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Voorwoord 

Met enige trots bieden de initiatiefnemers u dit rapport "Een advies over nut en noodzaak van een 
Zorginnovatie Centrum Verpleging & Verzorging in Midden- en Zuid-Gelderland" aan. 

Zorginnovatie heeft zorgprofessionals nodig voor hun kennis van de praktijk en hun creativiteit 
om oplossingen te ontwikkelen. Echter, het creëren van ruimte om ook daadwerkelijk die rol op te 
kunnen pakken (b)lijkt met name voor verpleegkundigen en verzorgenden een schier onmogelijke 
opgave. De bevindingen, die staan beschreven in dit rapport, bevestigen keer op keer dat de 
schoen hier op veel plaatsen wringt.  

Deze verkenning heeft op regionaal niveau - en in die zin uniek voor Nederland - inzicht gebracht 
in de worsteling die werknemers en werkgevers in de verpleging en verzorging ervaren met hun 
noodzakelijke betrokkenheid bij zorginnovatie. Het is een brede verkenning geweest waarbij 
werknemers, werkgevers, patiënten, cliënten en ontwikkelaars gevraagd zijn om hun input te 
geven. 

Positief is dat regionaal op diverse plekken en in meerdere vormen van samenwerking momentum 
is gecreëerd en tevens enthousiasme bij verpleegkundigen en verzorgenden is ontstaan. De 
initiatiefnemers willen graag helpen om hieruit twee samenwerkende zwermen, in samenspraak 
met u, te creëren en te faciliteren. Een zwerm bestaat over het algemeen uit een kleine groep 
enthousiastelingen met een vergelijkbaar doel die, langs de weg van ontdekken, vallen en 
opstaan, complexe problematiek stappen vooruit helpen. Deze organisatievorm lijkt te passen bij 
de energie van dit moment en de complexiteit van zorginnovatie. Hiermee willen we de energie 
en samenwerking die er nu is van harte ondersteunen. Dit is ons concrete aanbod aan u voor nu. 
Tegelijkertijd zien we in deze verkenning de wens en noodzaak om samenwerking bij 
zorginnovatie structureel en breed vorm te geven.  

Onze persoonlijke interpretatie van deze verkenning is dat werknemers in de verpleging en 
verzorging, werkgevers, cliënten, patiënten en ontwikkelaars allen lijken te zoeken naar een goede 
context voor zorginnovatie. Met context bedoelen we dat wat nodig is om zorginnovatie die ertoe 
doet, mogelijk te maken en daarbij gehoord en betrokken te worden. Benoemd in deze 
verkenning als nodig zijn onder andere ruimte, tijd, hulp, kennis, ervaring, samenwerking, richting 
en ondersteuning. Dit lijkt ons een rode draad die we uit alle complexiteit, belemmeringen en de 
vraag 'wat is nodig' op zien borrelen. Wij zijn zeer benieuwd welke rode draad u denkt te 
herkennen. Graag brengen wij samen met u alle inzichten bijeen tot een volgende en logische 
stap naar zorginnovatie die ertoe doet. Wij komen met een voorstel hiervoor. 

Wij willen iedereen die heeft bijgedragen aan deze verkenning bedanken voor zijn tijd, informatie 
en wijsheid. Deze waren essentieel. Bij de verdere aanpak zullen we zeker weer een beroep op u 
doen.  

 

Arno Spitters, WZW, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn 
John van Sambeek, Radboudumc 
Mark Rinkes, Rijnstate 
Remko Bakker, Radboudumc 
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1 Context van de verkenning 

 

 

 
Als het gaat om zorginnovatie, zouden verpleegkundigen en verzorgenden 
niet ‘op het menu’ moeten staan, maar aan tafel moeten zitten. 

 

 

Een uitspraak van een verpleegkundige1 uit de regio Midden- en Zuid-Gelderland, die werk wil 
maken van innoveren. Een uitspraak die het resultaat van de verkenning naar de nut en noodzaak 
van een Zorginnovatie Centrum Verpleging & Verzorging uitstekend samenvat en de kern is van 
het advies. 

 Aanleiding en centrale vraag 

De verkenning is uitgevoerd in opdracht van Radboudumc, Rijnstate en Werkgeversvereniging 
WZW, samen met de Provincie Gelderland. Zij vragen zich af of er kansen liggen binnen de regio 
op het terrein van innoveren binnen verpleging en verzorging en gezondheidszorg breed 
(ziekenhuizen, langdurige zorg, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg). Bijvoorbeeld om de 
kwaliteit van innovaties te verbeteren en innovaties succesvol te implementeren en borgen. Of om 
kennis te vergaren over de inzet van verpleegkundigen en verzorgenden in een veranderende 
gezondheidszorg (bijvoorbeeld met een focus op zorg dichtbij huis). Of om werkdruk te 
verminderen, het werkplezier van verpleegkundigen en verzorgenden te vergroten en hen te 
behouden voor de arbeidsmarkt. Dergelijke vragen waren de aanleiding om een verkenning uit te 
laten uitvoeren naar het idee van een Zorginnovatie Centrum Verpleging & Verzorging (ZCVV). 
Dit is een werktitel, want zowel de inhoud als de vorm van een dergelijk ‘centrum’ staan niet vast, 
maar zijn onderdeel van de verkenning. 

De centrale vraag in de verkenning is als volgt geformuleerd: Is extra investering zinvol als het 
gaat om zorginnovaties waarbij verpleegkundigen en verzorgenden betrokken zijn en aan kunnen 
bijdragen en van kunnen profiteren? Zo ja, hoe zou die investering – een ZCVV – er dan uit 
kunnen zien? 

De verkenning is Fase 1. Hierin staat een advies. Op basis daarvan volgt al dan niet Fase 2, waarin 
het advies wordt uitgewerkt (inclusief business case en eventueel een kleine pilot). Fase 3 is 
daadwerkelijk aan de slag gaan.  

 

 

 

                                                      
1 Deze uitspraak is van Angelien Sieben, werkzaam als verpleegkundige en onderzoeker in het Radboudumc en betrokken bij REshape. 

Uitwerking  
in §6.1 

Uitwerking  
in §6.2 

Uitwerking  
in §6.3 
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 Aanpak in de verkenning 

De verkenning is uitgevoerd door een onafhankelijke verkenner. In de verkenning is deskresearch 
verricht, maar is vooral gesproken met betrokkenen bij zorginnovaties in de regio. Te weten met 
patiënten en cliënten, verpleegkundigen en verzorgenden, managers en bestuurders van 
zorgorganisaties (ziekenhuizen, langdurige zorg, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg). En met 
ontwikkelaars van zorginnovaties, onderwijsmakers, onderzoekers en experts op het terrein van 
zorginnovatie. 

De omvang van de onderzoekspopulatie in de verkenning is als volgt. Er zijn 43 individuele 
gesprekken gevoerd (soms in duo’s) en twee groepsgesprekken met elk 14 verpleegkundigen en 
verzorgenden (ziekenhuizen, langdurige zorg, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg). Er is 
gesproken met twee groepen studenten van verschillende roc’s. Er is een netwerkbijeenkomst 
bijgewoond van drie zorgorganisaties voor verpleging, verzorging en thuiszorg over zorginnovatie 
en één bijeenkomst van een zorginnovatienetwerk van verpleegkundigen in een ziekenhuis. 

Er is met name gesproken met mensen die ‘iets hebben met innovatie’. In die gesprekken is ook 
gesproken over ‘mensen die niets hebben met innovatie’. Die zijn daardoor zijdelings 
meegenomen in de verkenning. Bovendien is met twee groepen studenten gesproken, die wel en 
niet iets hadden met innovatie. 

2 Bevindingen uit de verkenning 

 Waar heeft innoveren mee te maken? 

De term ‘innoveren’ heeft volgens gesprekspartners te maken met: 

• Technologische innovaties – waar vaak het eerst aan wordt gedacht – en innovaties van 
processen, zorgconcepten, (financierings)systemen, opleidingen, gebouwen, de arbeidsmarkt. 

• Iets heel anders doen; en dat is wat anders dan iets beter doen of optimaliseren. 
• Het hele proces van ontwikkelen, implementeren, borgen en opschalen. 

• Grote vernieuwingen – waar vaak al snel aan wordt gedacht – en ‘kleintjes’ voor ‘snelle winst’, 
die grote impact kunnen hebben op de kwaliteit van leven van patiënten en cliënten en de 
beroepsuitoefening van verpleegkundigen en verzorgenden. 

• Urgentiebesef; je gaat pas innoveren als de noodzaak daartoe wordt gevoeld. Bijvoorbeeld de 
gevoelde noodzaak dat cliënten en patiënten zo veel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam zijn 
of de noodzaak om ‘meer te doen met minder mensen’ of ‘het terugdringen van kosten’ zodat 
ook in de toekomst iedereen de zorg kan krijgen die hij of zij nodig heeft. 

• Samenwerken, want innoveren doe je nooit alleen. 

 Een rol  voor verpleegkundigen en verzorgenden 
Over de betrokkenheid van verpleegkundigen en verzorgenden bij zorginnovaties komt het 
volgende uit de verkenning naar voren. 

Verpleegkundigen en verzorgenden hebben nu al - en zullen in de toekomst nog meer - te 
maken krijgen met zorginnovaties. Innovaties in de zorg hebben implicaties voor de beroeps-
uitoefening. Daarom is het belangrijk dat verpleegkundigen en verzorgenden betrokken zijn en 
worden bij innoveren in de zorg. Ze moeten daarover mee kunnen denken en praten om eraan bij 

Uitwerking  
in Deel 3 

Uitwerking  
in §7.1 

Uitwerking  
in §7.2 
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te kunnen dragen. Zeker als het gaat om het implementeren en borgen ervan, want daar krijgen 
alle verpleegkundigen en verzorgenden mee te maken. 

Verpleegkundigen en verzorgenden moeten een belangrijke rol vervullen bij innoveren, omdat zij 
over relevante kennis beschikken voor het ontwikkelen, implementeren, borgen en opschalen van 
innovaties, zoals: patiëntenkennis opgedaan door (vaak jarenlang) voor een specifieke patiënten- 
of cliëntengroep te zorgen en kennis van de dagelijkse praktijk (over wat werkt en niet werkt). Zij 
hebben ook een rol in het signaleren van ‘echte’ problemen die om innovatieve oplossingen 
vragen. Hun betrokkenheid is ook belangrijk, omdat haast alle vernieuwing in de zorg impact 
heeft op hun werkzaamheden. Die zijn bijvoorbeeld nauw verweven met wat andere professionals 
doen. Ze moeten bovendien betrokken worden omdat veel innovaties het hart van hun vak raken, 
zoals de relatie tussen technologische innovaties en het relationele karakter van zorg. 

Verpleegkundigen en verzorgenden (die iets hebben met innovatie) met wie in de verkenning is 
gesproken, zien hun belangrijke rol bij innoveren. Ze vertellen echter dat er nog veel werk aan de 
winkel zodat de beroepsgroep als geheel: zich meer bewust is van de nut en noodzaak van 
innoveren; er verantwoordelijkheid voor neemt en nadenkt over de impact die dat heeft op de 
beroepsinhoud (verpleegkundig en verzorgende leiderschap); over een open houding en 
relevante kennis en vaardigheden beschikt voor innoveren, aansluitend bij functies en drijfveren; 
en zich kan opstellen als gelijkwaardige gesprekspartner.  

Om rol en positie te kunnen hebben en pakken bij innoveren – dus ook bij het implementeren, 
borgen en opschalen - hebben verpleegkundigen en verzorgenden van de organisaties waarin ze 
werkzaam zijn, nodig: duidelijkheid over innoveren in de organisatie (wat is de visie, hoe wordt 
daaraan gewerkt en wat is hun rol daarbij?); ruimte, tijd en ondersteuning om betrokken te zijn bij 
innovaties (niet iedereen bij alles, maar op maat); steun van het management; en weten waar je 
terecht kunt om jezelf te ontwikkelen, goede ideeën op te kunnen doen en verder te brengen. 

Wat zijn hun wensen als het gaat om innovaties die hun beroepsuitoefening raken? Dat is: bij 
elkaar komen, elkaar ontmoeten over de branches heen, bij elkaar in de keuken kijken, elkaar 
weten te vinden, samen innovatieve projecten oppakken, gezamenlijke scholing en training volgen 
(voor inbreng van verschillende perspectieven en een gemeenschappelijke taal en werkwijze in de 
regio die samenwerking bevordert); samen praten over beroepsontwikkeling; weten welke 
innovaties er zijn en er toegang toe te hebben (in het belang van cliënten en patiënten). 

Waar verpleegkundigen en verzorgenden géén behoefte aan hebben als het gaat om een ZCVV 
is: een hoge drempel om ergens aan mee te doen; niet te hoogdravende of te academische 
initiatieven; dat er óver hen wordt beslist in plaats van mét hen; veel reistijd om ergens aan mee te 
doen; en ze houden er niet van om alleen in eigen tijd en voor eigen rekening met innoveren 
bezig te kunnen zijn. 

 Een rol  voor zorgorganisaties  

In de verkenning is gekeken naar hoe in zorgorganisaties (door bestuurders, managers en 
stafmedewerkers) wordt gewerkt aan innoveren en wat er soms misgaat. Verpleegkundigen en 
verzorgenden werken in een zorgorganisatie die er al dan niet aan kan bijdragen dat hun 
betrokkenheid bij zorginnovaties wordt vergroot.  

In de verkenning is van alles aan de orde gekomen over innoveren in zorgorganisaties, zoals wat 
soms mis gaat bij innoveren en waar sommige zorgorganisaties behoefte aan hebben. De 
conclusie daaruit, gebaseerd op wat er nu gebeurt in zorgorganisaties, is zinvol voor de vraag 
naar een ZCVV. Belangrijk is dan dat een ZCVV eraan bijdraagt dat innoveren in zorgorganisaties 

Uitwerking  
in §7.3 
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goed (prettig, zorgvuldig) verloopt, omdat verpleegkundigen en verzorgenden dan: weten zij waar 
ze aan toe zijn; waar ze terecht kunnen; wat hun mogelijkheden zijn; invloed kunnen uitoefenen; 
kunnen bijdragen vanuit hun specifieke kennis; tijd, ruimte, begeleiding en ondersteuning van 
management krijgen om bij te dragen aan innoveren; en kunnen reflecteren op de implicaties 
voor de beroepsuitoefening.  

In de verkenning is ook gevraagd aan zorgorganisaties waar ze géén behoefte aan hebben als het 
gaat om de aard en inrichting van een ZCVV. Er is weinig tot geen behoefte aan: één gebouw met 
experimenteerruimte en ruimte voor ontmoetingen; nieuw officieel en formeel samen-
werkingsverband (daar zijn er al genoeg van); centrum dat zelf innovaties gaat ontwikkelen of zich 
gaat specialiseren in het ondersteunen van zorgorganisaties; nieuwe opleidingen voor 
verpleegkundigen en verzorgenden gaan realiseren voor de verbinding van zorg met 
(technologische) innovaties (die zijn er al). 

