Platformen als innovatiemiddel
Harry Woldendorp en Sander Duindam

1. Inleiding

‘Het fileprobleem is niet a priori een wegenbouwvraagstuk, in eerste instantie is het
een mobiliteitsvraagstuk’ (Aslander/Witteveen, 2010: 154)
VmZadvies is 1 januari 2017 opgericht. Wij vinden dat in de huidige gezondheidszorg
consultancy vanuit een integraal perspectief moet worden vormgegeven. Voor ons
betekent dat we onze expertise op het gebied van zorginhoud, organisatorische
vormgeving en ICT inrichting bij elkaar hebben gebracht. In onze adviespraktijk
hanteren wij het volgende model:
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Kern van ieder adviestraject (of programmamanagement of interim-management) is
dat vanuit een helder zicht op het vraagstuk toegewerkt wordt naar hoge kwaliteit,
effectiviteit en doelmatige opzet.
Daarnaast vinden wij ondernemerschap in onze benadering centraal. Daarom richten
we zelf ook bedrijven op die een bijdrage leveren aan een hoogwaardige inrichting van
de zorg. In deze publicatie gaan we in op de toepassingsmogelijkheden van
platformen en de manier waarop wij er binnen ons eigen platform verbinden met zorg
(www.platformvmz.nl) vorm aan hebben gegeven.
Het platform is in eigen beheer ingericht. Vertrekpunt is het ondersteunen van de
kwaliteit van zorg. De essentie van een platform is data-uitwisseling. Daarom hebben
we het platform met de hoogste veiligheidsstandaarden ingericht. Het platform biedt
via onze partners ook diensten aan (hulpmiddelen; juridische ondersteuning; elearning etc.).

2. Inrichting van een netwerkstructuur
Bij de inrichting van zorgprocessen gaat het om het organiseren van flexibele
capaciteit, het uitgaan van wensen en planning van cliënten, een (voor de cliënt)
waarde gedreven zorgaanbod en het in beeld brengen en oplossen van
belemmeringen en het bewaken van kwaliteit. Wij vinden dat een meer integrale
aanpak leidt tot verhoging van de doelmatigheid en effectiviteit. Doelmatigheid is het
realiseren van een proces met een minimum aan verspilde middelen. Effectiviteit
betreft de inzet van de juiste middelen om het resultaat te bereiken dat aan de eisen
van de cliënt voldoet (Hoebeke).
Door technologische ontwikkelingen hebben consumenten, cliënten en burgers
organisaties steeds minder nodig. Het gaat om organiseren: inrichten van slimme
netwerken, ketens en gemeenschappen. Samenwerken is gericht op het bereiken van
een doel. Door samen te werken ontstaan organische leereffecten.
Netwerkstructuren in de zorg worden gedefinieerd als samenwerkingsverbanden
tussen autonome zorgaanbieders met een gezamenlijk doel, gezamenlijke risico’s,
kosten en opbrengsten en gezamenlijke besluitvorming.
Strategische vernieuwing betreft de mate waarin een organisatie in staat is nieuwe
vaardigheden of organisatieconcepten te ontwikkelen die leiden tot
concurrentievoordeel. Organisaties draaien altijd op de een of andere manier om het
regelen van of benutten van vraag-aanbodfricties. Een ziekenhuis bijvoorbeeld
organiseert de vraag-aanbodfrictie tussen mensen die ziek zijn en mensen die kunnen
genezen. Als bijvoorbeeld door platformfuncties die fricties vervallen gaan we van
organisaties naar organiseren (Aslander: gelegenheidssamenwerkingsverbanden).
Het gaat dan in algemene zin om waarde-innovatie met een gerichtheid op klanten. In
onvoorspelbare omgevingen (en dat zijn inmiddels alle) zijn signalen en feedback
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ambivalent. Kenmerken van succesvolle organisaties zijn het vermogen met
toenemende variëteit om te gaan met een hoog reactievermogen. Deze organisaties
zijn in staat bepaalde schakels in de keten overbodig te maken.
De 21e eeuw wordt omschreven als een netwerkwereld. Alles wordt met alles
verbonden: interactie staat centraal. Omdat gebeurtenissen verbonden zijn worden de
waarschijnlijkheid dat ze gebeuren ook verbonden. Het leven wordt steeds meer
ingebed in interacties: de autonomie neemt af. Algoritmen krijgen kennis van
individuen en gebruiken die om gedrag te beïnvloeden.
