
© Copyright 2009 by Nolan, Norton & Co. 

www.nolannorton.com

Strategie en organisatie van de zorg: 
enkele overwegingen en suggesties

Warnsborn Genootschap

Hans Strikwerda
Nolan Norton Institute, en

Amsterdam Business School – Universiteit van Amsterdam

7 mei 2009



- 2 -

Wat is het kosten / efficiency probleem in de zorg? 

De (sterke) stijging van de arbeidsproductiviteit die gerealiseerd is en verder kan worden gerealiseerd 
in industriële activiteiten, logistiek, grote delen van de zakelijke dienstverlening (via proces re- 
engineering, TQM) kan maar zeer ten dele in de zorg gerealiseerd worden omdat zorg een interactie 
tussen personen is, waarin aandacht een rol speelt en dus tijdsduur. Daarnaast wordt in de zorg 
gewerkt met persoonsgebonden kennis (itt de industrie waar met gecodificeerde kennis wordt 
gewerkt) waardoor geen efficiency voordelen door multiplier profit models gerealiseerd kunnen worden 

Dit impliceert dat met een stijgende arbeidsproductiviteit in de industrie / zakelijke dienstverlening, 
zorg altijd relatief duurder wordt (Baumol) 

• Er zijn wel pogingen dit tegen te gaan: 
- Therapeutische gesprekken medicijnen, 
- Zorgmedewerkers zorgrobots 
- Meer in het algemeen is er een poging op persoonsgebonden kennis te codificeren uit oogpunt 

van control en efficiency
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Hoe is in de markt (industrie) efficiency gerealiseerd? 
Door het creëren van grote markten

Technologische innovatie: 
Spoorwegen, telegraaf

Later: multilaterale handelsovereenkomsten

Grotere markten / scherpere concurrentie

Fusiegolven (1900), schaalgrootte, learning curves

Codificatie van kennis, re-engineering, SSC’s

Nieuwe accounting technieken

Bestuurlijke bureaucratie
Operationele efficiency

Lean & Mean – organisaties
IT
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De leercurve in de traditionele industrie: bij verdubbeling van de 
cumulatieve output daling van de kostprijs met 65-85% 

Ln (cumulatieve output) / jaar 

Ln (prijs/eenheid) 
Constante prijzen 
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Bedrijven streven naar winstmaximalisatie, dat is wanneer de 
marginale kosten gelijk zijn aan de marktprijs, de output ligt dan 

voorbij het punt met de laagste gemiddelde kosten 
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De optimale schaalgrootte kan sterk per onderdeel van de zorg 
waardeketen verschillen  

Knowledge development (Results measurement, and tracking, staff/physician training, technology development, process improvement)

Informing (patient education, patient counseling, pre-intervention educational programs, patient compliance counseling)

Measuring (Tests, imaging, patient records management)

Accessing (Office visits, lab visits, hospital sites of care, patient transport, visiting nurses, remote consultation) 
Monitoring / 

preventing
• Medical history
• Screening
• Identifying risk 

factors
• Prevention 

programs

Diagnosing

• Medical history
• Specifying and 

organizing tests
• Interpreting data
• Consultation with 

experts
• Determining the 

treatment plan

Preparing

• Choosing the team
• Pre-intervention 

preparations
• Pretesting
• Pretreatment

Intervening

• Ordering and 
administering drug 
therapy

• Performing 
procedures

• Performing 
counseling therapy 

Recovering/ 
rehabilitating

• Inpatient recovery
• Inpatient and 

outpatient rehab
• Therapy fine-tuning
• Developing a 

discharge plan

Monitoring / 
managing

• Monitoring and 
managing the 
patient’s condition

• Monitoring 
compliance with 
therapy

• Monitoring lifestyle 
modifications

Infrastructure (e.g. financing, administration, investor relations, facilities) 

HRM (e.g. recruiting, training, compensations system)
Development (e.g. process design, technology development) 

Procurement (e.g. equipment, energy, IT, services) 