 Een rol  voor patiënten en cl iënten 

In de verkenning is gesproken met cliënt(vertegenwoordigers) die verstand hebben van innoveren. 
Zij vertellen dat het nog steeds hard werken is om gehoord te worden, stem te hebben en positie 
te krijgen bij het ontwikkelen van zorginnovaties die hen aangaan. In een ZCVV zouden 
verpleegkundigen en verzorgenden van hen kunnen leren als zij hun ervaringen, verhalen, 
behoeften en wensen inbrengen; en ze zouden samen op kunnen trekken om krachten te 
bundelen. Verpleegkundigen en verzorgenden staan het dichtstbij hen, horen hun verhalen en 
weten beter dan welke andere professional wat zij meemaken en belangrijk vinden (als mens met 
een aandoening, beperking of ziekte). Daarom is een grotere betrokkenheid van 
verpleegkundigen en verzorgenden bij innoveren ook voor patiënten en cliënten relevant. 

 Een rol voor ontwikkelaars  (ondernemers)  van zorginnovaties  

In de verkenning is gesproken met (vertegenwoordiger van) ondernemers die zorginnovaties 
ontwikkelen en op de markt willen brengen. Daaruit kwam dat zij (o.a.) behoefte hebben aan 
toegang tot zorgprofessionals, patiënten en mantelzorgers om hen te betrekken bij het 
ontwikkelen en implementeren van zorginnovaties (en zeker niet alleen pas op het eind als het 
product al bijna klaar is). Een ZCVV zou eraan bij kunnen dragen dat het mes aan twee kanten 
snijdt door hier partijen bij elkaar te brengen. Ondernemers krijgen toegang tot de expertise van 
verpleegkundigen en verzorgenden die mee willen denken over een bepaalde innovatie en 
verpleegkundigen en verzorgenden kunnen invloed uitoefenen op het ontwikkelen, 
implementeren en onderzoeken van zorginnovaties. 

 Benutten wat er al  is  

Uit de verkenning blijkt dat het belangrijk is om in de regio gebruik te maken van ‘wat er al is’. 
Op de eerste plaats het benutten van innovaties die er al zijn, zodat niet iedereen weer het wiel 
uitvindt. Op de tweede plaats betekent ‘benutten van wat er al is’ met een ZCVV aansluiten bij 
partijen en samenwerkingsverbanden voor zorginnovatie in de regio die er al zijn. 

Uitwerking  
in §7.4 

Uitwerking  
in §7.5 

Uitwerking  
in §7.6 
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3 Conclusie: Is er behoefte aan een ZCVV in de regio? 

Op basis van de verkenning is bovenstaande vraag vertaald in: Is er al een infrastructuur voor het 
vergroten van de betrokkenheid van verpleegkundigen en verzorgenden bij zorginnovaties in 
deze regio? Deze vraag komt op vanuit de verkenning, omdat veel zorgorganisaties in de regio 
immers al bezig zijn met innoveren. Echter, uit de verkenning blijkt dat innoveren in 
zorgorganisaties nog niet altijd succesvol verloopt. Daar kunnen verpleegkundigen en 
verzorgenden last van hebben (vergroot niet hun werkplezier) en dit helpt hen niet om rol en 
positie te pakken bij innoveren. Ook zijn al allerlei partijen en samenwerkingsverbanden in de 
regio gericht op het ondersteunen van zorginnovatie. Is dat niet voldoende? Nog niet, zo blijkt uit 
de verkenning. Verschillende partijen en samenwerkingsverbanden nemen elk een stukje voor hun 
rekening, vaak voor een bepaalde doelgroep. Ook geven sommige zorgorganisaties aan dat het 
aanbod aan ondersteuning voor hen nog niet voldoet, omdat bijvoorbeeld te weinig het 
perspectief van de zorgorganisatie als uitgangspunt wordt genomen of de ondersteuning nog 
onvoldoende gericht is op de langdurige zorg. Voor de meeste verpleegkundigen en 
verzorgenden is de drempel om naar welke partij dan ook toe te stappen sowieso te hoog.  
Op basis van bovenstaande bevinding uit de verkenning wordt geconcludeerd dat er nog geen 
infrastructuur is in de regio om het geheel van activiteiten te overzien, te verbinden en te 
stimuleren voor een grotere betrokkenheid van verpleegkundigen en verzorgenden bij 
zorginnovaties, zodat ze mee kunnen doen en meedenken met alle vernieuwing die nodig is in de 
toekomst. Daarom is het advies om met een ZCVV een dergelijke structuur neer te leggen die zich 
dáármee bezighoudt.  

4 Advies: Wat moet een ZCVV doen? 

Wat een ZCVV moet doen: 

• Werken vanuit een visie die richting geeft aan de activiteiten, zodat verpleegkundigen en 
verzorgenden (meer dan nu het geval is) zich meer betrokken voelen en daadwerkelijk 
betrokken zijn bij betekenisvolle zorginnovaties. Dat zijn in ieder geval innovaties die van 
betekenis zijn voor patiënten en cliënten én werkdruk en administratieve lasten van 
verpleegkundigen en verzorgenden verminderen, evenals fysieke lasten. 

• Verpleegkundigen en verzorgden ondersteunen om zich betrokken te voelen en betrokken te 
zijn bij zorginnovaties. Dat kan het ontwikkelen van zorginnovaties zijn, maar vooral het 
implementeren en borgen (slim en handig toepassen) ervan. Daar krijgen alle 
verpleegkundigen en verzorgenden hoe dan ook mee te maken. 

• Eraan bijdragen dat zorgorganisaties goed toegerust zijn voor innoveren, zodat 
verpleegkundigen en verzorgenden daarvan profijt hebben (weten waar ze aan toe zijn en 
positie krijgen om mee te doen en te denken). Het gaat dan om hun houding, kennis en 
vaardigheden. 

• Het bevorderen van samenwerking tussen verpleegkundigen en verzorgenden enerzijds en 
patiënten en cliënten respectievelijk ontwikkelaars van zorginnovaties anderzijds. 

• Eraan bijdragen dat benut wordt wat in de regio allemaal al beschikbaar is voor innoveren. 

Uitwerking  
in H8 

Uitwerking  
in H9 
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5 Een scenario voor een ZCVV 

Een scenario dat mogelijk doet wat van een ZCVV wordt verwacht zoals in het hiervoor genoemde 
advies is gevisualiseerd op de volgende pagina. In het scenario staat centraal wat nodig is in de 
regio om verpleegkundigen en verzorgenden rol en positie te geven bij innoveren. Waar 
verpleegkundigen en verzorgenden en zorgorganisaties geen behoefte aan hebben, is daarnaast 
meegenomen.  

In het scenario heeft een ZCVV de vorm van een ‘Zorginnovatie Platform verpleging & verzorging’ 
(ZiPv&v), dat voornamelijk bestaat uit twee zogenaamde zwermen.  

Een zwerm heeft geen formele structuur (er is geen juridische vorm en er zijn geen formele 
regels). Iedereen doet mee omdat hij of zij dat zelf wil en zolang het voor hem of haar zinvol is. In 
de zwerm wordt geleerd en gedeeld. Daarnaast kunnen vanuit de zwerm tijdelijke 
samenwerkingsverbanden ontstaan om gezamenlijk ergens aan te werken. Mensen vinden elkaar 
in de zwerm op basis van urgentie, ambities en drijfveren en ervaren de energie om samen te 
doen wat zij belangrijk en zinvol vinden. Zij blijven altijd in de lead. 

In het scenario is sprake van twee zwermen. Een zwerm van verpleegkundigen en verzorgenden 
die iets hebben of willen krijgen met zorginnovatie. En een zwerm van managers, bestuurders, 
stafmedewerkers van zorgorganisaties die het nut van samenwerking op het vlak van 
zorginnovatie in de regio inzien met als doel de rol van verpleegkundigen en verzorgenden bij 
innoveren te versterken. Starten met twee zwermen is zinvol om een veilige en laagdrempelige 
omgeving voor verpleegkundigen en verzorgenden te creëren. Eerst maar eens samen de 
krachten bundelen (in een homogene groep) om daarna in gesprek te gaan met andere partijen/ 
belanghebbenden (heterogene groep).2 De zwermen worden ondersteund met (heel gemakkelijk 
toegankelijke) discussiefora, een communicatiekanaal, aanjagers én er wordt zoveel mogelijk 
geleund op relevante kennis en expertise van alle partijen en samenwerkingsverbanden uit de 
regio die iets doen op het terrein van zorginnovatie. Uitvoeren van dit scenario kan een eerste 
stap zijn op weg naar een vorm die past bij wat partijen in de regio willen en kunnen om hun 
ambities te realiseren. Wat dat is, kan uit deze eerste stap naar voren komen. 

Gaat een ZiPv&v eraan bijdragen dat verpleegkundigen en verzorgenden zich meer betrokken 
voelen en daadwerkelijk betrokken zijn bij innovaties? En leidt dit tot beter implementeren en 
borgen van zorginnovaties en het vergroten van hun werkplezier (aanleiding tot deze 
verkenning)? Het zou kunnen, veronderstellen gesprekspartners. Dat zal mede af hangen van 
ontwikkelingen binnen zorgorganisaties en de ruimte die zij voor verpleegkundigen en 
verzorgenden creëren door zorgvuldig te innoveren en samen te werken. 

Maar of een ZiPv&v echt gaat werken? Die vraag is ook voorgelegd in de verkenning. Veel 
gehoord antwoord is: ‘ik denk het wel’, maar ook is gezegd ‘ik vraag het me af’. Het merendeel 
van de antwoorden valt binnen de categorie ‘het uitproberen waard’. Of een ZiPv&v gaat werken 
zal moeten blijken door de activiteiten en opbrengsten uit het platform te monitoren en te 
evalueren, waarbij ingeslagen wegen mogen mislukken. Net als bij alle innovaties.   

                                                      
2 Wanneer sprake is van machtsverschillen en doelen van empowerment is het zinvol om eerst in homogene groepen met elkaar in 

gesprek te gaan alvorens dat te verbreden naar ontmoetingen met andere partijen/ belanghebbenden. Dit denken is afkomstig uit de 
zogenaamde ‘vierde generatie evaluatie’ ook wel ‘responsieve beleidsevaluatie’ genoemd van Guba & Lincoln die in de Nederlandse 
situatie is uitgewerkt door Hoogleraar Clientparticipatie in de ouderenzorg Tineke Abma (vumc) en universitair docent en senior 
onderzoeker Merel Visse (UvH) 

Uitwerking  
in H10 



   
 

 Een advies over nut en noodzaak van een Zorginnovatie Centrum Verpleging & Verzorging (ZCVV)  

23 november 2018  (revisie 18 februari 2019) 

Deel 1: Compacte versie vel 11 van 46 

 

 

Scenario voor een ZCVV

Het ZiPv&v wil bijdragen aan:

• bewustzijn over belang van 
zorginnovaties en de 
implicaties voor het vak

• bewustzijn over eigen rol bij 
zorginnovaties

• werken aan houding, kennis, 
vaardigheden om te 
innoveren

• toegang tot kennis en goede 
voorbeelden

• leren van elkaar
• krachten bundelen
• meedenken over innovaties
• initiëren van innovaties

Het ZiPv&v wil bijdragen aan: 

• creëren van een cultuur, 
structuur en infrastructuur 
voor innoveren

• uitvoeren van strategisch, 
tactisch en operationeel 
beleid

• gebruik maken van reeds 
beschikbare innovatie 
(tegengaan van verspilling)

• samenwerking die werkt

Het ZiPv&v matcht naar 
mogelijkheid vragen uit de 
zwerm en partijen uit de regio 
zoals:
• patiënten en cliënten
• ontwikkelaars en onder-

steuners als Health Valley
• lectoraten en practoraten
• pacten en programma’s 

zoals Zorgalliantie
• REshape, Digital Health 

Centre, Academy Het Dorp, 
Pit van Plyade, Digitaal 
vaardig worden, Naast, etc.

• fieldlabs
• regionale samenwerking als 

Oost NL en Health Deals

De aanjager:

• communiceert over het 
platform en de zwerm en is 
aanspreekpunt

• draagt bij aan het ontstaan en 
de groei van de zwerm

• adresseert problemen en 
belegt behoeften bij partijen

• is intermediair
• onderhoudt warme contacten
• verzamelt informatie en legt 

die vast
• spoort lacunes en initieert 

vernieuwing
• monitort en evalueert
• stemt af met de stuurgroep

Verpleegkundigen en 
verzorgenden

Bestuurders en managers Partijen De aanjager

Zorginnovatie Platform verpleging & verzorging (ZiPv&v)

Discussieforum

Matchen van signalen, 
wensen en behoeften uit de 
zwermen aan deskundigheid 
van partijen in de regio met 
de hoop dat zij iets voor de 
zwermen kunnen betekenen; 
en andersom.

partij

partij

partij

Vindplaats 
goede 

voorbeelden

partij

Discussieforum

partij

VISIE: Het ZiPv&v draagt eraan bij dat verpleegkundigen en verzorgenden zich betrokken voelen 
én daadwerkelijk betrokken zijn bij het realiseren van betekenisvolle zorginnovaties in de regio.

partij

partijpartij

AanjagerCommunicatie-
kanaal

ZWERM
Bestuurders 
en managers

ZWERM
Verpleegkundigen 
en verzorgenden

Stuurgroep
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6 Context van de verkenning 

 Aanleiding tot de verkenning 

De provincie Gelderland wil investeren in de economische ontwikkeling van Gelderland met het 
oog op de toekomst. De Zorg is een belangrijke sector en daarom een van de speerpunten uit het 
icoonprogramma ‘Ruimte voor werk, kennis en innovatie in zorg en energie’ van de provincie. 
Doel is om als regio een aantrekkelijke plek te zijn om te wonen; en te werken voor mensen en 
organisaties die werken met en in de zorg. Stimuleren van zorginnovatie is een van de 
hulpmiddelen om dat doel te realiseren.  

Er gebeurt al van alles op het terrein van zorginnovatie in de regio. Desalniettemin is bij een aantal 
partijen de vraag opgekomen of er wel genoeg aandacht is voor verpleegkundigen en 
verzorgenden daarbij. De gezondheidszorg staat immers voor een majeure opdracht. Termen die 
daarbij vallen zijn: transitie, transformatie, substitutie van zorg. Veranderingen in de 
gezondheidszorg hebben implicaties voor de beroepsuitoefening van verpleegkundigen en 
verzorgenden, de grootste groep werkers in de gezondheidszorg. Zij zullen te maken krijgen met 
opdrachten en vraagstukken die vragen om innovaties; én zij zullen te maken krijgen met het 
ontwikkelen en implementeren van innovaties die vragen om bepaalde houding, kennis, 
vaardigheden en werkwijzen van hun kant. Daarom hebben het Radboudumc, Rijnstate en 
Werkgeversvereniging WZW, samen met de provincie Gelderland, het initiatief genomen om een 
verkenning uit te laten voeren. 

De initiatiefnemers van de verkenning vragen zich af of er kansen liggen binnen de regio op het 
terrein van innoveren binnen verpleging en verzorging (ziekenhuizen, langdurige zorg, thuiszorg, 
geestelijke gezondheidszorg). Bijvoorbeeld om de kwaliteit van innovaties te verbeteren en 
innovaties succesvol te implementeren en borgen. Of om in de regio kennis te vergaren over de 
inzet van verpleegkundigen en verzorgenden in een veranderende gezondheidszorg en 
samenleving. Wat vraagt dat van hun beroepsuitoefening? Er kan bijvoorbeeld minder ‘binnen de 
muren van de zorgorganisatie3 gebeuren’ en meer ‘daarbuiten’ dicht bij de mensen thuis. Er 
liggen ook nog kansen op het terrein van zorginnovatie om werkdruk te verminderen, het 
werkplezier van verpleegkundigen en verzorgenden te vergroten en hen te behouden voor de 
arbeidsmarkt. De uitstroom onder verpleegkundigen en verzorgenden is namelijk groot terwijl er 
tegelijkertijd een tekort wordt verwacht (en al is).  