Systemisch kijken betekent kijken naar interacties. Die interacties worden in de 21 e
eeuw steeds relevanter. Voorbeelden. Google Flu Trends: door analyse van
trefwoorden als hoofdpijn, verkouden, ik kom later op mijn werk werd een
griepepidemie eerder voorspeld dan door reguliere gezondheidsinstellingen; Google
Baseline Study en Google Fit: op basis van vergelijkingen tussen data van mensen is
het mogelijk vroeg signalering van gezondheidsrisico’s te doen en daar een pakket
van diensten en producten op aan te bieden; 23andMe: DNA onderzoek van je zelf
(voor € 90).
Facebook blijkt al een betere beoordelaar van de persoonlijkheid van mensen te zijn
dan hun vrienden, ouders en partners. Op basis van een onderzoek onder ongeveer
90.000 vrijwilligers kwam de volgende score naar voren: hoe meer ‘likes’ hoe beter de
voorspellingen (m.b.t. opvattingen, wensen, verlangens etc): het kost 70 likes om het
gedrag beter te voorspellen dan door vrienden; 150 likes bij familieleden; 300 likes bij
partners.
Barabási geeft aan dat als netwerken centraal komen te staan het begrijpen van
netwerkeffecten en de daaraan gerelateerde interacties de sleutel voor het overleven
van organisaties en individuen is. Ramo noemt het ‘het zevende zintuig’: de
vaardigheid om naar ieder object, gebeurtenis etc. te kijken en te zien hoe het
verandert door verbindingen. De 21e eeuw wordt gekenmerkt door verbonden crises.
Interactie is net zo belangrijk als de objecten zelf.
Succesvolle mensen hebben als kenmerk dat ze een netwerksensitiviteit hebben. Zij
zien structuur in netwerken die nieuw zijn.
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3. Vertrouwen in professionals
Centraal staat vertrouwen. We baseren ons daarbij op Chapman die werkt met
leiderschapsprincipes die gebaseerd zijn op vertrouwen, het zorg dragen dat iedereen
een betekenisvolle rol kan spelen, creëren van voldoende uitdagingen en het gevoel
aan resultaat te kunnen bijdragen.
Hij onderschrijft het standpunt van Malik dat organisaties niet op zoek hoeven te gaan
naar perfecte mensen. Buiten het feit dat ze niet bestaan, blijken de huidige mensen
eigenlijk altijd prima in staat te zijn als de randvoorwaarden voor effectief organiseren
worden ingevuld. Het bedrijf van Chapman (Barry-Wehmiller) kent als belangrijkste
doelstelling: ’we’re in business so that all our team members can have meaningful and
fulfilling lives’.
Wat betekent het geschetste perspectief. Al vijf jaar geleden werd geconstateerd dat
het Nederlandse zorgsysteem de weg opgaat naar een omgeving die (meer) dynamiek
kent). Dieuwke Begemann: ‘wanneer er weinig creativiteit en innovatie in een bedrijf
zijn, kan dat duiden op een zwak adaptief vermogen doordat er te weinig informatie
circuleert’ (67). De professional kan zijn/haar rol niet waarmaken.
Het primair proces dient als de dagelijkse werkplaats van de professional, die met hart
voor de cliënt een essentiële voedingsbron is in het laten (op)bloeien van kansrijke
marktinitiatieven. Voor cliënten worden ervaringen steeds belangrijker bij hun
waardering van zorgaanbieders: bejegening, geen wachttijden, duidelijke informatie
etc. Ervaringen worden vooral gewaardeerd als sprake van een authentieke
(identiteitsgebonden) dienstverlening.
Binnen de zorgverlening is zelden een professional of een organisatie als op zichzelf
staand te zien. Hoewel de cliënt de relatie met een professional (verzorgende,
verpleegkundige, arts etc.) als centraal ervaart, is de professional afhankelijk van de
inbreng van anderen. Denken in relaties is denken in systemen en wat daaruit
tevoorschijn kan komen.
Senge pleit voor een samenhang tussen systeemdenken, samenwerken en (team-)
leren. Hierdoor ontstaat zicht op een samenhangende benadering (‘see the larger
picture’) waarin gewerkt wordt om netwerken te creëren. Het gaat om het creëren van
relationele intelligentie. Er is vrijheid om te experimenteren. Er is ruimte voor nieuwe
ideeën. De werksfeer is open en informeel; er is ruimte en tijd voor de uitwerking van
innovaties. De bedrijfsvoering is gericht op het ondersteunen van innovaties. De
uitwerking is gebaseerd op zakelijke afwegingen; als een idee wordt overgenomen
wordt het snel uitgevoerd.