Porter & Teisberg, 2006
?/j

In het bijzonder in infrastructuren kan er sprake 
zijn van een L-curve ipv een U-curve
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In het bedrijfsleven wordt schaalgrootte mede geoptimaliseerd via 
de-verticalisatie, outsourcing en shared service centers

a a. Vertically integrated 
enterprise

d. Business process 
outsourcing

b c d

b. De-verticalisation through 
purchasing (modules)

c. Outsourcing value chain 
(module) process

a b c d

a

b

c d

Service enterprise

a b c d

Outsourcing veronderstelt 
gedocumenteerde processen en 
interfaces op basis van open 
standaarden, en overigens meer 
voorwaarden, waardoor outsourcing 
zich beperkt tot commodities
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Retailers hebben verschillende niveaus voor schaaloptimalisatie: 
locaal, regionaal tot mondiaal 

Operationeel

Tactisch

Bedrijfs- 
strategie

Grand 
strategy

Lokaal Nationaal Europees Mondiaal

Geografische scope
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Distributie- 
centra

Formule- 
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Inkoop
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Wat er nog wel eens fout wil gaan bij fusies …

Waarde Veiligheid Beschik- 
baarheid Empathie Responsi 

-viteit Respect Relatie Vertrouwen

Operationele  
Processen

• Personeelsplanning 
• Bevoorrading
• Productie (keuken)
• Distributie

Strategic Job 
Families

Human Capital

• Vaardigheden/methoden
• Vorming en training
• Kennis en inzicht

Cliënt processen

• Bereikbaarheid
• Intake
• Informatie 
• Klachtenafhandeling

Strategic IT 
Portfolio

Informatie Systemen

• Beschikbaarheid data
• Systemen en applicaties
• Netwerken/telecommunicatie

Compliance en alliantie 
processen

• Relatie met de 
gemeenschap

• Arbo
• Locaal werkgeverschap
• Voldoen aan wet/regels

Organization 
Change Agenda

Organisatie

• Cultuur
• Leiderschap

• Alignment
• Teamwork

Innovatie 
Processen

• Het identificeren van 
nieuwe vragen

• Ontwikkeling nieuwe 
diensten

+ +

Cliënt 
Perspectief

Interne
Perspectief

Leer- en 
groei- 
perspectief

Creating
Alignment

Creating
Readiness

Kosten- 
structuur

Benuttingsgraad 
kapitaalgoederen

Inkoop- 
onderhandelings- 

macht

Efficiënte AO en 
rapportages

Financieel 
Perspectief
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Aspecten van grootschaligheid

Positief / motieven

o Lage kosten door schaalgrootte, 
o Soms kunnen lage kosten ook door een nieuwe 

technologie gerealiseerd worden

o Grotere marktmacht, voorwaarde voor sustainability,
o Maar dit kan negatieve reacties uit de omgeving 

oproepen (Walmart)

o Grotere onderhandelingsmacht, zowel qua prijs als 
qua functionaliteit

o Betere positie op de arbeidsmarkt door meer 
ontwikkelings- en carrière mogelijkheden 

o Er kunnen grotere budgetten worden vrijgemaakt voor 
innovatie van producten, diensten, processen, 
organisatievormen, e.d. 

o Er is meer diepgaande kennisontwikkeling door 
specialisatie

Negatief / te corrigeren

o Verlies aan efficiency door te veel indirecte kosten

o Verlies aan snelheid in besluitvorming door te veel 
lagen, machtspelletjes, red tape -organisatie

o Grotere kans op stofnesten in de organisatie

o Grotere kans op zinloze procedures

o Neiging tot standaardisatie die differentiatie in de weg 
staat

o Gebrek aan responsiveness aan locale 
omstandigheden en wensen

o Vervreemding jegens de doelgroep

o Lethargie met betrekking tot initiatieven tot 
verandering

o Bestuurders / managers die niet uit de eerste hand 
kennis hebben over wat er in het primaire proces 
gebeurt 
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Marktwerking in de zorg verhoudt zich niet tot het principe: 
voor ieder toegankelijke zorg

WtP
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Consumer’s maximum 
willingness-to-pay

Price

Consumer surplus

Firm’s profit

Firm’s 
cost

B

P

C

Social surplus
(het additioneel 

aantal mensen dat 
van zorg kan 

genieten) 

Aantal personen 
die geen toegang 

hebben tot zorg op 
basis van 

marktmechanisme
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Wat is nodig voor duurzame zorg? 

o Wat is duurzame zorg? 

Economische benadering? 

Maatschappelijke benadering? 