Bovenstaande was de aanleiding om een verkenning te laten uitvoeren naar het idee van een 
Zorginnovatie Centrum Verpleging & Verzorging (ZCVV). Dit is een werktitel, want zowel de inhoud 
als de vorm van een dergelijke ZCVV staan niet vast, maar zijn onderdeel van de verkenning. De 
term ‘centrum’ bleek tijdens de verkenning overigens het beeld op te roepen van een gebouw 
met allerlei faciliteiten. Maar dat hoeft niet. Liever ook geen gebouw, vinden de meeste mensen 
die zijn geïnterviewd. Wel is plek nodig om elkaar te ontmoeten. Bij een ZCVV kun je ook denken 
aan een (digitaal) platform, community of netwerk om kennis en goede voorbeelden te ontsluiten 
en van elkaar te leren of samen onderzoek te doen om de benodigde expertise op te bouwen 
voor een bepaalde zorginnovatie of over het proces van innoveren in zorgorganisaties in het 
algemeen. 

                                                      
3  Met de term ‘zorgorganisatie’ wordt naar zorgorganisaties in verschillende branches van de gezondheidszorg verwezen, zowel de acute 

zorg (ziekenhuizen, en acute psychiatrie), als ook de langdurende zorg (verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, chronische psychiatrie) en 
thuiszorg/ wijkverpleging. De branches waar verpleegkundigen en verzorgenden werken van niveau 1 t/m 5 en 6. 
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 Centrale vraag en deelvragen 

De centrale vraag in de verkenning is als volgt geformuleerd: 

Is extra investering zinvol als het gaat om zorginnovaties waar verpleegkundigen en verzorgenden 
bij betrokken zijn, aan kunnen bijdragen en van kunnen profiteren? En zo ja, hoe zou die 
investering – een ZCVV – er dan uit kunnen zien? 

De initiatiefnemers hebben nog een aantal specifiek vragen meegegeven voor de verkenning 
(vacaturetekst verkenner). Dat waren:  

• Hoe willen we in de regio samen zorginnovaties uitproberen, ontwikkelen en kennis delen? 
• Is een ZCVV wenselijk en hoe kan deze van toegevoegde waarde zijn voor de patiënt/ cliënt, 

de professional en zijn/haar achterliggende organisatie in de regionale gezondheidszorg? 

• Welke visie is leidend bij de ontwikkeling van dit ZCVV? 

• Welke inhoudelijke onderwerpen en thema’s zijn belangrijk zodat er voldoende 
zorgprofessionals en zorgorganisaties voorbereid zijn en blijven op de toekomst? 

• Welke verbindingen tussen 0e, 1e, 2e en 3e lijn zijn mogelijk en noodzakelijk? 
• Welk soort activiteiten willen we in een ZCVV onderbrengen? 

• Kan dit centrum effectief worden en hoe dan? 

 Basis voor verdere besluitvorming 
Een verkenning is als een ontdekkingsreis, de inventariserende fase van een project, het eerste 
verkennende en observerende onderzoek. Als een verkenning is afgerond kan het echte werk 
beginnen. Dat is ook de bedoeling van de verkenning naar het idee van een ZCVV. 
Een ontdekkingsreis om het gebied ‘zorginnovatie in relatie tot verpleging en verzorging’ in de 
regio Midden- en Zuid-Gelderland te verkennen en op basis daarvan verdere plannen te maken. 
De verkenning is Fase 1.  

Resultaat van de verkenning is een advies. Als geadviseerd wordt om een volgende stap te zetten, 
dan volgt mogelijk Fase 2. Het advies wordt dan concreet uitgewerkt. Onderdeel daarvan is een 
businesscase onder welke omstandigheden en voorwaarden potentiële financiers bereid zijn te 
investeren in een ZCVV. In Fase 2 kan eventueel een kleine pilot uitgevoerd worden, alvast op 
kleine schaal aan de slag gaan om de praktische uitvoering van het ZCVV handen en voeten te 
geven en te toetsen. Als Fase 2 is afgerond, volgt – indien dat de uitkomst is – de uitvoering van 
een ZCVV, Fase 3. 
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7 Bevindingen uit de verkenning 

In de verkenning is met allerlei relevante betrokkenen gesproken over hun eigen rol bij 
zorginnovaties; hoe zij aankijken tegen de rol van verpleegkundigen en verzorgenden; én hoe aan 
innoveren wordt gewerkt in zorgorganisaties (de plek waar verpleegkundigen en verzorgenden 
meestal werken). In dit hoofdstuk staat wat uit de gesprekken naar voren is gekomen. Gesprekken 
met: verpleegkundigen en verzorgenden; managers en bestuurders van zorgorganisaties; 
vertegenwoordigers van cliënten en patiënten; en (vertegenwoordigers van) ondernemers die 
zorginnovaties op de markt willen brengen. Aan de orde komt onder meer wat door de 
gesprekspartners is verteld over ‘waar in de regio behoefte aan is of aan gewerkt zou kunnen 
worden’. Waarmee nog niet is gezegd, dat dit ook allemaal in een ZCVV opgepakt zou moet 
worden. Dit hoofdstuk start met wat in de verkenning naar voren is gekomen over de term 
‘innoveren’. Waar hebben we het dan over? 

 Waar heeft de term ‘innoveren’ mee te maken? 

Bij de term ‘innoveren’ wordt snel gedacht aan technologische innovaties, een of andere ‘gadget’. 
Daar kwam vaak in eerste instantie de nadruk op te liggen in de gesprekken tijdens de verkenning. 
Ook hebben verpleegkundigen en verzorgenden vaak technologische zorginnovaties in hun 
hoofd bij de term ‘innoveren’. Ze doen zelf regelmatig aan procesinnovaties, maar dat benoemen 
ze zelf niet snel als zodanig. Bij doorvragen bleek iedereen zich ervan bewust dat innovatie niet 
alleen over techniek gaat, maar ook over het vernieuwen van: processen, zorgconcepten, 
(financierings)systemen, opleidingen, gebouwen, de arbeidsmarkt.  

Innovatie heeft volgens gesprekspartners ook te maken met ‘echte’ vernieuwing, iets heel anders 
doen, iets ‘omdraaien om het op een andere manier te gebruiken’; en dat is wat anders dan dat 
wat je altijd deed beter doen of optimaliseren.  

Daarnaast werd in de gesprekken benadrukt dat bij innoveren aandacht moet zijn voor het hele 
proces. Het gaat niet alleen om het ontwikkelen van zorginnovaties, maar zeker ook over het 
succesvol implementeren, borgen en opschalen ervan. Meedoen aan het ontwikkelen van 
innovaties zal weggelegd zijn voor een aantal (enthousiaste) verpleegkundigen en verzorgenden. 
Implementeren en borgen (slim en handig toepassen) van zorginnovaties gaat iedereen aan.  

Ook is het belangrijk om niet alleen aan ‘grote innovaties’ te denken, maar zeker ook aan ‘kleine 
vernieuwingen’ die grote impact kunnen hebben. Bijvoorbeeld op de kwaliteit van leven van 
patiënten en cliënten, efficiënter werken, kostenbesparing en het werkplezier van 
verpleegkundigen en verzorgenden. 

Voor innoveren is bovendien urgentiebesef nodig. Je gaat pas innoveren als de noodzaak daartoe 
daadwerkelijk wordt gevoeld. Bijvoorbeeld de gevoelde noodzaak dat cliënten en patiënten zoveel 
mogelijk zelfstandig en zelfredzaam kunnen zijn; of de noodzaak om ‘meer te doen met minder 
mensen’; of ‘het terugdringen van kosten zodat ook in de toekomst iedereen de zorg kan krijgen die 
hij of zij nodig heeft’. 

Innoveren is ook een zaak van samenwerken. Innoveren doe je nooit alleen, maar juist samen met 
anderen om verschillende perspectieven die nodig zijn bij elkaar te brengen (kruisbestuiving). 
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 Een rol  voor verpleegkundigen en verzorgenden 

In deze paragraaf komt aan de orde waarom verpleegkundigen en verzorgenden nu al en in de 
toekomst nog meer, te maken hebben en krijgen met zorginnovaties; waarom het belangrijk is dat 
zij daarbij rol en positie krijgen; wat daarvoor nodig is; wat zij voor zichzelf wensen (in ieder geval 
verpleegkundigen en verzorgenden die iets hebben met zorginnovatie); én waar ook geen 
behoefte aan is. 

Hebben en krijgen verpleegkundigen en verzorgenden te maken met zorginnovatie? 

Verpleegkundigen en verzorgenden zullen steeds vaker te maken krijgen met vernieuwingen in de 
zorg, zo komt uit de verkenning naar voren, gezien de ontwikkelingen in de samenleving en 
gezondheidszorg. Genoemde voorbeelden daarvan zijn: 

• Een toename van het aantal mensen met dementie en andere chronische aandoeningen in 
relatie tot de beschikbaarheid van verpleegkundigen en verzorgenden om hen goede en 
veilige zorg te bieden.  

• Het bieden van goede, veilige en efficiënte zorg wanneer substitutie plaatsvindt van zorg van 
de 2e naar de 1e lijn.  

• Ervoor zorgen dat mensen zo lang én prettig mogelijk thuis kunnen blijven wonen en kunnen 
participeren aan de samenleving, met zoveel mogelijk behoud van eigen regie en 
zelfstandigheid ondanks ziekte, aandoening of beperking.  

• De noodzaak om werkdruk van verpleegkundigen en verzorgenden te verminderen, 
administratieve lasten te verlichten evenals de fysieke kant van het zorg verlenen, vergroten 
van werkplezier van verpleegkundigen en verzorgenden en meer zorg kunnen bieden met 
minder mensen.  

Concrete voorbeelden van vernieuwingen die genoemd zijn in de verkenning en die met deze 
ontwikkelingen samenhangen, zijn bijvoorbeeld:  

• Technologische innovaties waar verpleegkundigen en verzorgenden zich toe moeten 
verhouden en wegwijs mee moeten raken, zoals een Tessa, een Tovertafel of een 3D-bril; of 
‘Zorg op afstand’ om een patiënt of cliënt thuis te monitoren vanuit een ‘controle room’; of e-
health toepassingen voor efficiënte controles en verlichting van administratieve lasten; of 
verzorgenden die in een verpleeghuis of thuissituatie de ‘dubbele controle’ doen met behulp 
van een app bij het toedienen van medicatie. Voor dit soort innovaties zijn digitale 
vaardigheden nodig om er gebruik van te kunnen maken. 

• Vernieuwing van processen die nodig zijn voor efficiënte samenwerking tussen zorgverleners 
van verschillende organisaties. Bijvoorbeeld voor een ‘warme’ overdracht of zorg thuis voor 
patiënten die steeds eerder met ontslag gaan uit het ziekenhuis met allerlei ‘toeters en bellen’. 
Dat kan leiden tot andere (meer) verantwoordelijkheden voor verpleegkundigen en 
verzorgenden. 

• Werken over de grenzen van de eigen organisatie heen. Misschien gaat een 
wijkverpleegkundige straks wel deels in het verpleeghuis werken en de verpleegkundige uit het 
ziekenhuis in de thuissituatie? Niet de organisatievorm is dan leidend, maar de patiënt. 
Patiëntvolgend werken (patient journey) waarbij misschien ook wel een andere 
organisatievorm moet worden ontwikkeld (innoveren van organisatievormen). 

• Medisch technologische innovaties die direct implicaties hebben voor werkwijzen, 
werkprocessen, kennis en vaardigheden van verpleegkundigen en verzorgenden, omdat hun 
werk zo verweven is met dat van haast alle andere zorgverleners. 
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• Toename van technische innovaties die ertoe leiden (en al hebben geleid) dat nieuwe 
opleidingen worden ontwikkeld op het snijvlak van zorg en techniek. 

De conclusie is dat verpleegkundigen en verzorgenden nu al te maken hebben met 
zorginnovaties en dat dit in de toekomst alleen nog maar zal toenemen. Dat heeft implicaties voor 
de beroepsuitoefening. Daarom is het belangrijk dat ze betrokken worden bij innoveren van de 
zorg. 

Waarom is hun rol belangrijk? 

In de verkenning komt naar voren dat verpleegkundigen en verzorgenden een belangrijke rol 
vervullen – of beter gezegd zouden moeten vervullen – in de gezondheidszorg. Waarom is dat? 
Daarvoor zijn in gesprekken een aantal redenen genoemd.  

Benutten van hun patiënten- en cliëntenkennis: Verpleegkundigen en verzorgenden zorgen vaak 
intensief en soms jarenlang voor een bepaalde patiëntengroep en kunnen daardoor informatie 
van patiënten en cliënten zelf goed aanvullen, verbreden en verdiepen. Zij kunnen daarom een 
aanvullende bron van informatie zijn, naast de verhalen van patiënten en cliënten zelf. 

Benutten van hun kennis van de dagelijkse praktijk: Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen 
vanuit hun ervaring in de dagelijkse praktijk aangeven wat nodig en zinvol is, wat belangrijker is 
dan iets anders (prioriteren), wat wel en niet zal werken, hoe een innovatie kan worden geborgd 
(in het primaire proces).  

Zij moeten het doen: Veel vernieuwing in de zorg heeft impact op het werk van verpleegkundigen 
en verzorgenden. Als zij niet gehoord en meegenomen worden bij innovaties, bijvoorbeeld bij de 
ideevorming, ontwikkeling, implementatie, borging, zullen innovaties moeilijk landen op de 
werkvloer. Innovatie vraagt immers om gedragsverandering, een cultuuromslag voor degenen die 
het aangaat. Er is tijd nodig om te kunnen reflecteren op mogelijke veranderingen om de impact 
ervan te kunnen overzien en het een plek te geven.  

Innovaties raken vaak het hart van hun vak: Met name technologische zorginnovaties raken het 
hart van het vak van verpleegkundigen en verzorgenden. Ze zijn van invloed op de aard en 
inhoud van de beroepsuitoefening. Wanneer daar geen aandacht voor is, roepen innovaties 
weerstand op. Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen ook in allerlei nieuwe rollen terecht 
komen, waarbij van hen echt iets anders wordt gevraagd dan ze nu doen, zoals monitoring op 
afstand vanuit een controleroom bij een patiënt in de thuissituatie. 

Wanneer kunnen zij die belangrijke rol goed vervullen? 

Uit gesprekken met verpleegkundigen en verzorgenden blijkt dat er op het terrein van de 
betrokkenheid en inzet van verpleegkundigen en verzorgenden bij zorginnovaties nog werk aan 
de winkel is. Dat vertellen ook de andere gesprekspartners. Enerzijds gaat het dan om hun eigen 
ontwikkeling. Anderzijds hebben ze iets van de organisatie nodig waarin ze werken.  

Waaraan de beroepsgroep ze l f  verde r moet  werken i s  het  vo lgende .   