Het contact tussen professionals (bijvoorbeeld in een multidisciplinair overleg) wordt
veel te weinig gebruikt wordt om innovatieve ideeën te ontwikkelen. Horizontale
netwerken zijn driemaal zo innovatief als verticale (door management gestuurde)
netwerken (Johnson).
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Belemmerende factoren bij de inrichting van een innovatief systeem zijn: centraal
gestuurde en gesloten bureaucratische organisaties. Bevorderend is: decentrale,
ondernemende, open en resultaatgerichte organisatieculturen. Platformen bieden
daarvoor de gewenste randvoorwaarden.
4. Nieuwe verbinding consument en producent: de inrichting van
platformen
Parker: een platform is een business gebaseerd op waarde creërende interacties
tussen producenten en consumenten. [Kreijveld: een platform is de
gemeenschappelijke basis van technologieën, technologische, economische en
sociale regels en afspraken (zoals standaarden) waarop meerdere spelers samen
aanvullende technologieën, producten of diensten kunnen ontwikkelen. Van Dijck: een
onlineplatform kan worden omschreven als een technologische, economische en
sociaal-culturele infrastructuur voor het faciliteren en organiseren van online sociaal
en economisch verkeer tussen gebruikers en aanbieders, met (gebruikers)data als
brandstof.
De variëteit in de vraag binnen de zorg zal toenemen. Dit mede door de toenemende
macht van cliënten die zelf willen kunnen beslissen. En volgens de cybernetische
systeemtheorie kun je variëteit in de vraag alleen maar opvangen door variëteit in het
aanbod. En daarmee zijn zorgprofessionals aan zet. Zij kunnen immers die variëteit in
wat de organisatie te bieden heeft realiseren. Het hoe is volgens professionele
standaarden bepaald.
De vraag van de burger moet leidend zijn en is bepaald door de context waarin de
vraag is gesteld. Aanbod gericht denken houdt zelden voldoende rekening met die
context of redeneert vanuit een de oplossing. Voor professionals betekent dit dat hun
werkwijze primair zal vragen om standaardisatie op hoe ze hun werk doen, hun
professionele standaardaarden en niet op het wat ze aan zorg leveren, want dat is
immers vraag en context afhankelijk. In ons platform werken we daarom met
verschillende protocollen.
Kwaliteit in de gezondheidszorg gaat niet alleen om vraagstukken van individuele
burgers, maar ook om systemen. Daarnaast gaat het om de positie van cliënten.
Steeds meer consumenten gaan aan productinnovatie doen. Het gaat hierbij om het
verbeteren, vernieuwen en customizen van bestaande producten en het ontwikkelen
van nieuwe producten en diensten. Marketing is niet meer gericht op klanten, maar
wordt door hen voortgebracht (Downes). Er ontstaan andere verbindingen tussen
consument en producent: consumenten doen steeds meer zelf. Het is daarom
gewenst dat organisaties fundamenteel naar de eigen werkinrichting kijken.
In de zorg zie je een toename van apps om het zorgproces te ondersteunen. Steeds
meer burgers organiseren eigen zorg of richten platforms voor hun eigen buurt in:
mijnbuurtje.nl, buuv.nl, burenetwerkwerk.nl, voordebuurt.nl
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Het gaat er op systeemniveau om, om het overkoepelende proces van het ontwikkelen
en communiceren van nieuwe ideeën en daardoor het vergroten van creativiteit en
innovatie via platformen en daaraan gerelateerde instrumenten te faciliteren. Lanting
(2014) geeft aan dat de overgang naar het digitale tijdperk leidt tot een andere
inrichting van organisaties: minder overhead, zo min mogelijk nodeloos hiërarchische
structuren, meer autonomie voor professionals en daarom ook minder managers. Het
gaat om het kunnen managen van complexiteit.
In zijn boek ‘The seventh sense’ geeft Ramo aan dat verbinding de aard van een object
verandert. Wij zijn met wie we zijn verbonden. Het zevende zintuig gaat om het
vermogen om naar ieder object te kijken en te zien hoe het verandert door
verbinding(en). Door verbindingen nemen systemen nieuwe vormen aan: netwerken
zorgen voor complex adaptieve systemen. De intelligentie in het systeem neemt toe
doordat die verspreid is over het hele netwerksysteem.