De erkenning van de rol van zorg in het mens-zijn, zowel als verzorgde als verzorger, op 
individueel niveau, gezinsniveau, groepsniveau en op institutioneel niveau, en de 
erkenning van externaliteiten van zorg in alle overige domeinen van leven en samenleving 
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Hoe te organiseren: is doel/taak gestuurd, is meer dan een harkje

Mission
Why We Exist

Values
What is Important to Us

Vision
Our Interpretation of the Industry, 

Markets, Customers, Competion etc. 

Strategy
Our Game Plan

Cause-and-Effect Relationships
Identify Key Processes, Relationships among Objectives and Measures

Balanced Scorecard
Measure and Focus

Strategic Outcomes

Satisfied 
Shareholders

Delighted 
Customers

Motivated and 
Prepared 

Workforce

Efficient and 
Effective 

Processes

Afgeleid van Kaplan & Norton, 2004:33 

Targets and Initiatives
What We Need to Do (how can we make required contributions)

Personal Objectives
What I Need to Do (what contributions I can make to the overall goal) 
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Zorg als handelswaar? 

“Het verschijnsel ‘zorg’ doorbreekt bij de mens het puur biologisch kader en wordt tot een 
‘cultuurverschijnsel’. Zorg voor de zwakke, de zieke, de stervende overstijgt de rationaliteit van de 
biologische wetmatigheid van de survival of the fittest. Hiermee is een grondvoorwaarde geschapen 
voor een ethiek in het algemeen en het begin van een zorg-ethiek in het bijzonder. Zorg voor de 
zwakke heeft dus steeds een laatste dimensie, die niet volkomen rationeel verklaarbaar is; een laatste 
restant dat het rationeel begrijpbare overstijgt.”

Bellingen, R. v. (2006). Zorgen om zorg. Ethische Perspectieven, 16(1), 28-45.
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Het mensbeeld in de filosofie van Levinas

1. Lichamelijke onafhankelijkheid: genieten, egoïsme

2. Lichamelijke afhankelijkheid: kwetsbaarheid, lijden

3. Ethische raakbaarheid: appèl, oproep, hulpvraag

4. Denken: ter wille van interpretatie en rechtvaardigheid

5. Vruchtbaarheid

Keij, J. (2006). De filosofie van Emmanuel Levinas: In haar samenhang verklaard voor iedereen. Kampen: Klement.
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Etzioni’s Moral Dimension In Decision-making

Individuals not only pursue pleasure (utility 
maximization) but also morality

• Two sources for valuation (alternatives): 
pleasure and moral duty

• Pleasure and morality are qualitative different, 
dependent on the situation and individuals, and 
cannot be traded off or substituted

People select means, not just goals, first and 
foremost on the basis of their values and emotions

An individual obtains a sense of affirmation when 
a person abides by his or her moral commitments

Moral
Commitments

Economic 
Factors

Behavior

Social
Environment
and Structure

Etzioni, A. 1988. The Moral Dimension: Towards A New Economics. New York: The Free Press, p. 4, 36, 63,64
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De waardenhiërarchie van de Evean Groep

De eerste waarde van de Evean Groep is het realiseren van zorg en dienstverlening die in substantiële zin goed zijn. 
• Substantieel wil zeggen niet alleen zorg en diensten volgens procedurele kwaliteit, maar oprechte, integere 

menselijke zorg en diensten gebaseerd op de betrokkenheid met de medemens en een functionele toepassing van 
professionaliteit

• Substantieel ook omdat wordt beoogd bij te dragen aan de door de klant ervaren kwaliteit van zijn of haar leven door 
het verlenen van zorg en diensten in brede zin. In brede zin betekent: aanvullend op de eigen mogelijkheden van de 
klant, preventief om te voorkomen dat sprake zal zijn van een teruggang in de ervaren kwaliteit of gericht op 
verbetering van de ervaren kwaliteit, en dit in elke levensfase van de klant. 