Bewustwording van nut en noodzaak voor innoveren in de zorg: Uit de gesprekken met 
verpleegkundigen en verzorgenden komt naar voren dat in de beroepsgroep nog een slag 
geslagen kan worden als het gaat om de bewustwording van nut en noodzaak voor innovaties in 
de zorg. Dat is wel belangrijk om op de langere termijn zorg te kunnen blijven bieden, mede door 
krapte van verpleegkundigen en verzorgenden op de arbeidsmarkt.  
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Verantwoordelijkheid nemen: Iets doen waar je niet achter staat, waar je het nut niet van inziet, 
waar je je niet verantwoordelijk voor voelt of zelfs weerstand tegen hebt, zal niet snel goed gaan. 
Daarom is het belangrijk dat verpleegkundigen en verzorgenden de ruimte krijgen zich te buigen 
over de betekenis van zorginnovaties voor cliënten en patiënten én hun beroepsuitoefening; en 
zich afvragen waar ze verantwoordelijkheid voor willen nemen. In dit verband valt in de 
verkenning regelmatig de term ‘verpleegkundig en verzorgend leiderschap’. 

Nadenken over de impact van innovatie op het vak: Belangrijk is dat zij zich bewust worden van 
de impact die innoveren heeft op hun beroepsuitoefening; en dat ze daarover mee kunnen 
denken en praten. Naar technologische zorginnovaties wordt vaak nog met argusogen gekeken. 
Men is beducht voor het uithollen van het vak waarvan de zorgrelatie de kern is. 

Houding, kennis en vaardigheden. Uit de gesprekken met verpleegkundigen en verzorgenden 
komt naar voren dat het van belang is om zicht te hebben op hoe ze hun kennis kunnen inzetten 
bij het ontwikkelen en implementeren van zorginnovaties. Hoe kunnen zij daaraan bijdragen? 
Welke kennis van innoveren is dan zinvol, passend bij ieders rol, functie en ook drijfveren. Niet 
iedereen hoeft ‘wat te hebben met’ innovatie, wel is het belangrijk dat iedereen ervoor open staat, 
een nieuwsgierige en lerende houding heeft.  

Gelijkwaardigheid: Verpleegkundigen en verzorgenden hebben niet altijd het gevoel dat ze een 
gelijkwaardige positie innemen bij het ontwikkelen van innovaties. Ze moeten vooral ‘overtuigd 
worden’ in plaats van vanuit een gelijkwaardige positie meedenken en meedoen. 

Wat  ve rp leegkundigen en ve rzorgenden ve rte l len over wat  ze  van de zorgorgani sat ie  
nod ig hebben i s  het  vo lgende .  

Duidelijkheid over innoveren. Verpleegkundigen en verzorgenden noemen dat ze niet goed weten 
waar ze aan toe zijn, hoe in hun organisatie wordt gewerkt aan innovatie, welke rol ze daarbij 
kunnen spelen, welke wegen ze kunnen bewandelen. Weten waar je aan toe bent, waar je terecht 
kunt, waarom voor iets wordt gekozen en waarom jouw ideeën niet verder komen kan 
teleurstelling voorkomen. 

Ruimte, tijd en ondersteuning: Wat verpleegkundigen en verzorgenden nodig hebben, is ruimte, 
tijd en – indien nodig – begeleiding om na te denken over vernieuwingen die de aard en inhoud 
van hun beroepsuitoefening raken. Ook rust in het hoofd, die er niet is met de hoge werkdruk. 
Niet elke verpleegkundige en verzorgende hoeft op dezelfde manier betrokken te zijn. Het gaat 
om betrokkenheid die past bij je functie, ambities en drijfveren. 

Steun van het management: Belangrijk is dat management/ direct leidinggevenden openstaan 
voor vernieuwing en verandering en/of dit ondersteunen en stimuleren. Vaak wordt gedacht dat 
weerstand vooral bij verpleegkundigen en verzorgenden zit, maar die weerstand kan ook zitten bij 
managers die vooral op de korte termijn denken (productiecijfers) of innoveren zelf ingewikkeld 
vinden. 

Weten waar je terecht kunt: Verpleegkundigen en verzorgenden noemen dat ze niet weten wat de 
mogelijkheden zijn om zichzelf te ontwikkelen, om goede ideeën op te doen en verder te 
brengen. De wegen niet weten te bewandelen om bij te dragen aan vernieuwing; en – misschien 
wel daardoor of omdat er te weinig kennis is over het proces van innoveren – het gevoel hebben 
dat ze de deksel op de neus krijgen als ze met ideeën komen. 
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Welke wensen hebben verpleegkundigen en verzorgenden? 

Deze vraag is gesteld aan verpleegkundigen en verzorgenden tijdens de twee groepsbijeen-
komsten. Dat waren verpleegkundigen en verzorgenden die ‘iets hebben’ met innovatie. Wat hun 
wensen zijn in het licht van innoveren is het volgende. 

Bij elkaar komen, elkaar ontmoeten over de branches heen, bij elkaar in de keuken kijken: Om van 
elkaar te leren, expertise uit te wisselen, successen te delen, elkaar te inspireren, (h)erkenning te 
krijgen voor problemen waar je als verpleegkundige of verzorgende tegenaan loopt, 
zelfbewustzijn te krijgen voor het belang van de eigen rol bij innoveren of om iets voor elkaar te 
krijgen in je eigen organisatie of om mee te denken en doen met innovaties. Elkaar ontmoeten 
over de branches heen, juist van verschillende perspectieven kun je veel leren. Bijvoorbeeld om 
samen een thema te bespreken of om samen iets te doen (bijvoorbeeld een iLab bezoeken) of 
iemand uit nodigen die informatie kan geven, expertise kan inbrengen.  

Netwerken, elkaar weten te vinden: Een digitaal platform; forumgroep; zoiets als facebook (maar 
dat is niet professioneel volgens hen) of LinkedIn groep om te leren en te delen; ideeën uit te 
wisselen; contacten te leggen/ mensen te vinden; snel onderling kunnen overleggen; overzicht te 
hebben van allerlei innovaties. 

Samen innovatieve projecten oppakken: Bijvoorbeeld ten aanzien van een warme overdracht van 
ziekenhuis naar thuis (meegaan met de patiënt); kortere lijnen voor transfers; uitwisseling 
informatie thuis en ziekenhuis/ uitwisselen informatie met familie; dossiers verbinden; 
administratieve lasten terugdringen; werkdruk verminderen. Gemeenschappelijke problemen 
samen oppakken om geen dingen dubbel te doen, tijd en kostenbesparing door samen te 
innoveren. En samen sta je sterker. 

Gezamenlijke scholingen of trainingen: Dat heeft meerwaarde, omdat kennis vanuit verschillende 
branches bij elkaar wordt gebracht, je in de regio dezelfde kennis aangereikt krijgt in dezelfde taal, 
en dan doe je dezelfde dingen, dat bevordert weer de samenwerking.  

Samen praten over beroepsontwikkeling: Samen praten over de implicaties van allerlei 
ontwikkelingen voor het vak; transparant kunnen zijn over het vak. Eigenaarschap ontwikkelen 
voor vernieuwing die hen aangaat. Ook meer bewustwording ontwikkelen voor zichzelf en bij 
collega’s over het belang van innoveren. 

Weten welke innovaties er zijn en er toegang toe te hebben: Om patiënten en cliënten beter van 
dienst te kunnen zijn is het goed te weten welke innovaties er voor hen zijn, om hun leven of de 
zorg voor hen beter te maken. Dan moet je weten wat er is en hoe patiënten en cliënten die 
kunnen krijgen. 

Waar hebben verpleegkundigen en verzorgenden geen behoefte aan? 

In de verkenning is gevraagd waar verpleegkundigen en verzorgenden geen behoefte aan hebben 
in het licht van een ZCVV. Dan worden de volgende zaken genoemd: 

• Een drempel om ergens aan mee te doen, de toegang moet niet te hoog zijn, niet te 
academisch of hoogdravend. 

• Dat óver hen wordt gesproken en beslist en niet mét hen. 
• Veel reistijd om ergens aan mee te doen (wel elkaar ontmoeten over de grenzen van de eigen 

organisatie heen). 

• Vooral in eigen tijd en voor eigen rekening bezig zijn met innoveren. 
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 Een rol voor zorgorganisaties  (managers ,  bestuurders , staf)  
In de verkenning is gekeken naar hoe in zorgorganisaties wordt gewerkt aan innoveren en wat er 
soms misgaat. Die vraag is relevant in het licht van de vraag hoe zorgorganisaties kunnen 
faciliteren opdat de betrokkenheid van verpleegkundigen en verzorgenden bij zorginnovaties 
wordt vergroot, zodat die eraan kunnen bijdragen en profijt van kunnen hebben.  

Hoe wordt in zorgorganisaties aan innoveren gewerkt? 
In de gesprekken is allerlei informatie op tafel gekomen over hoe in zorgorganisaties in meer of 
mindere mate wordt gewerkt aan zorginnovaties. Verschillen tussen zorgorganisaties zijn daarbij 
groot. Sommige organisaties zijn al ver, andere nog niet begonnen. Waaraan in meer of mindere 
mate wordt gewerkt, zo komt uit de verkenning naar voren, is het volgende.  

Werken aan strategisch, tactisch en operationeel beleid: In gesprekken wordt benadrukt dat 
innoveren in zorgorganisaties een zaak is van ‘onderop’, want zonder betrokkenheid en 
commitment van zorgprofessionals gaat het zeker niet lukken. Van de andere kant is het 
belangrijk dat dit ondersteund wordt met beleid: strategisch, tactische en operationeel beleid op 
het gebied van innoveren. Onderdeel daarvan is: 

Het inrichten van een infrastructuur voor technologische innovaties. Er is een 
infrastructuur nodig om te digitaliseren (glasvezelkabels aanleggen, goede wifiverbinding, 
e.d.). En het is van belang om implicaties van de implementatie van technologie goed te 
overzien met name op het terrein van ICT en wet- en regelgeving. 

Werken aan een cultuur voor innoveren. Het gaat erom dat iedereen in de organisatie 
een houding van leren en verbeteren heeft (een nieuwsgierige en onderzoekende 
houding; het steeds beter willen doen). Zonder die houding gaat geen enkele innovatie 
lukken. Daarbij is ook het aanleren van digitale vaardigheden belangrijk. Zonder gebruik 
te maken van smartphone of iPad gaan technologisch innovaties niet lukken. Er zijn al 
zorgorganisaties waar verpleegkundigen werken die ‘dubbel’ zijn opgeleid om een rol te 
spelen bij innovaties. Het zijn verpleegkundigen mét expertise op het terrein van 
(technologische) innovaties. Bij het realiseren van een cultuur voor innoveren wordt ook 
genoemd dat het belangrijk is dat er experimenteerruimte is (living labs, iLabs) voor 
verpleegkundigen en verzorgenden, voor bewustwording en het aanleren van 
vaardigheden ten behoeve van technologische innovaties in het algemeen of om te 
oefenen met een specifiek product dat men in de organisatie wil gaan gebruiken. 

Werken aan een structuur voor innoveren. Het gaat bijvoorbeeld om de vraag hoe 
verpleegkundigen en verzorgenden gestimuleerd kunnen worden om hun ideeën in te 
brengen, daar een structuur voor in te richten of om te zoeken naar hoe zij betrokken 
kunnen worden bij het maken van keuzes voor bepaalde zorginnovaties of het 
ontwikkelen ervan. Bijvoorbeeld door het instellen van de rol van aandachtfunctionaris 
innovatie of ambassadeur van innovatie. 

Zoeken van financiering om te kunnen innoveren. De wijze waarop de financieringssystemen zijn 
ingericht is niet altijd helpend. Die systemen zijn ook aan innovatie toe om de noodzakelijke 
transformatie te kunnen maken, zo is regelmatig geopperd in de verkenning. De sector is 
‘productie gedreven’ ingericht. Er zijn smalle marges. Je moet een visionair zijn en creatief op 
financieel gebied om te kunnen innoveren. Zorgorganisaties moeten de wegen leren kennen om 
bijvoorbeeld subsidie aan te vragen en deze goed te benutten. Het project moet niet stoppen 
maar duurzaam een plek krijgen als de subsidie stopt. Organisaties zijn soms te klein en/of 
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onvoldoende financieel draagkrachtig om met ontwikkelaars in gesprek te gaan, zorginnovaties te 
laten ontwikkelen en/of onderzoek uit te laten voeren.  

Zoeken naar samenwerkingspartners en werken aan goede samenwerking. Er wordt naar 
relevante samenwerkingspartners gezocht (hoe deze te selecteren?) en vervolgens is het vaak 
hard werken om de goede positie te pakken in de samenwerking; gelijkwaardig samen te werken; 
samen te werken vanuit partnerschap (harde waarden en soft skills). 

Innoveren van organisatievormen. Het is met name aan de orde gekomen in de gesprekken met 
managers, opleiders en verpleegkundigen van ziekenhuizen: Hoe gaat het ziekenhuis van de 
toekomst eruitzien? En wat betekent dat voor verpleegkundigen? Zullen zij veel meer dan nu het 
geval is over de grenzen van hun eigen organisatie heen gaan werken? Gaan de grenzen/muren 
tussen organisaties misschien zelfs verdwijnen en werkt een verpleegkundige zowel in het 
ziekenhuis als in de thuiszorg? Of komt er een organisatievorm waarin allerlei verpleegkundigen 
en verzorgenden werkzaam zijn uit de 0e t/m 3e lijn, in de cure, care en het sociale domein? Zit 
daarin de uitdaging van de toekomst? En wat betekent dat dan voor de functie en inzet van 
verpleegkundigen en verzorgenden? Ontstaan misschien geheel nieuwe beroepen? 

Wat gaat er soms nog mis bij innoveren in zorgorganisaties? 

Het gaat en ging soms niet goed bij innoveren in zorgorganisaties. Een aantal voorbeelden 
hiervan, genoemd in de verkenning, is: 

Technologische innovaties die na aanschaf niet gebruikt worden. Bijvoorbeeld de Tessa, de 
Tovertafel of Slimme washandjes. Ze worden niet gebruikt omdat ze bijvoorbeeld niet geborgd 
zijn in het primaire proces (zoals in het zorgleefplan); of omdat ze niet passen in de werkwijze en 
werkafspraken; of omdat ze bij nader inzien niet het antwoord waren op het vraagstuk waarvoor 
een oplossing werd gezocht (techniek was eigenlijk niet de oplossing, maar daar is te snel naar 
gegrepen). 

Frustratie en verspilling omdat ongericht en gefragmenteerd wordt geïnnoveerd. Gevaar van 
innoveren zonder visie en beleid daarop, is dat bijvoorbeeld meer nadruk komt te liggen op het 
ontwikkelen van een product dan op de impact die dit heeft op het werkproces of op de 
weerstand / emoties (omdat het je vak raakt); of dat er weinig samenhang en overzicht is van 
innovaties (niemand weet wat er is en wie waarmee bezig is); of dat er te snel wordt gedacht aan 
iets nieuws ontwikkelen terwijl ander gebruik van bestaande hulpmiddelen ook al een innovatie 
kan zijn (als je iets ‘andersom’ gebruikt, is het voor een ander probleem bruikbaar); of dat er voor 
niets ergens energie, tijd en geld in wordt gestoken, omdat niet is gekeken naar de noodzakelijke 
randvoorwaarden; of omdat de innovatie bij nader inzien toch niet eraan bijdroeg om het goede 
te doen voor cliënten of patiënten.  