Als je zorgt voor open communicatie blijkt dat de participanten automatisch willen
bijdragen (Brafman). In een open sfeer leggen mensen zichzelf normen op; regels
komen van iemand anders. Normen leiden tot vertrouwen en bieden een
gemeenschapsgevoel. Een platform groeit als je re zonder kosten gebruik van kunt
maken: ons platform staat kosteloos open voor cliënten en professionals. De
professional betaalt een vergoeding als sprake is van omzet.
Verbinding geeft macht: hoe meer gebruikers, hoe meer voordelen (Google). Het
netwerkeffect is de algemene waardevermeerdering van het netwerk door de
toevoeging van ieder nieuw lid. Elke extra gebruiker zorgt ervoor dat een netwerk meer
waard is.
Door de digitale mogelijkheden leidt investeren in een netwerk tot (complexe)
coördinatie tegen lage kosten. Shirky: serieuze en complex taken kunnen worden
uitgevoerd zonder enige vorm van institutionele sturing (p. 41). In de zorg gaat het er
bijvoorbeeld om dat door de lage transactiekosten het mogelijk is dat professionals en
cliënten tot oefengemeenschappen komen (bijvoorbeeld in de vorm van een
zorgcoöperatie). Commentaar van klanten dat leidt tot verbeteringen zijn van
onschatbare waarde (Qualman).
In de virtuele wereld bepaalt de interactie voor een groot deel onze identiteit (Lanting).
Door het ontstaan van online sociale netwerken worden ook nieuwe machtsstructuren
ontwikkeld: met wie wil ik bij wie werken? Generatie Z (geboren tussen 1995 en 2012)
vervangt hiërarchische systemen door sociale netwerken. De positie binnen een
netwerk wordt bepaald door de eigen bijdragen aan het netwerk. Doordat informatie
eenvoudig en horizontaal verspreid wordt is het eenvoudig voor (nieuwe) voorkeuren,
ideeën en ervaringen om verspreid te worden (Ahlers).
Hierdoor krijgen consumenten meer macht over producten en diensten doordat ze in
sociale netwerken de opinie beïnvloeden. Lanting spreekt over een connected wereld
met daarin disconnected organisaties: ‘social media is de wandelgang van je kantoor,
alleen deel je die gang met de hele wereld in plaats van een paar collega’s’ (p. 53).
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Professionals zullen steeds meer gericht zijn op elkaar en steeds minder op de eigen
organisatie. Voor management gaat het er dus om netwerken te doordenken en tot
effectieve ontwerpen te komen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het in beeld krijgen
van zwakke verbindingen: we kennen een paar mensen goed, maar dat is geen
probleem als er een paar een paar verbindingen zijn met alle anderen (Barabási:
connectors).
Voor management betekent dit dat platforms gefaciliteerd worden, dat (fysieke en
virtuele) ontmoetingsplaatsen gecreëerd worden voor mensen binnen als buiten de
organisatie. De vraag is dan hoe je bovenstaande in de praktijk vormgeeft.
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5. Hybride arbeidsmarkt
Het platform Verbinden met Zorg ondersteunt professionals die als zzp‘er werkzaam
zijn en cliënten die hun eigen regie willen voeren. De zzp‘ers kunnen daarnaast ook
ingezet worden bij reguliere zorginstellingen. Wij zien dat iedere zorgorganisatie bezig
is met het invullen van de verhouding tussen de vaste en de flexibele formatie. Op
basis van de te bereiken resultaten wordt ingevuld of dat het beste met medewerkers
met een contract voor onbepaalde tijd kan plaats vinden, dan wel door middel van
outsourcing, inzet van zzp ‘ers of netwerkvormen (Boudreau).
De Nederlandse arbeidsmarkt in brede zin ontwikkelt zich steeds meer naar een
gedifferentieerde (hybride) opzet. Dit betekent dat naast mensen in loondienst,
inmiddels meer dan een miljoen mensen kiezen voor een invulling als zelfstandige
zonder personeel en er ook sprake is van een combinatie van beide keuzes.
