gaat dan het huis

Strategische vraagstukken

- Rol van de zorgaanbieder in 

de regio?

- Welke zorg focussen we op irt

de rol?

- Welke zorg laten we los?

- Welke zorg moet op grotere 

schaal georganiseerd worden

- Hoe verhoudt zich de keuze 

tot de ‘buren’ 

Rol in de regio vereist blik breder 

dan het huis

Het gaat niet alleen om keuze van een 

duurzame rol voor een zorgaanbieder…

Maar om duurzame gezondheidszorg voor 

de mensen in de regio

De regio- en IZA-vragenstukken vragen om 

een heldere strategie met keuzes
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Om te komen tot toekomstbestendige zorg, vindt differentiatie in 

inkoopstrategie plaats

Egidius-concept

Voorlopende zorgaanbieders 

stellen zelf de nieuwe kwaliteits-

eisen vast. CZ beloont 

deelnemers met extra inkoop-

voordeel. Zodra deelname groot 

genoeg is gaat het over naar 

‘business as usual’

Begeleiden

In gebieden waar marktaandeel heel 

laag is: begeleiden inzetten voor 

actieve zorgsturing, uitgaande van 

een gunstige propositie (kosten en 

kwaliteit) voor zowel de individuele 

verzekerde als voor het collectief van 

de CZ-verzekerden.

Duurzame Coalities

Co-maker tussen  

zorgaanbieder en CZ om 

gezamenlijk de 

organisatie 

toekomstbestendig te 

maken. Minder onnodige 

zorg, moderne 

processen. De afbouw 

financieel gefaciliteerd 

door CZ.

Inkoopstrategie

Co-maker 
strategie

Inkopen 

Representatie Begeleiden

Allocatie efficiency

M
a
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Bij instellingen met grote impact en verander noodzaak wordt 

gekozen voor inzet van Duurzame Coalities

Duurzame Coalities

Co-maker tussen de 

zorgaanbieder en CZ om 

gezamenlijk de 

organisatie 

toekomstbestendig te 

maken. Minder onnodige 

zorg, moderne 

processen. De afbouw 

financieel gefaciliteerd 

door CZ met langdurige 

verbintenis

Inkoopstrategie

Co-maker 
strategie

Inkopen 

Representatie Begeleiden

Allocatie efficiency
M

a
rk
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a

n
d

e
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Om de Gordiaanse knoop van Transformatie te doorbreken moeten 

we durven te kiezen en strategische partnerschappen vormen

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

Doorbreken van Gordiaanse knoop van Transformatie Durf te kiezen

• Voor partijen die mee willen werken aan de 

transformatie en niet hun rol centraal stellen

• Voor partijen die bereid zijn om met data en criteria 

keuzes te maken

• Voor partijen die durven om met ons een team te 

vormen

• Voor partijen die durven om hun achterban mee te 

nemen en niet alleen luisteren naar ‘belang’
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De kern van duurzame coalities is om in co-creatie 

toekomstbestendige zorg te ontwikkelen

Uitgangspunten

✓ Gezamenlijke verantwoordelijkheid effecten totale 

zorgsysteem

✓ Leren van elkaars kennis en informatie

✓ Focus op "fabriek" ipv "product"

✓ Gefaciliteerd door meerjarige overeenkomst

✓ Via netwerk verspreiding van best practices
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In een Duurzame Coalitie zetten we in op het verbeteren van zowel zorg- als 

bedrijfsprocessen; zo creëren we écht toekomstbestendige instellingen

Lichtere processen met inzet EHealth Geen onnodige zorg Geen onnodige administratie

Strakke bedrijfsprocessen, 

geen verspilling

Inzet professionals voor juiste 

patiënt groepen ……

Zorgprocessen verbeteren Bedrijfsprocessen verbeteren
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Op basis van een gedeelde visie, wederzijds vertrouwen en bereidheid tot 

transparantie, stellen we gezamenlijke doelen voor de DC op

Instelling

RvB

Professionals

Doelen

Zorginkoop

Innovatie

Voorbeelden doelstellingen

• Vroegtijdig signaleren effect behandeling

• Vermindering terugval patiënten

• Verschuiving zorgzwaarte

• Kostenbesparing

• Vermindering wachttijden

• Besparing inkoop dure medicijnen

• Verlaging overheadkosten



Vanuit een gezamenlijke visie met concrete doelstellingen zetten we 

verbeterinitiatieven op om de stip op de horizon te bereiken

Wat zou een Duurzame Coalitie voor XXX 

en CZ moeten opleveren?

Doelstellingen op het gebied van….