Er wordt niet gedeeld en daardoor geld verspild. Er wordt geïnvesteerd in het ontwikkelen van 
innovaties die elders in de organisatie of ‘bij de buren’ al benut worden of niet bruikbaar bleken; 
of die uiteindelijk toch niet werden opgeschaald omdat bijvoorbeeld de subsidie op was; of die 
niet tijdig bijgesteld werden omdat de implementatie niet goed werd gemonitord om tijdig bij te 
kunnen sturen; of dat koste wat kost wordt doorgegaan omdat we nu eenmaal al zover zijn en het 
al zoveel geld gekost heeft. Door niet te delen wordt geld verspeeld. 

Er wordt onvoldoende samengewerkt waardoor minder goed wordt geïnnoveerd. Samenwerken 
in de regio is essentieel, zo is regelmatig gezegd in de verkenning. Bijvoorbeeld om beschikbare 
middelen optimaal te kunnen benutten (niet iedereen hoeft met hetzelfde bezig te zijn; maak 
gebruik van elkaars inspanningen en talenten). Ook is samenwerking belangrijk voor de 
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gezondheidszorg van de toekomst. Verwacht wordt dat steeds meer over de grenzen van de 
eigen professie en organisatie heen gewerkt moet worden. Misschien zullen de grenzen/muren 
tussen organisaties wel verdwijnen. Ook daarom is het belangrijk dat regionaal over de muren van 
de eigen organisatie heen wordt geïnnoveerd. En tegelijkertijd constateert iedereen dat 
samenwerking lastig is, zeker als het gaat om innoveren. Wellicht dat samenwerking op zichzelf 
aan vernieuwing toe is en is het nodig om de samenwerkingsverbanden te innoveren.  

Wat zijn wensen van (een aantal) zorgorganisaties? 

Er zijn grote verschillen tussen zorgorganisaties. Sommige organisaties (vooral de grotere 
organisaties) hebben hun eigen afdelingen voor innoveren. En/of participeren zij in allerlei 
samenwerkingsverbanden om informatie te delen, van elkaar te leren, samen op te trekken, de 
krachten te bundelen, innovaties te ontwikkelen en onderzoeken, etc. Andere organisaties zijn te 
klein voor een eigen innovatieafdeling of worstelen met andere vraagstukken dan die worden 
opgepakt in bepaalde samenwerkingsverbanden. Tevens kunnen organisaties soms geen gebruik 
maken van beschikbare expertise, omdat die voor een andere doelgroep is bestemd. 
Onderstaande geldt daarom zeker niet voor alle zorgorganisaties, maar is wel regelmatig 
genoemd in de verkenning. 

Wensen van een aantal zorgorganisaties:  

• Weten wie waarmee bezig is in de regio, zodat gezamenlijk kan worden opgetrokken of 
gedeeld. Hierbij is ook gezegd dat gezamenlijk optrekken ingewikkeld is, omdat het vertragend 
kan werken (de ene organisatie gaat sneller dan de andere; of geeft bij nader inzien toch geen 
prioriteit aan het thema waarop was afgesproken om samen te werken).  

• Beter gebruik maken van innovaties die al beschikbaar zijn. 

• Kennis en ervaring tussen organisaties (en branches) delen om van elkaar te leren. 

• Gebruik maken van beschikbare expertise over innoveren en innovaties die bij allerlei partijen 
in de regio – en daarbuiten – beschikbaar is. 

• Bekijken wat in deze regio nodig is, vooruitkijkend naar de toekomst. 
• Bekijken in de regio wie of welke organisatie een bepaald thema het beste kan oppakken 

(zodat niet iedereen hetzelfde doet; en dat diegene het doet die daarvoor het beste is 
toegerust, bijvoorbeeld juist omdat iemand uit een andere branche afkomstig is). 

• Samenwerken op basis van de ambities en drijfveren om het goede te doen en daarbij de 
eigen belangen te overstijgen. 

Waar hebben zorgorganisaties geen behoefte aan? 

In een verkenning is het altijd zinvol om te bekijken welke weg beter niet ingeslagen kan worden. 
Waar veel bestuurders van zorgorganisaties en ook opleiders en onderzoekers die geïnterviewd 
zijn, niet voor waren als het gaat om de inrichting van een ZCVV, is het volgende. 

• Er is weinig behoefte aan een gebouw met experimenteerruimte en ruimte voor 
ontmoetingen4. Er is wel behoefte aan experimenteren en ontmoeten, maar dat hoeft niet per 
se in één gebouw te zijn. Beter is het om goed te kijken naar het doel van experimenteren en 

                                                      
4 Vanuit de doelstellingen en het opleidingsperspectief van het practoraat Tech@doptie heeft een ontmoetingsplek meerwaarde. Een plek 

die ruimte biedt aan studenten om te experimenteren met technologische innovaties om daarvan te leren. Een bruisende plek in de 
regio waar je naartoe kunt voor informatie en ontmoetingen. Margot Nijkamp, expert op het terrein van Open Innovation, benadrukt de 
meerwaarde van een vaste plek om naartoe te kunnen gaan om elkaar los van de eigen werkplek te ontmoeten en te inspireren; en dat 
hoeft geen fancy plek te zijn. 
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de ontmoetingen om vervolgens te bepalen wat daar dan een goede plek voor is en welke 
specifieke expertise daarvoor aangetrokken kan worden. Aan experimenteren kan bijvoorbeeld 
behoefte zijn voor het bevorderen van bewustwording en het aanleren van vaardigheden, los 
van de specifieke techniek. Echter, soms kan het zinvol zijn om bij een organisatie op bezoek te 
gaan waar al met een bepaalde technologie of bepaald hulpmiddel wordt gewerkt, Om dáár te 
experimenteren en tegelijkertijd het gesprek aan te gaan. 

• Er is geen behoefte aan een nieuw officieel en formeel samenwerkingsverband. Daar zijn er al 
genoeg van. Misschien zelfs al te veel. En voor sommige innovaties is men meer op zoek naar 
specifieke partners die met dezelfde drive, commitment en energie aan iets willen werken. 
Formele afspraken en regels kunnen de energie er helemaal uit halen. Het gaat hier om 
adaptief samenwerken in verschillende coalities van partijen. 

• Geen nieuwe opleidingen, die zijn er al of worden ontwikkeld. Organisaties bieden zelf 
opleidingen (leerroutes) aan waarin aandacht is voor innoveren, veelal samen met hogescholen 
en roc’s. Ook wordt in de basisopleidingen en scholingen voor verpleegkundigen en 
verzorgenden steeds meer aandacht besteed aan innovatie. Voortzetten van die tendens is 
zinvol om aandacht voor innovatie goed te borgen in het onderwijs. Daarnaast zijn er 
specifieke opleidingen ontwikkeld waar zorg en technologie goed met elkaar verknoopt zijn, 
zoals de Health Innovation school, de ‘social degree Smart Health’, de minor ‘We Care’ en aan 
de Saxion hogeschool is een opleiding Gezondheid & Technologie.  

Wat kunnen zorgorganisaties doen? 

In deze paragraaf is van alles aan de orde gekomen over innoveren in zorgorganisaties. Niet alles 
is relevant in het licht van een ZCVV. Wat wel zinvol is, is dat het voor verpleegkundigen en 
verzorgenden van belang is dat innoveren in zorgorganisaties goed (prettig, zorgvuldig) verloopt. 
Op die manierweten zij: waar ze aan toe zijn, waar ze terecht kunnen, wat hun mogelijkheden zijn, 
waar ze aan mee kunnen werken, hoe ze invloed kunnen uitoefenen, of ze tijd, ruimte, 
begeleiding, ondersteuning krijgen van het management bij innoveren en kunnen ze reflecteren 
op de implicaties voor de beroepsuitoefening. En dat alles is – zo blijkt uit de verkenning – nog 
niet altijd op orde in zorgorganisaties. 

 Een rol  voor patiënten en cl iënten  

In de verkenning is ook gesproken met cliënten(vertegenwoordigers) die verstand hebben van 
innoveren. Zij vertellen dat het nog steeds hard werken is om gehoord te worden, stem te hebben 
en positie te krijgen bij het ontwikkelen van zorginnovaties die hen aangaan. Dat is nog steeds 
niet vanzelfsprekend. Hun inbreng wordt vaak als vanzelfsprekend ervaren zonder dat daar een 
vergoeding tegenover staat. Zij hechten veel belang aan innovaties die de mogelijkheid tot eigen 
regie vergroten en hen ondersteunen zo veel mogelijk zelfstandig het dagelijks leven te leven. Een 
ZCVV zou voor hen waardevol zijn als zij daarin de ruimte krijgen om hun expertise, ervaringen en 
verhalen in te brengen, zodat men daarvan kan leren. Zij vertellen bovendien dat ze baat kunnen 
hebben bij een grotere betrokkenheid van verpleegkundigen en verzorgenden bij zorginnovaties. 
Dit kan helpen innovaties te ontwikkelen die aansluiten bij wensen en behoeften van patiënten en 
cliënten. Verpleegkundigen en verzorgenden staan het dichtstbij hen, horen hun verhalen en 
weten beter dan welke andere professional dan ook wat zij meemaken en belangrijk vinden (als 
mens met een aandoening of ziekte). Daarom is een grotere betrokkenheid van verpleegkundigen 
en verzorgenden ook voor patiënten en cliënten relevant. 
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 Een rol  voor ondernemers op het terrein van zorginnovaties  

In de verkenning is gesproken met (vertegenwoordiger van) ondernemers die zorginnovaties 
ontwikkelen en op de markt willen brengen. Daar kwam uit dat zij behoefte hebben aan:  

• Toegang tot zorgprofessionals, patiënten, cliënten en mantelzorgers om hen te betrekken bij 
het ontwikkelen en implementeren van zorginnovaties (en zeker niet alleen pas op het eind als 
het product al bijna klaar is). 

• Toegang tot de juiste personen in de organisatie die daadwerkelijk iets kunnen zeggen over de 
waarde van een idee en/of de mogelijkheid dit samen verder te ontwikkelen en in de 
organisatie uit te proberen (versnellen en opschalen); toegang tot ‘launching customers’. 

Bovenstaande is met name relevant als het gaat om de vraag of in de regio iets extra’s nodig is 
om de betrokkenheid en inzet van verpleegkundigen en verzorgenden bij zorginnovaties te 
vergroten. In het licht van een ZCVV zou het mes aan twee kanten kunnen snijden doordat dit 
partijen bij elkaar kan brengen. Enerzijds ondernemers die toegang krijgen tot de expertise van 
verpleegkundigen en verzorgenden die mee willen denken over een bepaalde innovatie. 
Anderzijds verpleegkundigen en verzorgenden die invloed kunnen uitoefenen op het ontwikkelen, 
implementeren en onderzoeken van zorginnovaties. 
Wat daarnaast nog is gezegd door ondernemers en wat op andere ‘tafels’ in de regio al wordt 
opgepakt, is: 

• Zicht op de complexe besluitvormingsdynamiek in zorgorganisaties. 

• (Mede) financiers vinden voor productontwikkeling. 

• Zicht hebben op beleid van zorgverzekeraars. 
• De weg weten te vinden in complexe wet- en regelgeving in de zorg. 

 Benutten van wat er  al  is  
In de verkenning is regelmatig genoemd dat het belangrijk is dat in de regio gebruik wordt 
gemaakt van wat er al is. Dan gaat het om twee verschillende zaken. Op de eerste plaats het 
benutten van innovaties die er al zijn, zodat niet iedereen weer het wiel uitvindt. Op de tweede 
plaats betekent ‘benutten van wat er al is’ met een ZCVV (mocht dat uit de verkenning zinvol 
blijken te zijn) aansluiten bij partijen en samenwerkingsverbanden voor zorginnovatie in de regio 
die er al zijn. Beide onderwerpen komen hierna aan de orde. 

Gebruik maken van innovaties die er al zijn 

In de verkenning is regelmatig genoemd dat het toch jammer is dat niet veel meer gebruik wordt 
gemaakt van innovaties die er al zijn. Te vaak wordt nog het eigen wiel uitgevonden. Dat is verspilling 
van geld, tijd en energie. Bovendien komt uit de groepsgesprekken met verpleegkundigen en 
verzorgenden dat ze er behoefte aan hebben te weten wat er allemaal al is, dat ze kunnen gebruiken 
in de zorg om patiënten en cliënten nog beter van dienst te kunnen zijn. 

Er zijn veel innovaties genoemd in de verkenning, waar gebruik van wordt gemaakt. Te veel om hier 
op te noemen. Soms zijn die innovaties al te vinden op websites die zorginnovaties ontsluiten. Dat 
zijn met name de technologische innovaties. Maar die worden niet altijd gevonden of er wordt niet 
naar gekeken, zo blijkt uit de verkenning. Ook zijn er innovaties die daar niet op staan. Voor 
andersoortige innovaties die van belang zijn voor verpleging en verzorging, bijvoorbeeld op het 
terrein van zorgconcepten, processen, zijn die websites er niet.  
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Hieronder staat een aantal van de innovaties die genoemd zijn in de verkenning. Het overzicht is niet 
uitputtend.  

• Technologische innovaties zoals: Smart-sensor-technologie, domotica, leefstijlmonitoring, 
e-health, robots in de zorg, virtuele intervisie, beeldschermzorg, beeldcommunicatie, slimme 
luier, digitaal signaleren van stemmingswisselingen, slimme steunkousen, virtual reality, 
bewegingsmelders.  

• Vernieuwde administratieve systemen; digitalisering om efficiënter te werken, werkdruk te 
verminderen, het terugdringen van fouten; ICT-innovatie voor de digitale transformatie. 

• Vernieuwde processen (Business Process Re-engineering) om verspilling tegen te gaan door de 
juiste dingen te doen en het juiste gedrag te vertonen (bijvoorbeeld de inzet van paramedici 
bij bepaalde zorgmomenten). 

• Vernieuwing in het onderwijs, waarbij bijvoorbeeld over de traditionele grenzen van 
vakgebieden heen wordt geleerd (zorg en techniek samen / daar zijn al voorbeelden van in de 
regio); of onderwijs vernieuwt voor zij-instromers (aangepast aan doelgroep die al over 
bepaalde kennis en vaardigheden beschikt). 

• Nieuwe manieren om verpleegkundigen en verzorgenden te vinden voor de regionale 
arbeidsmarkt (bijvoorbeeld door Griekse verpleegkundigen naar Nederland te halen). 

Leunen op beschikbare partijen en samenwerkingsverbanden 

Het is regelmatig genoemd in de verkenning. Belangrijk is dat een extra investering om de 
betrokkenheid van verpleegkundigen en verzorgenden bij zorginnovaties in deze regio te 
vergroten, leunt op de kennis en expertise die daarvoor al beschikbaar is. Er wordt namelijk al 
door allerlei partijen en in allerlei samenwerkingsverbanden gewerkt aan zorginnovatie. Door 
zorgorganisaties zelf. Bijvoorbeeld vanuit ‘Kennis & Innovatie’ afdelingen of ‘Research & 
Development’ afdelingen. Zij werken aan innovatie in hun eigen organisatie en werken daarbij 
vaak samen met andere partijen over de grenzen van hun eigen organisatie heen.  