Essentieel wordt het om nieuwe concepten voor die hybride arbeidsmarkt te
ontwikkelen: op niveau samenleving (creëren van randvoorwaarden om om te kunnen
gaan met een digitale omgeving); op niveau van bedrijfstakken (invulling van
arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden); op niveau van organisaties
(verhouding vast/flexibel) en op niveau individuen (in hoger onderwijs vindt nu al
verschuiving plaats: student bepaalt eigen (individuele) programma en ontwikkelt,
coördineert en stuurt daar op).
Anders gezegd: het klassieke denken over arbeidsvoorwaarden in cao’s en daarop
gebaseerde vaste contracten gaat volgens ons belemmerend werken; nodig is een
verschuiving naar concepten gericht op hybriditeit, ontwikkeling, vitaliteit en
duurzaamheid en contextsensitiviteit.
De vraag is dus wat voor soort professionals je nodig hebt; arbeidscontracten zijn
daarvan een afgeleide. Het antwoord ligt in verdere flexibilisering en innovatie. Porter
heeft aangegeven dat de beste manier om tot een kwaliteitsbevorderend systeem te
komen is concurrentie op basis van prestaties: de (onderscheiden) kwaliteit van de
zorgverlening staat centraal.
Juist door professionals ruimte te geven wordt inzichtelijk welke combinatie van
professionals nodig is: vaste medewerkers; tijdelijke inzet etc. Een stap verder is het
virtualiseren van organisaties. Het gaat hierbij om de keuze om door middel van
technologie, het internet en digitalisering de eigen grenzen van een organisatie open
te zetten en het onderscheid tussen medewerker en klant te laten vervagen (De
Bruijn). Hierdoor wordt de positie van de zorgconsument een onderdeel van het
zorgproces.
Daarnaast gaat het er om niet alleen innovaties te ontwikkelen maar meer hoe de
bedachte innovaties georganiseerd worden. Kernwoorden hierbij zijn: zelforganisatie,
hechte sociale netwerken en samenwerking met klanten. Lanting: de nieuwe
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organisatie is niet meer bezig met het sturen en eenzijdig bepalen van wat er wanneer
wordt gecommuniceerd, maar faciliteert, inspireert en verbindt talenten, passie en
contacten (2014: 104).
6. Platform Verbinden met Zorg
Ons eigen platform Verbinden met zorg ondersteunt cliënten en professionals die
willen bijdragen aan het versterken van de positie van cliënten. Het platform is juridisch
in een stichting ingevuld. De stichting beschikt over een WTZi erkenning. Dat betekent
dat een groep cliënten de beschikking krijgt over een eigen portaal waarin
bovenstaande (voor een deel of als geheel) wordt ingericht. De zeggenschap over de
activiteiten ligt volledig bij de cliënten zelf. Wij faciliteren de eisen en wensen van de
betrokken cliënten.
Een groot deel van de ondersteuning financieren wij via de zorginzet (een beperkt
percentage van het tarief). Als gekozen wordt voor administratieve ondersteuning
(virtueel hoofdkantoor) wordt daar een beperkte vergoeding voor gevraagd.
De ondersteuning voor groepen cliënten bestaat o.a. uit:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorgcontractering;
Elektronisch cliëntdossier;
Bewaking budget en verantwoording zorg;
Facturering; regelen indicatiestelling;
Werkgeverschap (payrolling) en inzet zzp‘ers etc.;
Communicatie;
Rapportages;
Cliëntportaal;
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ALLE FUNCTIES VAN
WEBPLATFORM OP EEN RIJ

ZORGPROCES
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ZORGPLAN

TE DOEN BIJ CLIENT
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BEHEER CLIENTPORTAAL

CLIENTPORTAAL
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Virtueel hoofdkantoor
Daarnaast bieden wij ook oplossingen voor zorginstellingen, zorgcoöperaties en
verenigingen, o.a. in de vorm van een virtueel hoofdkantoor. Hier is het ook mogelijk
om een virtueel hoofdkantoor op maat in te richten dat een organisatie kan
ondersteunen op het gebied van o.a.:
•
•
•
•
•
•
•

CRM
Telefonie
Communicatie
Online helpdesk
Administratie
Abonnementenadministratie
Toegang tot diensten (zoals bijvoorbeeld e-learning of cursussen)

In deze publicatie hebben we een uitwerking gegeven van onze visie op consultancy
en onze aanpak bij de inrichting van een eigen bedrijf. Onze expertise is te vinden op
www.VmZadvies.nl
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