
ACTUEEL 
MANAGEMENTBOEK

RESULTAAT ONDERZOEK 
EN ONTWIKKELING IN 
INNOVATIEWERKPLAATS 
ZORGARBEIDSINNOVATIE 

GESTART EIND 2013
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ONZE VERWONDERING:

WHY SO LATE
WHY SO SLOW?



IWP en eindproduct : CO-CREATIE

• 2 auteurs/onderzoekers/praktijkmensen in zorg 
en welzijn : Louis & Noor

• 15 co-referenten – vakdeskundigen
• 17 adviesraad leden
• 16 organisaties in samenwerking IWP
• Alle werkvelden zorg&welzijn vertegenwoordigd
• Sterk landelijk netwerk 
• Landelijke ontwikkelingen / transities centraal.



Zes belangrijke thema’s

• Veranderprocessen
• Ontwikkelingen rond beroepsgroepen en 

opleidingen
• Nieuw leiderschap op alle niveaus
• Arbeidsinnovatie en HRM
• Digitalisering van informatie en communicatie
• Samenwerking organisaties in netwerken en 

andere samenwerkingsvormen



25 belangrijke kanteltips



De grote kantelingen
1. 
Ga meer met elkaar 
beleven: pas de 
systeemwereld beter 
aan op de 
belevingswereld
2.
Quick-quick-slow : let 
op het ritme en de 
patronen in het 
veranderproces
3.
Spring! Zo snel 
mogelijk!

cultuur, religie 
en ideeën

economie en 
politiek

Balans systeemwereld en belevingswereld



Klantgerichte competente 
professionals

4. 
Ga professioneler met je 
professionals om!

5.
Geef professionals ook de positie 

die bij hun (nieuwe) rol past.

6.
Vergeet het oude 

systeemdenken met al die 
kwalificatieniveaus: ga meer uit 
van individuele bekwaamheden.

zorgvrager

zorgverlener

mantelzorger

vrijwilligers

andere 
zorg/hulp 
verleners



Klantgerichte competente professionals
(vervolg)

7. 
Gooi het opleidingsbeleid radicaal om, 
behalve waar het gaat om 
vakinhoudelijke bij- en nascholing

8.
Iedereen heeft recht op feedback. Van 

fouten moet je (mogen) leren…

9. 
Zorg dat nieuwe samenwerkingsvormen 
en multidisciplinaire teams altijd meteen 
vanaf het begin leernetwerken worden, 
zodat verschillen in cultuur en vaktaal zo 
snel mogelijk overbrugd worden.

vakmanschap in 
permanente ontwikkeling

samenwerken binnen teams 
en over de eigen 

(discipline/organisatie) 
grenzen heen

organiseren en 
plannen

communiceren 
en verbinden

initiatief en 
regie nemen, 

maar ook 
grenzen 
stellen

verantwoording 
afleggen en 
reflecteren



Kantelend leiderschap
10.
Vier tips voor een bestuurder die zijn pensioen wil halen :  
- stop je ego weg, 
- ga van die zeepkist af 
- geniet van chaos en gebruik de crisis, maar val je mensen er niet mee lastig 
- hervorm het middenmanagementconcept naar ‘samensturing’



Kantelend leiderschap (vervolg)

11.
Volg geen hypes, kies je eigen veranderaanpak
12.
Gebruik effectual reasoning om leiding te geven aan organisatie 
ontwikkeling



Kantelend leiderschap (vervolg)

13. 
Leiderschap zit ook bij de 
Raad van Toezicht

Governance en 
maatschappelijke 
verantwoording

risicomanagement

bestuurskwaliteit

maatschappelijke 
resultaten



Kantelend leiderschap (vervolg)

14.
Spiegel je eigen 
leiderschapscompetenties 
aan de succes- en faal 
factoren voor transities

Succes- en faalfactoren 
voor zorgorganisaties in 
transitie
In de interviews vroegen 
we bestuurders, managers 
en adviseurs naar succes-
en faalfactoren bij de 
kantelingen en transities 
die daaruit voortvloeien. 
(zie pagina 120/121)



Geen zorginnovatie zonder 
arbeidsinnovatie

15.
Bekijk de arbeid in je 
organisatie eens op een 
economische manier

ontvangen leveren

input van informatie en 
communicatie in systemen

kennisoverdracht aan 
collega's : uitleggen, 

voordoen enz.