Grotere ziekenhuizen hebben vaak hun eigen innovatie-afdelingen, waar kennis en expertise 
beschikbaar is over innoveren; en die zelf technologische innovaties ontwikkelen. Ook de grotere 
zorgorganisaties in de langdurige zorg en thuiszorg hebben hun eigen ondersteuning. Deze 
stellen ze tevens – meestal tegen betaling – beschikbaar aan andere zorgorganisaties (met 
dezelfde doelgroep), zodat die daar gebruik van kunnen maken. Onderstaand een overzicht van 
partijen en samenwerkingsverbanden in de regio (niet uitputtend): 

• Er zijn partijen die het belang van patiënten en cliënten in het oog houden, zoals Stichting 
IKONE, patiëntenraden, cliëntenraden en ouderenraden van zorgorganisaties, Netwerk 100, 
Zorgbelang. 

• Er zijn partijen die ontwikkelaars van zorginnovatie ondersteunen en van daaruit de 
samenwerking met zorgorganisaties bevorderen, zoals: Health Valley, Rockstart, BRISKR, 
MedValue, Science Meets Business, Mercator Launch. 

• Er zijn allerlei samenwerkingsverbanden waarin zorgorganisaties en onderwijs samen 
optrekken, zoals Tech@doptie (vanuit de roc’s), Zorgalliantie (vanuit de HAN). Op landelijk 
niveau zijn er kenniscentra, zoals Vilans voor de langdurige zorg en thuiszorg, die ook op 
regionaal opereren. 

• Er zijn al allerlei opleidingen die zorg en innovatie met elkaar verbinden, zoals Health 
Innovation school, de ‘social degree Smart Health’, de minor ‘We Care’ en aan de Saxion 
hogeschool is de opleiding Gezondheid & Technologie. Ook hebben zorgorganisaties zelf 
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aanbod op het gebied van zorg en innoveren. Het practoraat Tech@doptie heeft samen met 
de HAN een spel ontwikkeld om met zorgteams te spelen om te achterhalen hoe zij willen 
werken aan hun houding, kennis en vaardigheden voor innoveren. Vanuit die gesprekken 
wordt te zijner tijd aanbod ontwikkeld voor de regio om op maat teams te ondersteunen. 

• Er zijn partijen die zijn opgestart vanuit zorgorganisaties om waar mogelijk breder bij te dragen 
aan innoveren. Zoals: REshape (vanuit het Radboudumc), Digital Health Centre (vanuit de 
gehandicaptenzorgorganisatie Pluryn), Academy Het Dorp (vanuit de gehandicapten-
zorgorganisatie Siza), PIT (vanuit de organisatie voor ouderenzorg en thuiszorg Pleyade), 
Digitaal vaardig worden (vanuit de gehandicaptenzorgorganisatie ’s Heeren Loo), NAAST 
(vanuit de organisatie voor ouderenzorg en thuiszorg Sensire).  

• Er zijn allerlei programma’s (soms deels) gericht op zorginnovatie, zoals het Zorg en 
Welzijnspact, Techniekpact, Waard om voor te werken! die Werkgeversvereniging WZW 
faciliteert. En er zijn programma’s gericht op techniek waarbij ook de zorg wordt betrokken, 
zoals het RCT Gelderland en het Programma Topfit. 

• Er zijn allerlei fieldlabs (bij zorgorganisaties en bij ontwikkelaars van innovaties), zoals bij: 
Thermion/ HAN, Rijnstate met Slingeland, St. Maartenskliniek, Radboudumc (heeft diverse 
labs), Siza en Siza samen met Philadelphia en ’s Heeren Loo, Pluryn, Digital Health Centre, Plug 
Play & Design center. 

• Er zijn allerlei regionale samenwerkingsverbanden gericht op zorginnovatie, zoals: Health 
Valley, The Economic Board, Alliantie Voeding in de Zorg, Health deals, Zorgalliantie, BRISKR, 
TOPFIT. 

• Provincie, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren kunnen innovaties met beleid en 
financiële middelen ondersteunen (of in de weg zitten). 

 Moet een ZCVV extra investeren in verpleegkundigen en verzorgenden? 
Die vraag werd door gesprekspartners in de verkenning regelmatig zelf op de agenda gezet. Moet 
de extra investering zich alleen richten op verpleegkundigen en verzorgenden? Er zijn immers nog 
veel meer professionals betrokken bij zorginnovatie in het primaire proces van zorgorganisaties. 
Op basis van de verkenning is de conclusie dat het zeker zinvol is om verpleegkundigen en 
verzorgenden uit de regio primair als groep aan te spreken. Dat was ook de veronderstelling van 
de initiatiefnemers van de verkenning. Verpleegkundigen en verzorgenden vormen de grootste 
groep werkers in de gezondheidszorg, zij kunnen echt verschil maken bij het ontwikkelen, 
implementeren, borgen en opschalen van betekenisvolle zorginnovaties. En juist in deze groepen 
zal er een tekort zijn op de arbeidsmarkt. Dat wil niet zeggen dat die andere professionals uit het 
primaire proces van verpleging en verzorging (behandeling en begeleiding) niet betrokken 
zouden kunnen zijn in een ZCVV. Het zijn professionals met wie verpleegkundigen en 
verzorgenden samenwerken en mee te maken hebben en krijgen bij zorginnovaties. Er kan samen 
geleerd en samen opgetrokken worden. Bijvoorbeeld samen met artsen, paramedici, 
maatschappelijk werkers, psychologen, geestelijk verzorgers, welzijnswerkers, etc. Maar dat neemt 
niet weg dat verpleegkundigen en verzorgenden centraal kunnen staan in een ZCVV in de regio 
Midden- en Zuid-Gelderland. 
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8 Conclusie: Is er behoefte aan een ZCVV in de regio? 

Op basis van de verkenning wordt geconcludeerd dat er al veel zorgorganisaties in de regio zijn 
die zich bezighouden met zorginnovatie. Echter, uit de verkenning blijkt ook dat verpleegkun-
digen en verzorgenden zich nog onvoldoende betrokken voelen en zijn bij innoveren; en dat 
innoveren in zorgorganisaties nog lang niet altijd succesvol verloopt. Van dat laatste kunnen 
verpleegkundigen en verzorgenden last hebben (vergroot niet hun werkplezier) en dit helpt hen 
niet om rol en positie te pakken bij innoveren.  

Op basis van de verkenning wordt ook geconcludeerd dat het belangrijk is dat ‘innovatie’ en 
‘verpleegkundigen en verzorgenden’ beter op elkaar aansluiten, zodat:  
• Zij weten welke innovaties er zijn, waar ze gebruik van kunnen maken voor goede zorg en 

goed werken.  

• Zij beter toegerust zijn om een rol te spelen bij innoveren (aansluitend bij de eigen functie en 
drijfveren), zodat geïnnoveerd wordt op onderwerpen waar zij (en hun patiënten en cliënten) 
behoefte aan hebben. 

• Zij over een houding, kennis en vaardigheden beschikken om een rol te spelen bij het 
ontwikkelen, implementeren, borgen en opschalen van zorginnovaties zodat die beter slagen. 

Op basis van bovenstaande kan de vraag uit de kop van deze paragraaf vertaald worden in een 
nieuwe vraag, te weten:  

Is er al een infrastructuur voor het vergroten van de betrokkenheid van verpleegkundigen 
en verzorgenden bij zorginnovaties in deze regio?  

Het antwoord daarop is ‘nee’, ook al zijn er al allerlei partijen en samenwerkingsverbanden in de 
regio gericht op het ondersteunen van zorginnovatie. Verschillende partijen en samenwerkings-
verbanden nemen namelijk elk een stukje voor hun rekening, vaak voor een bepaalde doelgroep. 
Ook geven sommige zorgorganisaties aan dat het aanbod aan ondersteuning voor hen nog niet 
voldoet, omdat bijvoorbeeld te weinig het perspectief van de zorgorganisatie als uitgangspunt 
wordt genomen of de ondersteuning nog onvoldoende gericht is op de langdurige zorg of de 
ondersteuning alleen beschikbaar is voor de gehandicaptenzorg en niet voor de ouderenzorg. 
Voor de meeste verpleegkundigen en verzorgenden is de drempel om naar welke partij dan ook 
toe te stappen sowieso te hoog.  

Daarom wordt geconcludeerd dat er nog geen infrastructuur is in de regio om het geheel van 
activiteiten: 

• te overzien 

• te verbinden  
• te stimuleren  

voor een grotere betrokkenheid van verpleegkundigen bij zorginnovaties, zodat ze mee kunnen 
doen en kunnen meedenken met alle vernieuwing die nodig is in de toekomst. Daarom is het 
advies om met een ZCVV een dergelijke structuur neer te leggen die zich dáármee bezighoudt.  

En tot slot de vraag ‘Waarom een gezamenlijk centrum voor de regio?’. Dat is om de volgende 
voordelen: 

• Efficiënter omgaan met middelen die beschikbaar zijn voor de regio. 

• 1 en 1 = 3; samen sta je sterker. 

• Kruisbestuiving is voorwaarde voor innoveren. 
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• Innoveren van de gezondheidszorg vraagt om samenwerking over de grenzen van de eigen 
organisatie heen, daarom is regionaal samenwerken aan innoveren zinvol. 

• Regionaal dezelfde innovatietaal spreken (dat bevordert weer samenwerking). 

• Bestaande landelijke – of organisatie - initiatieven regionaal ondersteunen en verder brengen. 

• Zich als regio profileren en aantrekkelijk zijn voor verpleegkundigen & verzorgenden (wij doen 
iets voor hen; en wat dat is daar mogen zij zelf over meepraten en meedenken). 
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9 Advies: wat moet een ZCVV doen? 

Vanuit de bevindingen uit de verkenning die in het vorige hoofdstuk staan, wordt de conclusie 
getrokken dat het zinvol is extra te investeren in de regio als het gaat om de betrokkenheid van 
verpleegkundigen en verzorgenden bij zorginnovaties. Door in de regio een infrastructuur te 
realiseren die het geheel van activiteiten overziet, verbindt en stimuleert. Dat is nodig voor een 
grotere betrokkenheid van verpleegkundigen bij zorginnovaties. Doel is dat ze mee kunnen doen 
en mee kunnen denken met alle vernieuwing in de zorg die nodig is in de toekomst. 

In dit hoofdstuk wordt op basis van de bevindingen uit hoofdstuk 8 een aantal ingrediënten voor 
een ZCVV genoemd. Wat zou een ZCVV kunnen doen? Daarbij worden de vragen meegenomen 
die de initiatiefnemers van de verkenning aan de verkenner hebben meegegeven. 

 Werken vanuit  een visie 

Een visie is nodig om richting te geven aan activiteiten. Waaraan wordt gewerkt? Welke onderwerpen 
en thema’s zijn belangrijk? Op basis van de bevindingen uit de verkenning zou dat de volgende visie 
kunnen zijn.  

Grotere betrokkenheid van verpleegkundigen en verzorgenden bij betekenisvolle zorginnovaties in de 
regio realiseren. De term ‘betrokken’ heeft daarbij twee betekenissen: je betrokken voelen en betrokken 
zijn. Je betrokken voelen is belangrijk om vanuit eigen ambities, drijfveren en verantwoordelijkheid 
(leiderschap) bij te kunnen dragen aan zorginnovatie. Vernieuwingen waar je de zin niet van inziet, als 
een bedreiging ervaart of je je niet goed genoeg voor toegerust voelt, zullen moeilijk landen in de 
praktijk. Betrokken zijn is belangrijk om zorginnovaties te ontwikkelen, implementeren en borgen die 
betekenisvol zijn voor de praktijk van verpleging en verzorging. Daarvoor is de kennis en ervaring van 
verpleegkundigen en verzorgenden van essentieel belang.  

Betekenisvolle zorginnovaties in de sector verpleging en verzorging zijn – zo komt uit de verkenning 
naar voren – innovaties die: 

• Betere ervaringen voor patiënten en cliënten en/of (nog) betere zorg en behandeling voor hen 
realiseren (zoals eigen regie versterken en ondersteunen van zelfstandig wonen). 

• Werkdruk verminderen en het werk prettiger maken voor verpleegkundigen en verzorgenden, 
zoals innovaties voor: het terugdringen van administratieve lasten; het anders organiseren van 
het werk voor meer tijd voor patiënten en cliënten; nieuwe manieren van samenwerken over 
de grenzen van de eigen organisatie heen (verpleegkundigen uit het ziekenhuis en de wijk) of 
met andere professionals (zoals de huisarts); kosten terugdringen; personeel ontzorgen; meer 
doen met minder mensen. 

• Niet slechts op één plek gebruikt worden – niet alleen in één team of afdeling of één 
organisatie – maar daar waar dat zinvol is (opschalen in de regio om verspilling te voorkomen). 

• Echte vernieuwing betreffen, iets heel anders doen, iets ‘omdraaien om het op een andere 
manier te gebruiken’; en dat is wat anders dan dat wat je altijd deed beter doen of 
optimaliseren.  

Een ZCVV zou moeten bijdragen aan een grotere betrokkenheid van verpleegkundigen en 
verzorgenden bij het ontwikkelen, implementeren, borgen en opschalen van betekenisvolle 
zorginnovaties. Dat vraagt iets van verpleegkundigen en verzorgenden zelf én van de 
zorgorganisaties waarin zij werken. Beide onderwerpen komen hierna aan bod. 

Uitwerking  
in §6.1 
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 Vergroten van betrokkenheid van verpleegkundigen en verzorgenden 

Om de hiervoor genoemde visie te realiseren is het zinvol als verpleegkundigen en verzorgenden 
zich ontwikkelen, zodat ze zich betrokken voelen én daadwerkelijk betrokken zijn bij 
betekenisvolle zorginnovaties in de regio. Daar zou een ZCVV aan bij kunnen dragen. Er zijn 
uiteraard verschillen tussen verpleegkundigen en verzorgenden onderling, maar van belang is dat 
zij zich als beroepsgroep: 

• Meer bewust zijn van het belang van zorginnovaties voor de samenleving zodat ook in de 
toekomst burgers van Gelderland zorg kunnen krijgen als zij dat nodig hebben. 

• Bewustzijn voor de impact van zorginnovaties op het eigen gedrag. Innovaties vragen immers 
vaak om een gedragsverandering en veranderen is alleen mogelijk als je daar zelf het belang 
van inziet en de verantwoordelijkheid voor voelt en neemt (verpleegkundig en verzorgend 
leiderschap). 

• Bewustzijn voor de implicaties van zorginnovaties voor de beroepsuitoefening. Zorginnovaties 
kunnen vragen om een andere invulling van taken, het beroepsprofiel en misschien zelfs tot 
het ontstaan van nieuwe beroepen. 

• Bewust zijn van hun belangrijke rol bij het ontwikkelen, implementeren, borgen en opschalen 
van zorginnovaties. 

• Kunnen werken aan een houding, kennis en vaardigheden die nodig zijn om bij te dragen aan 
betekenisvolle zorginnovaties (passend bij ieders functie, rol en drijfveren) en dat is in ieder 
geval een open, nieuwsgierige en lerende houding.  

• Kunnen werken aan digitale vaardigheden. Die zijn van wezenlijk belang, omdat veel 
vernieuwing daarop leunt, zoals handigheid met een smartphone of iPad. 