• Substantieel tenslotte, vanwege een maatschappelijke legitimatie via onlosmakelijke verbondenheid en zeggenschap 
van cliëntraden en de ledenvereniging

De tweede waarde van de Evean Groep is dat de medewerkers die de zorg verlenen daartoe door alle andere 
activiteiten en stafafdelingen binnen de Evean Groep gericht gefaciliteerd worden, door het aanbod van expertise en 
mogelijkheden voor efficiency
De derde waarde is dat de Evean Groep voor zijn medewerkers een sociale, psychologische, professionele en 
economische context vormt die hen in staat stelt in oprechte en integere relatie te verkeren tot zichzelf, hun werk, 
klanten en collega’s.
De vierde waarde is dat alle activiteiten zo efficiënt mogelijk zijn georganiseerd en presteren met de eerste waarde 
daarbij als uitgangspunt.
De vijfde waarde is dat de financiers en partners van de Evean Groep ervaren dat samenwerking met de Evean Groep 
resulteert in het realiseren van hun eigen taken, opdrachten en missies in een verhouding die beide partijen voordeel 
biedt.
De zesde waarde van de Evean Groep is om zoveel mogelijk middelen als mogelijk te verwerven om de eerste waarde 
te realiseren.

Bron: Evean Groep, geciteerd in Strikwerda, 2008
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Het basisschema van de Evean Groep: regionaal, maar open 
georganiseerd 

Regio

Corporate staf

Shared Service Centers

Professionaliseringsplatform

Dienstverlening

• Ondersteuning voor statutaire taken
• Strategie, business development
• Landelijke onderhandelingen
• Landelijke ondersteuning bij locale 

onderhandelingen
• Evean-brede professionele 

vakontwikkeling, normstelling, 
opleidingenbeleid 

• Peer group review
• Landelijke gezicht van de Evean 

Groep op professioneel gebied
• Adviseren van de RvB op welke 

punten de regio’s bij te sturen
• Geen vrijgestelde staf: 

samengesteld uit professionals uit 
de regio’s, idem voorzitter, 
participatie is deel van de opdracht 
dus de tijd daarvoor is 
gebudgetteerd

Z1

Raad van Bestuur

Groeps-raad

Ledenraad

regiokring 
ledenorganisatie
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Ledenraad

regiokring 
ledenorganisatie

Regio

Corporate staf

Shared Service Centers

Professionaliseringsplatform

Dienstverlening

• Evean-brede professionele 
vakontwikkeling, normstelling, 
opleidingenbeleid 

• Peer group review
• Landelijke gezicht van de Evean 

Groep op professioneel gebied
• Adviseren van de RvB op welke 

punten de regio’s bij te sturen
• Geen vrijgestelde staf: 

samengesteld uit professionals uit 
de regio’s, idem voorzitter, 
participatie is deel van de opdracht 
dus de tijd daarvoor is 
gebudgetteerd

Z1

Raad van Bestuur

Waar worden welke synergieën gerealiseerd?

• Ondersteuning voor statutaire 
taken 

• Landelijke onderhandelingen
• Landelijke ondersteuning bij 

locale onderhandelingen

Interne processen
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Leren, groeien, 

innoveren

Cliënt en leden 
synergieën

Financiële synergieën

Groeps-raad
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Taken van de staat (World Development Report, 1997)

Addressing Market Failure Improving equity
Minimal 
Functions Providing Pure Public Goods Protecting the poor

Defense

Antipoverty 
Programs

Law and Order

Property Rights

Macroeconomic management 

Public health
Intermediate 
functions

Addressing 
externalities:

Regulating 
monopoly: Overcoming imperfect information: Providing social 

insurance

Education Utility regulation Insurance Redistributive 
pensions

Environmental 
protection Anti-trust Financial regulation

Family allowance
Activist functions Coordinating private activity:

Fostering markets
Asset redistribution

Cluster initiatives 
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Inform
ele instituties

Inform
ele instituties

Form
ele instituties

Form
ele instituties

C
ul
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ur

C
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ur

In welke maatschappelijke sfeer (Weber/Sloterdijk) hoort de zorg 
thuis? Dit is bepalend voor de waardenhiërarchie en daarmee voor 
het besturen  