door gedrag zorgen dat 
anderen goed en zonder 

stress kunnen werken

afgesproken taken en 
verantwoordelijkheden 

verrichten

ondersteuning met 
informatie en 

communicatiesystemen

begeleiding en 
ontwikkelmogelijkheden

secundaire 
arbeidsvoorwaarden en 
arbeidsomstandigheden

beloning



Geen zorginnovatie zonder 
arbeidsinnovatie

16.
Maak de omslag van 
verticale sturing naar het 
faciliteren van horizontale 
beslissingen

zelforganisatie 
professionals en hun 

klanten

digitale informatie en 
communicatie

facilitering,  toetsing 
en verantwoording op 

niveau 
bestuur/organisatie



Geen zorginnovatie zonder 
arbeidsinnovatie

• 17. Check de 
arbeidsinnovatie die je 
voor je zorginnovaties 
nodig hebt

cure

ggz

care

gehandicaptenzorg



Geen zorginnovatie zonder 
arbeidsinnovatie

• 18.Kantel en re-define 
P&O

een kleine stratgische hrm-kern die de zorgbusiness kent 
en sparringpartner is voor bestuurder(s) en managers. 

Hen adviseert, als change-agent de veranderprocessen in 
de organisatie trekt, innovaties in HRM-systemen en 

instrumenten doorvoert en het management stimuleert 
en steunt in haar ontwikkeling.

een interactief e-hrm en 
rooster/plannings systeem dat via 

internet voor ieder medewerker en 
leidinggevende toegankelijk is + zo is 
ingericht dat alle regels als vanzelf in 

acht worden genomen.

een externe arbeidsjurist en/of 
mediator die op afroep 

beschikbaar is  
+

een  externe bedrijfsarts 
/arbodienst die gecontracteerd 

is met digitaal interactief 
arbosysteem tbv duurzame 

inzetbaarheid

een (intern) 
arbeidsbemiddelingsbureau 

verbonden aan externe 
arbeidsbemiddelaars, 

flexkrachten, zzp-ers enz.

leidinggevenden 
die echte 

peoplemanagers 
zijn en hun hrm-
instrumentarium 

kennen

een (intern)  opleidingsbureau 
dat medewerkers helpt in hun 

permananete ontwikkeling en is 
verbonden aan externe 

opleidingsaanbieders + werkt 
met e-portfolio's enz.



Informatie en communicatie

19.
Verdiep je in de transities 
die nu in de ICT-
internetwereld plaats 
vinden en vertaal die naar 
de toekomst voor 
zorg&welzijn



Informatie en communicatie
(vervolg)

20.
Leg je er bij neer dat digitalisering in zorg&welzijn heel 
ingewikkeld is. Niet door de techniek, maar door de 
complexiteit die de gebruikers (moeten) hanteren. Zoek de 
samenwerking met anderen en volg best practices. Investeer 
meer in de gebruikerskant.
21.
Beoordeel ICT-systemen en web-gebruik voortaan ook op hun 
communicatiekracht. Hoe wordt er mee gecommuniceerd en 
wat is daarvan het resultaat? Welke informatie is relevant en 
waar komt die terecht? Het nutgevoel voor de gebruiker 
bepaalt de beleving rond digitalisering in het werk en 
daarmee ook de betrouwbaarheid van het gebruik.



Samenwerken over de eigen grenzen 
heen

22.
Stap niet zo maar in een netwerk
23.
Vergeet niet om de interne 
organisatie af te stemmen op de 
externe samenwerking en wees 
alert op systeembelemmeringen.
24.
Netwerkmanagement vraagt om 
andere competenties en aanpak 
van bestuur, toezicht en 
management. Kijk of je de juiste 
zaken op de agenda hebt staan en 
of je de juiste personen met de 
uitvoering belast.



Tips als reflectie model

25.
Gebruik deze tips als reflectiemodel: 
- Ben je het er mee eens? 
- Breng je dit al in praktijk? 
- Wat zijn de resultaten? 
- Waar zitten de belemmeringen

die je in de praktijk ervaart?



Wij horen graag wat u er van vindt !
We verzamelen vragen, meningen en nieuwe informatie die in onze 
sector Zorg&Welzijn kunnen bijdrage aan (arbeids)innovatie.
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