• Laagdrempelig toegang krijgen tot kennis en goede voorbeelden van andere 
verpleegkundigen en verzorgenden om over de grenzen van de eigen organisatie en branches 
heen van elkaar te kunnen leren. Bijvoorbeeld door elkaar te ontmoeten of ‘bij elkaar in de 
keuken’ te kijken. 

• Laagdrempelig toegang krijgen tot anderen van wie geleerd kan worden, zoals patiënten en 
cliënten, andere hulpverleners, ontwikkelaars van zorginnovaties (crossovers). 

• Samen optrekken voor meer zelfvertrouwen om een rol te spelen bij innovaties die hun 
beroepsuitoefening raken.  

• Samen nadenken over innovaties die ertoe doen voor patiënten en cliënten of die hun eigen 
beroepsuitoefening makkelijker en aantrekkelijker maken; om vanuit daar de krachten te 
bundelen en invloed uit te kunnen oefenen op de vraag welke innovaties – in een organisatie, 
in de branche of in de regio – prioriteit hebben.  

• Samen met cliënten en patiënten optrekken en de krachten bundelen, omdat 
verpleegkundigen en verzorgenden het dichtstbij hen staan – vaak meer dan welke andere 
professional dan ook – en de stem van patiënten en cliënten kunnen versterken.  

• In een vroeg stadium met ontwikkelaars mee kunnen kijken en kunnen meedenken; of een 
innovatie kunnen initiëren. 

• Invloed hebben op kennisontwikkeling over innovaties en innoveren door (in een vroeg 
stadium) met onderzoekers (innovatiemedewerkers van zorgorganisaties en ondernemers) 
mee te kijken en mee te denken. 
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 Zorgorganisaties beter toerusten voor innoveren 
Voor een grotere betrokkenheid van verpleegkundigen en verzorgenden bij het ontwikkelen van 
betekenisvolle zorginnovaties is het nodig dat zorgorganisaties goed toegerust zijn voor innoveren. 
Er zijn uiteraard verschillen tussen zorgorganisaties, desalniettemin zou een ZCVV eraan kunnen 
bijdragen dat zorgorganisaties uit de verschillende branches van de gezondheidszorg in deze regio 
(groot en klein) in staat zijn om:  

• Een omgeving te creëren waarin verpleegkundigen en verzorgenden rol en positie kunnen 
hebben. Er moet een cultuur, structuur en infrastructuur zijn voor innoveren in samenwerking 
tussen zorgorganisaties, onderwijs/kennisinstellingen, bedrijven en overheden. 
− Een cultuur waarin geëxperimenteerd en geleerd kan worden (ook van fouten). 

− Een structuur waarin het proces van innoveren op orde is en gemanaged wordt en waarin 
tijd, ruimte en begeleiding is voor verpleegkundigen en verzorgenden om bij te dragen aan 
zorginnovaties.  

− Een infrastructuur die werkt voor het gebruik van technologische innovaties (zoals goed 
werkende ICT, bekabeling, wifi, etc.). 

• Uitvoering te geven aan strategisch, tactisch en operationeel beleid voor innoveren om keuzes 
te maken in en richting te geven aan innovaties (waar gaan we wel of niet in investeren; om 
betrokkenen bij innovaties inspraak te geven, te weten verpleegkundigen en verzorgenden én 
patiënten en cliënten); om innovaties succesvol te implementeren en borgen, etc.  

• Gebruik te maken van reeds beschikbare innovaties. 
• Samen te werken in de regio om verspilling van tijd, geld en energie tegen te gaan, eigen 

belangen te overstijgen en de krachten te bundelen. 

• Onderzoek te doen, kennis te ontwikkelen om bij te dragen aan bovenstaande punten uit deze 
opsomming. 

 Gebruik maken van wat er  al lemaal  al  is  
Een ZCVV zou in staat moeten zijn gebruik te maken van hetgeen er allemaal al is in de regio op 
het terrein van innoveren, te weten: 

• Innovaties die er al zijn (deze bijvoorbeeld ontsluiten voor verpleegkundigen en verzorgenden 
in de regio). 

• Partijen en samenwerkingsverbanden die zich in de regio bezighouden met innoveren. 
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10 Een scenario voor een ZCVV 

In het scenario dat zich als het ware opdringt uit de verkenning, heeft een ZCVV de vorm van een 
‘Zorginnovatie Platform verpleging & verzorging’ (ZiPv&v). Twee zwermen vormen hierbij de kern, 
ondersteund door discussiefora, een communicatiekanaal, aanjagers én waarbij geleund wordt op 
relevante kennis en expertise van alle partijen en samenwerkingsverbanden uit de regio die iets 
doen op het terrein van zorginnovatie. Uitvoeren van dit scenario kan een eerste stap zijn op weg 
naar een vorm die past bij wat partijen in de regio willen en kunnen om hun ambities te realiseren. 
Hoe die vorm eruit ziet, kan uit deze eerste stap naar voren komen. 

Het scenario is gebaseerd op: wat nodig is in de regio op het terrein van innoveren; de wensen 
van verpleegkundigen en verzorgenden en van (een aantal) zorgorganisaties. Daarnaast is 
meegenomen waar geen behoefte aan is. Dat is van belang voor de vorm en inhoud van een 
ZCVV. Hetgeen in het scenario staat moet – als het zinvol blijkt te zijn – in Fase 2 verder 
uitgedacht en uitgewerkt worden.  

 Innovatief leren, delen en samenwerken in een zwerm 

In de verkenning kwam een nieuwe manier van organiseren in beeld. Een innovatieve vorm van 
samenwerking. Een vorm waarbij klein wordt begonnen, met een groep enthousiastelingen en 
waarbij werkende weg wordt bekeken wat zinvol is om te doen. Waarbij routes worden 
uitgeprobeerd en mogen mislukken (net als bij alle innovaties). Monitoring is daarom belangrijk bij 
deze innovatieve vorm van samenwerking.  

De term die bij deze innovatieve vorm van samenwerking hoort is een ‘zwerm’5. Dit is een 
organisatievorm die is bedoeld om in een complexe omgeving vooruitgang te boeken. Aan een 
zwerm doen mensen mee met een vergelijkbare functie en/of gemeenschappelijk doel, zoals: 
verpleegkundigen en verzorgenden die iets hebben of willen krijgen met zorginnovatie; en 
managers, bestuurders, stafmedewerkers van zorgorganisaties die het nut van samenwerking op 
het vlak van zorginnovatie in de regio inzien om de rol van verpleegkundigen en verzorgenden bij 
innoveren te versterken. 

Een zwerm heeft geen formele structuur (er is geen juridische vorm en er zijn geen formele 
regels). Iedereen doet mee omdat hij of zij dat zelf wil en zolang het voor hem of haar zinvol is. In 
de zwerm wordt geleerd en gedeeld. Daarnaast kunnen vanuit de zwerm tijdelijke 
samenwerkingsverbanden ontstaan om gezamenlijk ergens aan te werken. Mensen vinden elkaar 
in de zwerm op basis van urgentie, ambities en drijfveren om samen te doen wat zij belangrijk en 
zinvol vinden. Zij blijven altijd in de lead. 

 Zwermen ingebed in een Zorginnovatieplatform verpleging & verzorging 

In een ZiPv&v zou het ontstaan en groeien van twee zwermen gestimuleerd kunnen worden. Een 
zwerm van verpleegkundigen en verzorgenden uit de regio Midden- en Zuid-Gelderland; en een 
zwerm van zorgorganisaties (managers, bestuurders, stafmedewerkers van zorgorganisaties) uit 

                                                      
5 Het idee van een zwerm kwam naar voren in de gesprekken met Jethro Hardeman (Amerpoot) cq Suzanne Verheijden 

(Innovatiemanager ’s Heerenloo). Zij zijn beiden betrokken bij een zwerm voor management en staf in de gehandicaptenzorg. 

Visualisatie  
in H5 
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die regio.6 Deels zouden die zwermen elkaar kunnen overlappen om van elkaar te leren, en elkaar 
te inspireren. Deelnemers aan de zwerm mogen alleen aan die zwerm meedoen als ze tot de 
doelgroep behoren. Ze doen vrijwillig en op persoonlijke titel mee zolang als ze dat zinvol vinden. 
Ze hoeven zich alleen op te geven bij de aanjager (zie hierna) en toestemming te geven om een 
aantal (contact)gegevens vast te leggen en te publiceren in het communicatieplatform (zie hierna) 
zodat anderen hen kunnen vinden. Bij voorkeur stellen de deelnemers aan de zwerm zich 
uiteraard actief op om samen te werken aan betekenisvol innoveren in de regio. Dat gaat de 
aanjager (zie hierna) stimuleren. 

Een ZiPv&v zou naast de twee zwermen kunnen bestaan uit:  

• Een aanjager die: 

− communiceert over de visie, werkwijzen en activiteiten van het platform voor regionale en 
landelijke zichtbaarheid (o.a. via het communicatiekanaal, zie hierna). 

− aanspreekpunt is voor iedereen binnen en buiten de zwermen. 

− zorgt voor verbinding tussen de twee zwermen. 
− bijdraagt aan het ontstaan en de groei van de zwermen, bijvoorbeeld door het stimuleren 

van discussie in de zwermen (voor leren en delen). 

− door deelnemers aangedragen vragen en zinvolle initiatieven uit de zwerm verder brengt, 
door bijvoorbeeld de belemmeringen die in de zwerm gesignaleerd worden te adresseren 
bij partijen die invloed hebben; door ontmoetingen om te leren of samen aan het 
ontwikkelen van zorginnovaties te werken elders te beleggen bij partijen in de regio; of 
door ontmoetingen te faciliteren als dat niet lukt. 

− intermediair is tussen deelnemers aan de zwerm en degenen die iets in de zwerm willen 
inbrengen / iets van de deelnemers van de zwerm willen (bijvoorbeeld ontwikkelaars van 
zorginnovaties of onderzoekers naar zorginnovaties of innoveren). 

−  (liefst warme) contacten onderhoudt met alle relevante partijen op het terrein van 
zorginnovatie in de regio. 

− informatie verzamelt en informatie vastlegt (op de vindplaats van het platform, zie hierna). 

− lacunes opspoort in de infrastructuur en waar nodig vernieuwing initieert. 
• Een communicatiekanaal, discussieforum en vindplaats van kennis en goede voorbeelden 

(waarbij de aanjager een belangrijke rol vervult): 

− voor communicatie over de zwerm in de regio (rol van de aanjager met hulp van 
deelnemers aan de zwermen). 

− om in de zwerm met elkaar te communiceren en om van elkaar te leren (met een 
‘opjagende’ rol voor de aanjager). 

− om relevante informatie vast te leggen, te vinden om te benutten (rol van de aanjager met 
hulp van deelnemers uit de zwermen). 

                                                      
6 Wanneer sprake is van machtsverschillen en doelen van empowerment is het zinvol om eerst in homogene groepen met elkaar in 

gesprek te gaan alvorens dat te verbreden naar ontmoetingen met andere partijen/ belanghebbenden. Dit denken is afkomstig uit de 
zogenaamde ‘vierde generatie evaluatie’ ook wel ‘responsieve beleidsevaluatie’ genoemd van Guba & Lincoln die in de Nederlandse 
situatie is uitgewerkt door Hoogleraar Clientparticipatie Tineke Abma (vumc) en Universitair docent en senior onderzoeker Merel Visse 
(UvH) 
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− om informatie op te halen uit de zwermen over behoeften van deelnemers en relevante 
vraagstukken die zij zien op het terrein van zorginnovatie (rol van de aanjager met 
eigenaarschap bij deelnemers van de zwermen). 

• Een visie (zie paragraaf 3.1) om richting te geven aan de activiteiten van de aanjager en om te 
monitoren wat er in de zwermen gebeurt. 

• Een stuurgroep die monitort vanuit de visie op de activiteiten in de zwermen en de activiteiten 
van de aanjager om richting te geven aan het platform. 

De aanjager probeert zo veel mogelijk partijen en samenwerkingsverbanden die er in de regio zijn 
op het terrein van zorginnovatie, te betrekken. Hij/zij probeert hen ‘te verleiden’ om een bijdrage 
te leveren aan betekenisvolle zorginnovaties waar verpleegkundigen en verzorgenden bij 
betrokken zijn. Bijvoorbeeld door zich te buigen over een valkuil voor innoveren die uit de zwerm 
naar voren komt. Of door hun expertise in te brengen voor ontmoetingen of door tijdelijke 
samenwerkingsverbanden die uit de zwerm zinvol blijken te ondersteunen.  

In een zwerm worden op voorhand zo min mogelijk regels afgesproken. In het moment zelf wordt 
bekeken wat zinvolle activiteiten zijn, wat nodig is om die uit te voeren en hoe problemen waar de 
zwerm en de aanjager tegen aanlopen (zo praktisch mogelijk) opgelost kunnen worden. Oplossingen 
waarvoor de aanjager samen met (een aantal) deelnemers aan de zwerm zo veel mogelijk de 
samenwerking zoekt met een van de partijen of samenwerkingsverbanden die zich in de regio al 
bezighouden met innoveren. Belangrijkste sturing die aan de zwermen wordt gegeven – waarbij de 
aanjager een belangrijke rol vervult – is dat de visie leidend moet zijn. 

 Activiteiten die ontstaan vanuit  de zwermen 

Een zwerm kan op initiatief van de aanjager klein beginnen, vanuit de ambities en drijfveren van 
een aantal enthousiaste verpleegkundigen en verzorgenden respectievelijk bestuurders en 
managers van zorgorganisaties. Vanuit die groepen kan bekeken worden wat zinvol en wenselijk 
is: hoe en waarmee verder gaan? Op basis van vragen en behoeften uit de zwerm ontstaan 
activiteiten. De aanjager kan dat ook stimuleren door zich actief te mengen in de zwerm. 
Bijvoorbeeld door informatie te bundelen en met specifieke vragen aan de deelnemers weer terug 
te leggen in de zwerm. Onderstaand een aantal voorbeelden van activiteiten die vanuit de 
zwermen kunnen ontstaan. Veel meer is mogelijk.  

Mogelijke activiteiten in de zwerm van verpleegkundigen en verzorgenden 

• Er kan een groepje ontstaan van verpleegkundigen en verzorgenden die samen willen 
nadenken over innoveren: wat is zinvol om samen op te pakken in de regio. Wat daaruit komt 
kan de aanjager bijvoorbeeld beleggen bij Health Valley. 

• Een pooltje van verpleegkundigen en verzorgenden die het leuk vinden om met ontwikkelaars 
van bepaalde zorginnovaties mee te denken en kijken. Dan snijdt het mes aan twee kanten. 
Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen invloed uitoefenen; en ontwikkelaars en 
onderzoekers krijgen toegang tot hun kennis en expertise. Zij kunnen elkaar wederzijds 
beïnvloeden en van elkaar leren. Via de weg van deze verpleegkundigen en verzorgenden is 
het ook mogelijk om innovaties naar plekken te brengen waar er belangstelling voor is. De 
aanjager kan behoeften van verpleegkundigen en verzorgenden bijvoorbeeld beleggen bij 
Health Valley. Of vragen van BRISKR uitzetten in de zwerm. Verbinding maken met de zwerm 
van bestuurders, managers en stafmedewerkers van zorgorganisaties kan daarbij relevant zijn. 

