
Wat is er nodig 
voor een effectief 
innovatieproces?

Jan-Kees van Wijnen



Agenda 

• Hoe kijken we naar innovatie?

• Hoe operationaliseren we innovatie? 

• Hoe organiseren we innovatie duurzaam?

• Hoe ‘verzilveren’ we innovatie?

• Hoe bouwen we een netwerk daaromheen?

• Discussie / vragen



Hoe kijken we naar innovatie? 

Moet bijdragen aan: 

• Verbeteren kwaliteit van zorg / leven

• Tijdbesparing voor medewerkers

• Terugdringen van zorgkosten



Niet elke innovatie is even volwassen…



Achtergrond bij keuze innovaties

Processen waar veel tijd mee gemoeid is, o.a.:

• Continentiezorg

• Wondzorg

• Medicatieveiligheid

Dan wel thema’s die verstorend werken in het primaire proces:

• Dubbele controle risicovolle medicatie

• Wisselligging

• Vallen



Vertrekpunt visie -> waardepropositie*

* Business Canvas Model (Osterwalder, 2014)

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjunIWXx4fcAhVK16QKHSkIAzwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.expressiveproductdesign.com/value-proposition-canvas/&psig=AOvVaw2EJczrI9I-2f5N1uH_4_Vo&ust=1530866209207581


Hoe operationaliseren we innovatie? 



Hoe organiseren we innovatie duurzaam…?



…PDCA-cyclus inrichten



Hoe verzilveren we innovaties? (3)

?



Hoe verzilveren we innovaties? (2)

Baten Kosten

Zacht • Een betere kwaliteit van zorg en 

leven voor de doelgroep

• Medewerkers in staat gesteld 

efficiënter te werken

• Medewerkers leren inschatten voor

wie de WOLK geschikt is 

• Medewerkers leren omgaan met het 

gebruik van WOLK 

Hard • Daling directe zorgkosten -18 

heup# eerste jaar; medische & 

revalidatie-kosten - € 630.000*

• Daling kosten verpleeghuiszorg 

tenminste € 81.000

• Aanschaf 30 heupairbags € 23.123

• Vervanging patronen € 6.574

* Medische kosten & revalidatiekosten heupfractuur gemiddeld 40.000 euro 



Hoe verzilveren we innovaties? (3)

Uiteindelijk moet het leiden tot…:

• Hogere arbeidsproductiviteit

• Minder uren roosteren

• Met dezelfde mensen meer cliënten kunnen bedienen

• Met dezelfde mensen een hogere zorgzwaarte aankunnen

• N.B. Noodzaak om zorgkloof te herstellen is diep geworteld 
besef; vanuit ‘why’ medewerkers overtuigen



Hoe bouwen we een netwerk daaromheen? 

Kennis delen…:

• Inspiratiesessies bestuurders

• Werkplaatsen voor professionals

• www.anderswerkenindezorg.nl

• Nieuwsberichten op sociale media

• Vilans onderzoekt innovaties en publiceert resultaten in nieuwsbrieven

• Rondleidingen op ‘living lab-locatie’ Hof van Nassau te Steenbergen

http://www.anderswerkenindezorg.nl/


Uitgelicht: factsheets geleerde lessen 



Discussie / Vragen ?