Overheid
Rule of law

Herverdeling

Overheid
Rule of law

Herverdeling

Markt
Utilitarisme
Efficiency

Markt
Utilitarisme
Efficiency

Individuen, het gezinIndividuen, het gezin

Particulier initiatief, Civil Society
Non-profit organisaties

Naastenliefde, moraliteit, solidariteit

Particulier initiatief, Civil Society
Non-profit organisaties

Naastenliefde, moraliteit, solidariteit
Democratie

Legitimering van wetten

Democratie
Legitimering van wetten

Religie/levensbeschouwingReligie/levensbeschouwing
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Voorbeeld van een mengvorm van institutie en onderneming: de 
Rabobank en haar principes: onderlinge hulp en naastenliefde

o Beperkt, lokaal werkgebied, gehucht, parochie, gemeente (Selbsthilfe)

o Kosteloos beheer, geen bezoldiging van bestuur en toezichthouders

o Geen verdeling van de winst. Winst die wordt gemaakt gaat in een reservefonds, op een paar 
procenten na die voor dingen van algemeen nut kunnen worden besteed, bijv. de dorpsfanfare.

o Iedere plaatselijke bank is zelfstandig en verantwoordelijk voor zijn eigen beheer 
(Selbstverwaltung)

o Onbeperkte aansprakelijkheid van de leden, hoofdelijk voor het geheel (solidariteit, 
Selbstverantwortung)

o Aansluiting bij een Centrale Boerenleenbank (economische rationaliteit en macht)

Haastert, H. van  & Huysmans, G. W. M. 1939. Veertig jaren landbouwcrediet onder leiding van de 
Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven 1898-1938. Eindhoven: Coöperatieve Centrale 
Boerenleenbank.
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Het onderscheid tussen onderneming en instituties 

Onderneming

Ondernemingen zijn gericht op 
functionele rationaliteit om 
specifieke doelen te realiseren 
(productie van materialen) of 
specifieke taken uit te voeren 
op een effectieve en efficiënte 
wijze, dus gaan 
ondernemingen primair over 
taken, hiërarchie, macht en 
formele structuren

Ondernemingen hebben voor het 
merendeel een beperkte 
levensduur, 30 à 40 jaar

Sommige grote ondernemingen 
vervullen vanwege hun grote 
arbeidsorganisatie functies in 
de samenleving die verwant 
zijn met die van instituties

Institutie-formeel

Is gericht op kernvraagstukken van de 
samenleving: 
• Geestelijk en fysiek welzijn
• Naastenliefde en menselijke waardigheid
• Gerechtigheid en rechtvaardigheid
• Rechtspraak en eigendomsrechten
• Orde en veiligheid
• Opvoeding, initiatie en socialisatie
• Zingeving in vraagstukken van leven en 

dood
Een belangrijk rol van instituties is het 
reduceren van onzekerheid door het 
creëren van stabiliteit in sociale structuren.

Instituties bestaan voor onze geboorte en 
na ons overlijden

Kerk, staat, rechtspraak, leger, school, 
universiteit

Institutie-maatschappelijk

Kern-gezin
Vaste biografieën 
Klasse conflict
Internationale verhoudingen
Welvaartsstaat
Natie-staat
Democratie
Wetenschappelijke kennis
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Wat zijn mogelijke karakteristieken van de tweede moderniteit en 
daarmee van fundamentele veranderingen in de samenleving? 

(meta-change)
o Basis assumpties

o Van een logica van niet-ambiguïteit en strikte differentiatie (Either / or) naar and 

o Naar een zelf-kritische toe-eigening van tradities
o Naar het genereren van egalitaire vormen van solidariteit
o Naar het verwerven van expertise om zelf zijn leven te definiëren

o Kennis, wetenschap en technologie
o Opheffen van het onderscheid tussen wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke kennis
o Wetenschap is zelf een bron van onzekerheid geworden en categorische ambiguïteit De 

institutionele besluitvorming wordt: pragmatisch, vindt plaats in de vorm van politieke  
procedures en door middel van normatieve criteria

o Individuen, life situations/lifestyles, werk
o individuen vinden zelf manieren om conventionele en nieuwe patronen van familie banden met 

elkaar te verbinden. 
o Economische politiek en geschiedenis : Het overstijgen van grenzen

o Mondialisering en denationalisering verminderen niet alleen de rol van natie-staat, ook wijzigt 
dit de structuur van conflicten binnen de natie-staat

Beck, U., & Lau, C. (2005). Second modernity as a research agenda: theoretical and empirical explorations in the 'meta-change' of modern society. The British Journal of Sociology 56(4), 525-557.
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Vervolg

o De grote spanning: Continuïteit van basis principes en discontinuïteit van de basis instituties 

o Van standaard normen waarbij pluriformiteit werd gemarginaliseerd, naar institutionele erkenning en 
normalisering van pluriformiteit, zowel in de samenleving als in het recht

o Manifestatie van nieuwe institutionele verhoudingen 
o Nieuwe instituties / structuren betekenen niet dat de oude niet meer bestaan, de nieuwe 

bestaan tezamen met de oude structuren
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Voeren we in Nederland het juiste debat of een schijndebat? 