Verlaging van zorgkosten

Verbetering toegankelijkheid van zorg

Verbetering van kwaliteit van zorg

Verbetering van werkplezier

… vertalen naar verbeterinitiatieven
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Voor DC is de co-makerstrategie uitgewerkt in een programmatische 

aanpak van 8 stappen die per instelling op maat gemaakt wordt

We maken een programmatische aanpak op maat:

• We baseren ons op de algemene programmatische aanpak 

die voor Duurzame Coalities is ontwikkelt

• Samen met de instelling geven we invulling aan de stappen 

door:

• Te kijken welke informatie al aanwezig is (over 

bijvoorbeeld verbeterinitiatieven)

• Welke overlegstructuren gebruikt kunnen worden of 

kunnen aansluiten (bv. kwaliteitsoverleg, een innovatie 

programmastructuur of een regionaal overleg)

• De hoeveelheid workshops, samenstelling bij de 

workshops en de fasering van de workshops

• Welke programmastructuur we wenselijk vinden

• Welke criteria we willen hanteren 

• etc… 



In 5 stappen wordt de Duurzame Coalitie opgestart en bekrachtigd
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1. Doelstellingen in lijn brengen
Allereerst formuleren we een gezamenlijke visie en brengen we de 

doelstellingen van de instelling en CZ met elkaar in lijn. We zorgen voor 

doelstellingen die ambitieus zijn en waar we ons beide verantwoordelijk 

voor voelen.

2. Formaliseren van de Duurzame Coalitie
We geven de Duurzame Coalitie een officiële status door hem te 

formaliseren in een overeenkomst.

3. Verbeteropties verkennen
Vervolgens verkennen we mogelijke verbeteropties, via interne en externe 

kennisdeling.

4. Impactvolle verbeteropties selecteren
We maken een keuze in de verbeteropties door te kijken welke het meest 

kansrijk zijn, de meeste impact maken en qua investering haalbaar zijn.

5. Inrichten topteam
We richten een gezamenlijk topteam in die de interventies gaan 

realiseren. Dit team bestaat uit medewerkers van de instelling en CZ. 

Waarbij we zorgen voor aanwezigheid van alle benodigde competenties.



Projecten die bijdragen aan de doelstelling worden volgens een 

vaste cyclus uitgevoerd
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6. De verbetering ontwerpen en implementeren
Alle verbeterinitiatieven die geselecteerd worden in de Duurzame Coalitie worden 

volgens een projectmatige aanpak opgezet en uitgerold. Het project kent een vaste 

structuur:

a) Ambitieuze doelen stellen
De projectdoelstellingen worden afgeleid van de doelstellingen van de 

Duurzame Coalitie. Het projectteam zorgt ervoor dat de doelen ambitieus zijn

b) De interventie ontwikkelen
Nadat de doelen van het project duidelijk zijn, wordt de interventie ontwikkeld. 

Dat kan het aanpassen van een bestaande interventie naar de huidige situatie of 

het volledig opnieuw ontwikkelen van een interventie zijn. 

c) Pilot van de interventie uitvoeren
Zodra de interventie klaar voor gebruik in de instelling is, wordt een pilot 

uitgevoerd. 

d) De interventie evalueren
Een van de belangrijke onderdelen van de cyclus is het evalueren van de 

interventie op de gerealiseerde impact. We gebruiken hiervoor de impact 

methode. 

e) De interventie opschalen
Succesvolle interventies worden (eventueel in aangepaste vorm nav de 

evaluatie) zo snel mogelijk opgeschaald naar de hele doelgroep binnen de 

instelling. 



Naast de evaluatie van projecten, wordt ook het volledige portfolio 

van de Duurzame Coalitie regelmatig geëvalueerd en gemanaged
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7. Evalueer alle ingezette interventies

Het is uiteindelijk de combinatie van interventie die moet leiden tot 

het realiseren van de doelstellingen van de Duurzame Coalitie. 

Daarom evalueren we niet alleen de interventies op de voor de 

interventie gestelde doelen, maar de som van interventies op de 

doelstellingen van de Duurzame Coalitie. 

8. Manage de portfolio van verbeterinitiatieven

Aan de hand van de evaluatie van alle interventies zien we welke 

doelstellingen van de Duurzame Coalitie eventueel nog aandacht 

nodig heeft. We kunnen met deze evaluatie besluiten om 

interventies toe te voegen, te wijzigen of te schrappen. We 

gebruiken de impactmethode om de verwachte impact op de 

doelstellingen te simuleren en passen portfolio optimalisatie toe om 

tot de juiste mix van verbeterinitiatieven te komen. 
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De Impact Methode maakt (potentiële) impact inzichtelijk en helpt 

innovatieprojecten bij te sturen richting maximale impact

De Impact Methode:

✓ Kan je op verschillende momenten in zo’n 

traject inzetten 

✓ Geeft inzicht in de elementen waarmee je 

impact kunt maximaliseren

✓ Geeft aan hoe je gedurende het project de 

daadwerkelijke impact het best in beeld 

brengt

© Janneke van Leijen & Fleur Hasaart



In de impactflow wordt de gewenste impact uiteengerafeld tot verschillende 

effecten die leiden tot het uiteindelijke resultaat

Het opstellen van de impactflow is de eerste 

stap in de Impact Methode. Deze stap bestaat 

uit 3 onderdelen:

1. Definiëren van de gewenste impact

2. Effecten en drijvers bepalen

3. Bereik bepalen

© Janneke van Leijen & Fleur Hasaart



Door een impact simulatie uit te voeren, krijg je voorafgaand aan de 

start van het project gevoel bij de potentiële impact ervan

➢ Impact simulatie is een hulpmiddel om nog voor de start 

of opschaling van het project de potentiële impact 

inzichtelijk te krijgen, met bijbehorende onzekerheid

➢ Geeft inzicht in de meest onzekere drijvers van de 

interventie

➢ Geeft je de mogelijkheid om verschillende scenario’s 

door te rekenen 

© Janneke van Leijen & Fleur Hasaart



Door impact te monitoren kan je gedurende je project bijsturen op 

basis van gerealiseerde impact

Het monitoren van impact bestaat uit twee verschillende onderdelen: 

1. Het meten van de voortgang van je interventie

Gedurende het project, op relatief korte termijn en met regelmaat. 

Bedoelt om tijdig bij te kunnen sturen

2. Het aantonen van de gerealiseerde effecten

De gerealiseerde impact in beeld brengen. Meestal op langere 

termijn en eenmalig

© Janneke van Leijen & Fleur Hasaart



Monitoren van voortgang: de drijvers zijn de onderdelen waarop 

gemonitord wordt

➢ De daadwerkelijke effecten zijn vaak pas op langere 

termijn te bepalen

➢ Tussentijds wil je wel graag gevoel krijgen bij de voortgang 

van het project

➢ De drijvers vormen hier het aanknopingspunt: omdat dit de 

knoppen zijn waaraan je draait tijdens het project, kan je 

hier de verwachtte veranderingen volgen

© Janneke van Leijen & Fleur Hasaart



Monitoren van de daadwerkelijke impact: de effectmeting

➢ De effecten die je verwacht te realiseren vanuit de 

impactflow zijn de effecten die je gaat meten

➢ Deze meting vindt meestal plaats op de langere termijn

➢ Om een effect te kunnen bepalen is het belangrijk dat je 

de interventiegroep goed kent (je bereik) en deze kan 

afzetten tegen een referentiewaarde

© Janneke van Leijen & Fleur Hasaart
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Met alle coalities samen vormen we een kennisnetwerk waarin we 

succesvolle innovaties met elkaar delen en inzet ervan stimuleren

Doel netwerk

CZ gelooft dat de grote uitdagingen in de zorg alleen samen met 

veldpartijen succesvol kunnen worden opgepakt. 

Om de doelstellingen van de Duurzame Coalities te realiseren 

werken we samen met veldpartijen om innovaties te delen en inzet 

ervan te stimuleren. Inspirerende voorbeelden van innovaties 

worden gedeeld en opgenomen in database, zodat ze goed vindbaar 

zijn en ook bij andere coalities gebruikt kunnen worden. 

Alle coalities vormen samen een netwerk waarin geleerde lessen, 

succesvolle innovaties en werkwijzen met elkaar gedeeld worden. 

Zo tillen we alle coalities telkens naar een hoger niveau. 
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Iedere fase van 1-10-100 kent verschillende opschalingsmogelijkheden

Fase  

1

Fase 

10

Fase 

100

Interventie wordt 

ingezet bij  

pilotgroep

Interventie wordt 

ingezet bij alle 

mogelijke geschikte 

patiënten  

Interventie wordt bij 

meerdere  DC’s 

en/of instellingen 

ingezet

Nog geen evidence, 

initiatief start op basis van 

uitkomsten selectiecriteria. 

Comfort op basis van 

eerste resultaten (drijvers) 

uit fase I. Trend is 

zichtbaar

Impact overtuigend 

aangetoond in fase II

Interventie wordt 

ingezet bij  de 

andere DC’s

Tympa Health 

(Haga)

Sanacoaches

Aangetoonde impact Voorbeeld initiatiefIntern

Continue 

monitoring

Extern
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We onderscheiden twee vormen van opschaling

Externe opschaling

Opschaling van het initiatief binnen de zorginstelling

Mogelijk na fase I en fase II

Opschaling betreft:

• Grotere patiëntenaantallen

• Grotere/andere patiëntenpopulatie, maar bij 

hetzelfde specialisme

Opschaling van het initiatief buiten de zorginstelling

Mogelijk na fase I binnen DC netwerk, na fase II buiten DC 

netwerk 

Opschaling betreft:

• Een andere DC

• Een andere zorginstelling

• Sectorbrede opschaling

• Sectoroverstijgende opschaling

Interne opschaling
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