Relatie tot dominante 
sociale discours

Bron van concepten 
en problemen

Dissensus

Consensus

Lokaal/spontaan Elite/ a priori

Studiedialogen
Postmodern

Deconstruerend

Kritische studies
Laat modern

hervormingsgezind

Normatieve studies
Modern, progressief

Interpreterende studies
Premodern, traditioneel

Alvesson-Deetz

NL
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Een kritische noot

De mens heeft behoefte aan binding met anderen. Binding vloeit voort uit wederzijdse afhankelijkheid 
(Sennett, 1998: 139). Dit wordt aangetast doordat alles (ook zorg) te koop is

• In de postmoderne economie wordt afhankelijkheid als iets verwerpelijks gezien; alles wat we van 
elkaar nodig hebben is handelswaar, in de interne organisatie zijn we niet langer collega’s, maar 
elkanders customers met wie we service level agreements afsluiten. Het niet afhankelijk zijn van 
anderen omdat alles op de markt verkregen kan worden impliceert ook dat niemand op mij rekent en 
omdat niemand op mij rekent ben ik tegenover niemand accountable voor mijn daden en woorden. 
Dat er niemand op mij rekent betekent ook dat ik niet nodig ben. Dat is het kenmerk van het 
postmoderne kapitalisme, het ontneemt het individu het gevoel nodig en nuttig te zijn en daarmee 
zijn verantwoordelijkheidsgevoel

Het postmoderne kapitalisme vormt een bedreiging voor het karakter van het individu (Sennett, 1998: 
146). Maar volgens Sennett is daarmee het postmoderne kapitalisme ook een bedreiging voor de 
samenleving, want een regime dat mensen geen diepe reden geeft om voor elkaar te zorgen kan niet 
lang zijn legitimiteit overeind houden.

*Sennett, R. 1998. The Corrosion of Character: The Personal Consequences of Work in the New Capitalism. New York: W.W. Norton
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Waarom bestaat [coöperatieve verzekeraar]

o De mens heeft de zekerheid dat h/zij gedurende enkele voorspelbare perioden in zijn leven, en 
vaak ook in onvoorspelbare perioden, korter of langer afhankelijk is van de ander voor primaire 
levensbehoeften en verzorging

o De mens loopt het risico dat h/zij, hetzij door aangeboren eigenschappen, door ziekte, door 
ongeval en of door ouderdom voor financiële uitgaven komt te staan die, wil h/zij de aandoening 
kunnen dragen, zo snel mogelijk goed herstellen en of overleven, (op dat moment) niet zelfstandig 
kan dragen, respectievelijk een zodanig ontregeling van zijn uitgaven zouden betekenen dat 
daardoor andere aspecten van het leven in het geding komen en daarmee de waardigheid van het 
leven. 

o Het na-oorlogse sociale zekerheidssysteem voorzag lange tijd in een verzekering tegen de 
financiële risico’s van het leven op basis van solidariteit, maar de overheid is niet (meer) in staat dit 
systeem overeind te houden en wil het evenwicht tussen de vraag naar zorg en de waarde van 
zorg enerzijds en de bereidheid van de burger om, direct of indirect, voor zorg te betalen, laten 
ontstaan in een marktmechanisme

[coöperatieve verzekeraar] bestaat om deze drie aspecten van het leven mede te organiseren 
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Transformatie van de rollen van de zorgverzekeraar?

Oude rol: “cultuur van onthouding” Nieuwe rol: het faciliteren van value- 
based concurrentie op resultaten

Het beperken van de keuzevrijheid van de 
verzekerde met betrekking tot zorgverlener 
en behandeling

Faciliteren dat verzekerde en zorgverlener 
op basis van goede informatie keuzes 
kunnen maken, gezondheidsmanagement

Micromanagement van de processen bij 
zorgverleners en hun keuzes

Het meten en belonen van zorgverleners 
op basis van resultaten

Het minimaliseren van de kosten van elke 
handeling of behandeling

Het maximaliseren van de waarde van zorg 
over de gehele cyclus van zorg

Het organiseren van een complexe 
administratie en verrekeningen met 
zorgverleners en verzekerden om kosten te 
controleren en rekeningen te vereffenen

Het minimaliseren van de noodzaak van 
het verwerken van transacties en het 
vereenvoudigen van nota’s

Concurrentie op basis van minimale 
premiegroei

Concurrentie op basis van de ontwikkeling 
van de gezondheid van de verzekerde 

Vertaald uit: Porter, M. E., & Teisberg, E. O. (2006). Redefining Health Care: Creating Value-Based Competition on Results. Boston, Mass.: Harvard Business 
School Press, p. 231.
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Zorg zit niet in de transactie-economie

Discover and Extract
Commodities

Develop and Make
Goods

Devise and Deliver
Services

Determine
and Guide

Transformations

Depict and Stage
Experiences

Pine, B. J., & Gilmore, J. H. 1999. The Experience Economy: Work Is Theatre & Every Business a Stage. Boston, Mass.: Harvard Business School Press.
Rifkin, J. 2000. The Age of Access: The new culture of hypercapitalism where all of life is a paid-for experience. New York: Penguin Putnam.

30103A.08

Traditionele bedrijfsleven

(transacties)

Religie, psycho-analyse, onderwijs,
Zorg (deels?)

(interactie)

Theater, themaparken
(access)

Zorg
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Consequentie …

• Is zorg: 

- Een delivery van een service, of 

- Een relatie tussen individuen?  
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De ‘professional’

Een professional is een persoon die op grond van geëxamineerde kennis en vaardigheden is 
toegelaten tot de uitoefening van een door de samenleving gedefinieerde rol (vital need-principe)

Een professional werkt vanuit een maatschappelijk belang voor het maatschappelijk belang en is 
verantwoording verschuldigd aan de samenleving 

Een professional heeft in concrete gevallen discretionaire bevoegdheid (itt de ambtenaar), maar is 
steeds gebonden aan, body of knowledge en tuchtrecht  

In Nederland is het begrip ‘professional’ onnadenkend overgenomen uit de Angelsaksische context, 
waar de professional een belangrijke rol vervult in het waarborgen van de civil society. Enerzijds helpt 
de professional door disciplinering het functioneren van de overheid en de markt, tegelijk wordt de 
professional geacht zich onafhankelijke tegenover de overheid en de markt op te stellen, om 
kwetsbare waarden in de samenleving te beschermen

Leidinggeven aan professionals: werkverdeling, coaching, beoordeling, maar met respect voor de 
discretionaire bevoegdheid in het concrete geval

Professionaliteit vooronderstelt vakmanschap, maar het verschil zit in de positie en in de institutionele 
rol in de samenleving en bewustzijn van die rol 

De socioloog Talcott Parsons dichtte de professional een rol toe in een integrerende richting van 
maatschappelijke vernieuwing, maar voorzag ook dat door weigerachtigheid van professionals om 
samen te werken, die professionals vernieuwing op het niveau van de samenleving ook in de weg 
zouden kunnen staan
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Principes voor value-based concurrentie in de gezondheidszorg*

• De focus moet zijn gericht op de waarde (van zorg) voor patiënten/cliënten, niet slechts op het 
verlagen van de kosten

• Concurrentie moet gebaseerd zijn op resultaten

• Concurrentie moet geconcentreerd zijn op de medische situatie gedurende de gehele cyclus van 
zorg

• Zorg van hoge kwaliteit moet resulteren in minder kosten

• Waarde moet worden bepaald door de ervaring van de zorgverlener, schaalgrootte, en 
leerprocessen op het niveau van de medische situatie

• Concurrentie moet regionaal en nationaal zijn, niet slechts locaal

• Informatie over resultaten om value-based concurrentie te ondersteunen moet breed beschikbaar 
zijn

• Innovaties die de waarde van zorg verhogen moeten goed beloond worden 

*Porter, M. E., & Teisberg, E. O. (2006). Redefining Health Care: Creating Value-Based Competition on Results. Boston, Mass.: Harvard Business School Press, p 98.
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Voorbeelden van te realiseren synergieën

Voorbeelden van te realiseren synergieën 

Client-synergieën • Care-cycle planning van aanbod van zorg over verschillende zorglijnen
• Life-cycle planning
• Combineren van zorglijnen (reactiverende HZ, therapeutische HZ)
• One-stop-shopping

Hoe kunnen we de waarde van 
zorg voor de cliënt vergroten?

Leer- en groei-synergieën

• Locale innovaties snel opschalen / verspreiden
• Intranet voor onderling kennis- en ervaringsuitwisseling met kwaliteitsgarantie
• Meer innovatie door cross-zorglijnen-innovatie van zorgvormen

Hoe kunnen we de kennis en 
ervaring binnen de groep delen om 
via innovatie de waarde van zorg 

te vergroten, mensen te 
ontwikkelen en processen te 

verbeteren? 

Interne proces-synergieën
• Shared service centers voor financiën, ICT, HR-transacties, facilitaire dienstverlening, bijzondere 

zorgvormen 
• Personeel in de uitvoering breder inzetbaar maken

Welke processen kunnen worden 
gedeeld om schaalvoordelen te 

realiseren, en de kwaliteit daarvan 
de vergroten

Financiële synergieën 
• Interne kapitaalsmarkt
• Externe onderhandelingsmacht

Hoe benutten we onze omvang om 
de kosten van financiering te 

verlagen en betere voorwaarden in 
de inkoop te realiseren?
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Ketensamenwerking: zeven noodzakelijke bestuurlijke maatregelen

Beslissing

Opbrengst

Nodig is een regeling voor horizontale 
compensatie van de spill-over effecten

+
Toepassing van activity based costing om 

de business case te bepalen

Verticale budget aansturing: nodig is 
doelstelling (-s-coördinatie) over gehele 
keten heen, op wetgevingsniveau, 
inclusief rechten, plichten van partijen

Verschil in begrippen: 
Nodig is 

semantische 
standaardisatie (= 
wetgeving, zie eGIF in 
de UK)

Motivatie: 

Geregeld moet worden dat de 
efficiency opbrengsten deels 
binnen de diensten mogen blijven 
voor innovatie, opleiding e.d. 

Burger/bedrijf

ICT: 
Nodig is 

interoperabiliteit, 
verplicht opgelegde set 
van open standaarden 
(bijv. XML-eGIF in UK)

Investering

Opdracht
Taakstelling

Bevoegdheden
Budget

Privacy: Nodig is het 
wegnemen van wettelijke 
belemmeringen voor data-
uitwisseling en onderling 
gebruik van data, met behoud 
van privacy bescherming

Ontleend aan: J. Strikwerda et al. 2004,  “Kosten-baten analyse van een 
brede toepassing van open standaarden en open source software in de 
Nederlandse publieke sector”. Rapport voor de ministeries van BZK en EZ.



We are a non-profit organization
proud

being
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Financiële sustainability: onafhankelijkheid van de overheid

Profit (shareholder return) is the primary purpose of socially responsible businesses and corporations practicing 
social responsibly, whereas social impact is the primary purpose of social enterprises and nonprofits with income- 
generating activities.

There are two types of income-generating activities, delineated here by purpose:
Cost Recovery (discrete)–a means to recuperate all or a percentage of the costs to deliver a nonprofit service or
fund a discrete activity related to the organization's mission. Special events, conference fees, paid training, and fee-
for-service are examples. Cost recovery activities are linked to programs; once a program ends, the related cost
recovery activities are terminated. 
Earned Income (ongoing)–provides a stream of unrestricted revenue to the organization, generated through
activities both related and unrelated to the mission. Membership dues, sales of publications and products, and 
consulting services are examples. Earned income activities are rooted in operations; they may progress into social
enterprises when implementation is accompanied by a business plan.

Alter, K. (2006). Social Enterprise Typology: Virtue Ventures LLC.
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Het verschil tussen de ‘sociale onderneming’ en ‘maatschappelijk 
verantwoord ondernemen’

Alter, K. (2006). Social Enterprise Typology: Virtue Ventures LLC.
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