• Een hackathon organiseren van en voor verpleegkundigen en verzorgenden in de regio. Er zijn 
al hackathons, maar daar doen maar weinig verpleegkundigen en verzorgenden aan mee. Het 
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lukt tot nog toe niet goed hen daarbij te betrekken. Waarschijnlijk, zo is gezegd in de 
verkenning, is de drempel te hoog. Vanuit de zwerm kan de betrokkenheid van 
verpleegkundigen en verzorgenden die hackathons organiseren, worden vergroot. 

• Op vraag en behoefte kunnen verpleegkundigen en verzorgenden samengebracht worden om 
(indien nodig met ondersteuning en expertise van buiten) van elkaar te leren voor het 
ontwikkelen van: een houding, kennis, vaardigheden en leiderschap voor succesvol innoveren 
in de regio. De aanjager van de zwerm kan deze behoefte beleggen bij partijen in de regio die 
over expertise hiervoor beschikken, zoals de HAN, de roc’s, Naast, Academy het Dorp, 
Radboud opleidingen, etc. 

• Op vraag en behoefte van verpleegkundigen en verzorgenden hen in contact brengen met 
cliënten en patiënten om hun verhalen te horen, of om samen op te trekken. Daarbij gebruik 
maken van de expertise van bijvoorbeeld Stichting IKONE, patiëntenraden, cliëntenraden en 
ouderenraden van zorgorganisaties, Zorgbelang, Netwerk 100. 

Mogelijke activiteiten in de zwerm van managers en bestuurders en stafmedewerkers 

• Er kunnen groepjes van zorgorganisaties ontstaan met dezelfde vragen/ thema’s die met 
elkaar informatie willen delen, van elkaar en samen willen leren en de krachten willen 
bundelen. Vragen en signalen daarover kunnen opkomen uit de zwerm. De aanjager kan deze 
oppakken vanuit de zwerm en waar mogelijk beleggen bij bestaande partijen en 
samenwerkingsverbanden om concreet iets te gaan doen. Welke partij dat is, is afhankelijk van 
de bereidheid en mogelijkheden van de gevraagde partij én van de vraag. De HAN en 
Tech@doptie richten zich op de langdurige zorg en thuiszorg en steeds meer op de 
ziekenhuizen; Health Valley in principe op de cure én de care; het Digital Health Centre en de 
Academy Het dorp vooral op de gehandicaptenzorg. 

• Er kan een groepje zorgorganisaties ontstaan die samen willen nadenken over wat belangrijk is 
voor de regio; innovaties gericht op het werkplezier van verpleegkundigen en verzorgenden 
om hen te behouden voor het vak (bijvoorbeeld door werkdruk en administratieve lasten te 
verminderen). Is het dan zinvol om samen iets op te pakken in de regio (of in ieder geval door 
te beginnen met een aantal zorgorganisaties)? Wat daaruit komt, kan de aanjager bijvoorbeeld 
beleggen bij bestaande samenwerkingsverbanden van zorgorganisaties (werkgeversvereniging 
WZW of The Economic Board) om invloed uit te oefenen. 

• Een groepje zorgorganisaties dat samen zoekt naar manieren om verpleegkundigen en 
verzorgenden in de eigen organisatie rol en positie te geven bij innovaties én hen te betrekken 
bij alle vernieuwingen in de zorg die hun beroepsuitoefening raken. Dat zou 
werkgeversvereniging WZW kunnen ondersteunen. 

• Organisaties die niet bij het practoraat Tech@doptie zijn aangesloten gaan meedoen aan 
scholingstrajecten die zij organiseren, zoals deskundigheidsbevordering op het terrein van 
zorginnovatie.  

• Kennis vergaren en delen over innoveren, het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op tactisch, 
strategisch en operationeel niveau. Samen eraan bijdragen dat het werkplezier van verpleeg-
kundigen en verzorgenden groter wordt doordat het proces van innoveren prettig en 
zorgvuldig verloopt in de zorgorganisatie en verpleegkundigen en verzorgenden daarbij 
betrokken zijn. 

• Een aantal zorgorganisaties dat onderzoek initieert, bijvoorbeeld naar 
implementatievraagstukken. Daarbij aansluiten bij initiatieven van onderzoekers die er al zijn, 
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hen zo nodig bij elkaar brengen. Bijvoorbeeld initiatieven van Academy Het Dorp, Research en 
development afdelingen van zorgorganisaties, lectoren, practoren en hoogleraren. 

Standplaats van het platform? 

Meer dan één aanjager is belangrijk. Eén aanjager is te kwetsbaar (kan uitvallen). Veel kennis zal 
toch in het hoofd van de aanjager zitten, ook al wordt getracht zo veel mogelijk vast te leggen op 
de vindplaats (en anderszins). Bovendien is die rol ingewikkeld en werkt sparren met elkaar 
kwaliteit verhogend voor het uitoefenen van die rol. Verder uitdenken van de rol van de aanjagers, 
welke kennis en ervaring en netwerk zij nodig hebben, is in Fase 2 van belang. Ook om vervolgens 
te kunnen bepalen vanuit welke plek de aanjagers hun rol het beste kunnen vervullen. Hoe dan 
ook is neutraal terrein daarbij belangrijk, omdat bij innoveren iedereen altijd beducht is voor het 
vooropstellen van eigen belangen. Waar het ZiPv&v een plek kan krijgen, daarover zal de 
discussie gevoerd moeten worden in de regio. 

 Terug naar de aanleiding tot de verkenning 

De initiatiefnemers vroegen zich af of er nog kansen liggen binnen de regio op het terrein van 
innoveren binnen verpleging en verzorging in de verschillende branches van de gezondheidszorg 
(ziekenhuizen, langdurige zorg, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg). Bijvoorbeeld om de 
kwaliteit van innovaties te verbeteren en innovaties succesvol te implementeren en borgen? Of 
om in de regio kennis te vergaren over de inzet van verpleegkundigen en verzorgenden in een 
veranderende gezondheidszorg en samenleving? Of om het werkplezier van verpleegkundigen en 
verzorgenden te vergroten en hen te behouden voor de arbeidsmarkt?  

Gaat een ZiPv&v dat realiseren? De veronderstelling van veel gesprekspartners in de verkenning is 
van wel, als een ZiPv&v ruimte gaat creëren voor verpleegkundigen en verzorgenden om te 
reflecteren op hun werk, zich te ontwikkelen, zeggenschap te hebben en eigenaarschap te ervaren 
(verpleegkundig en verzorgend leiderschap). Dat zijn onderdelen van het werk die over het 
algemeen zeer gewaardeerd worden en bijdragen aan prettig werken. En ook voor 
verpleegkundigen en verzorgenden die eigenlijk niets moeten hebben van (vooral technologische) 
zorginnovaties, kunnen prettiger werken als ze zich daarin gehoord voelen en inspraak hebben en 
als er duidelijkheid is over de visie en beleid van de zorgorganisatie ten aanzien van innoveren.  

‘Verpleegkundig leiderschap’ is overigens een term die regelmatig gevallen is in de verkenning. Ook 
de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN) met wie is gesproken in het 
kader van de verkenning stimuleert leiderschap, omdat dit zowel goede zorg als goed werken kan 
bevorderen. Zij stimuleert leiderschap in zorgregio’s door een aantal verpleegkundigen en 
verzorgenden te selecteren en te ondersteunen (financieel en met kennis en kunde) opdat deze een 
rol kunnen spelen bij het terugdringen van arbeidsmarktproblematiek in de regio. De 
beroepsvereniging ziet het versterken van leiderschap van verpleegkundigen en verzorgenden als 
een belangrijke manier om hen te behouden voor de branche. Bovendien maakt het hun werk leuker 
en aantrekkelijker door veel meer zelfbewust de lead te nemen, daar waar het hun eigen vak betreft. 
Een sterke rol voor verpleegkundigen past ook bij de wereldagenda (Nursing now, Triple aim of 
nursing), de ‘National Health agenda’, en beroepsontwikkelingen in Nederland (2020 
beroepsprofielen, leiderschapstrajecten, shared governance, excellente zorg). Het zou uniek zijn in 
Nederland als een regio zich profileert als een regio die serieus werk maakt van innovaties waar 
verpleegkundigen en verzorgenden bij betrokken zijn.  

Gaat een ZiPv&v eraan bijdragen dat verpleegkundigen en verzorgenden zich meer betrokken 
voelen en betrokken zijn bij innovaties en leidt dit tot beter implementeren en borgen van 
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zorginnovaties en het vergroten van hun werkplezier? Het zou kunnen. Dat zal mede afhangen 
van ontwikkelingen binnen zorgorganisaties en de ruimte die zij voor verpleegkundigen en 
verzorgenden creëren door zorgvuldig te innoveren en samen te werken. Maar het hangt 
eveneens af van de ruimte voor zorgorganisaties vanuit externe kaders. Als ze naast taken als 
ziekteverzuim en productie ook veranderdoelen zouden krijgen (bijvoorbeeld slimmere 
werkprocessen waardoor werkdruk afneemt) dan zullen zij anders kijken en sturen. 

Maar of een ZiPv&v écht gaat werken? Die vraag is voorgelegd in de verkenning. Veel gehoord 
antwoord is: ‘ik denk het wel’, maar ook is gezegd: ‘ik vraag het me af’. Het merendeel van de 
antwoorden valt binnen de categorie ‘het uitproberen waard’. Of een ZiPv&v werkt, dat zal 
moeten blijken door de activiteiten en opbrengsten uit het platform te monitoren en te evalueren, 
waarbij ingeslagen wegen mogen mislukken. Net als bij alle innovaties.  
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Deel 3: Aanpak in de verkenning 

Dit deel van het rapport geeft meer informatie over de aanpak in de verkenning en is een 
verantwoording daarvan. Aan de orde komt:  

1. Profiel van de verkenner

2. Dataverzameling, analyse en rapportage

3. Basis interviewschema

4. Vragen waarop de verkenning ingaat
5. De stuurgroep
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Profiel  van de verkenner 
Marie-Josée Smits is hbo-verpleegkundige (niet meer praktiserend), zorgethica, gepromoveerd 
kwalitatief onderzoeker (ook actieonderzoek), docent en trainer, organisatieadviseur, lid van twee 
Raden van Toezicht. Hierdoor beschikt zij over kwaliteiten die bruikbaar zijn voor het uitvoeren 
van een verkenning naar het idee van een Zorginnovatie Centrum Verpleging & Verzorging. Ook 
heeft zij dergelijke verkenningen eerder uitgevoerd, zoals naar de aard en inhoud van een Praktijk 
Verbeterprogramma voor de palliatieve zorg (voor ZonMw) en de aard en inhoud van het 
kwaliteitskader verpleeghuiszorg (voor de stuurgroep van het kwaliteitskader). 

Zij is werkzaam als zelfstandig adviseur in de zorg vanuit haar bureau ZorgEssentie. Zij kan 
daardoor als onafhankelijk verkenner optreden. Zij is geen partij die betrokken is bij zorginnovatie 
in de regio. 

Dataverzameling, analyse en rapportage 

Voor het uitvoeren van de verkenning is een plan van aanpak gemaakt. Dat is met de 
initiatiefnemers van de verkenning besproken en door hen goedgekeurd. 

Gegevens zijn met name verzameld via (groeps)interviews met betrokkenen bij zorginnovaties. 
Voorafgaand en parallel aan de gesprekken is deskresearch uitgevoerd, om relevante informatie 
over zorginnovatie – landelijk en uit de regio – op te halen. Wat speelt op dat terrein?  

Voor het verzamelen van informatie is een interviewschema gemaakt (dat steeds werd aangepast 
aan de betreffende gesprekspartner; zie pararaaf 5.4 voor het basisschema). Vanuit een gesprek 
over betrokkenheid bij en het belang van zorginnovaties is aan het eind van het gesprek gevraagd 
naar de vorm en inhoud van een ZCVV. Wat zou een ZCVV op basis van hun kennis en ervaring 
aanvullend kunnen doen op wat er allemaal al is in de regio? En hoe zou dat er concreet uit 
kunnen zien? 

Gaandeweg is de focus in de gesprekken verlegd van heel open naar iets meer toetsend op basis 
van de inzichten uit de eerdere gesprekken (gebaseerd op een kwalitatieve onderzoeksaanpak). 
De ervaringen en inzichten van gesprekspartners werden daartoe tussentijds geanalyseerd 
(geordend) om te zien of bepaalde algemeenheden in beeld kwamen. Maar ook in deze fase is zo 
veel mogelijk ruimte open gelaten voor specifieke (onverwachte) inbreng van eigen ervaringen en 
meningen van de gesprekspartners.  

De twee groepsgesprekken met verpleegkundigen en verzorgenden (14 deelnemers per keer) 
hebben veel informatie opgeleverd over de rol van verpleegkundigen en verzorgenden bij 
zorginnovaties en wat zij nodig en belangrijk vinden om die rol te kunnen vervullen.  

Na de informatieverzameling zijn de inzichten geanalyseerd en in een tussenrapportage 
voorgelegd aan de initiatiefnemers van de verkenning. Er is een beroep gedaan op hun kennis, 
ervaring en expertise ter toetsing van wat uit de verkenning naar voren is gekomen. Het 
eindrapport is voor toetsing van de bevindingen, conclusies en advies voorgelegd aan een brede 
selectie van de gesprekspartners.  

Om relevante gesprekspartners op te sporen is bij de start een tabel gemaakt met partijen die een 
belangrijke rol spelen bij zorginnovaties in de regio. Die tabel is door de initiatiefnemers van de 
verkenning ingevuld. Deze tabel was uitgangspunt voor het kiezen van gesprekspartners. Aan 
gesprekspartners is steeds gevraagd wat belangrijke partijen in de regio waren om te betrekken 
bij de verkenning. 
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Er is met name gesproken met mensen die ‘iets hebben met innovatie’. In die gesprekken is ook 
gesproken over ‘mensen die niets hebben met innovatie’. Die zijn daardoor zijdelings 
meegenomen in de verkenning. Bovendien is met twee groepen studenten gesproken, die wel en 
niet iets hadden met innovatie. 

Er zijn keuzes gemaakt. Het is immers onmogelijk met iedereen te spreken binnen het tijdsbestek 
van de verkenning. Conform het plan van aanpak is gekozen voor een set van gesprekspartners 
afkomstig uit verschillende groepen, om alle perspectieven goed in beeld te krijgen. Soms hoorde 
een gesprekspartner tot verschillende groepen. In het kader van de verkenning is gesproken met: 

• Verpleegkundigen en verzorgenden (te weten uit het: ziekenhuis, ouderenzorg, thuiszorg, 
gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg; onder andere middels twee 
groepsbijeenkomsten van 14 verpleegkundigen en verzorgenden elk) 

• Cliënten/ patiënten (Patiëntenraad, IKONE) 

• Bestuurders of (innovatie)managers van zorgorganisaties (verschillende branche) 

• Onderwijsorganisaties (lector HAN, practor ROC en docent ROC) 
• Ontwikkelaars van zorginnovaties 

• Partijen die innovaties in de regio ondersteunen (zoals Health Valley) 

Er is niet gesproken met zorgverzekeraars en politiek (gemeenten) vanuit de vraag hoe zij denken 
over en aankijken tegen zorginnovaties. Dit is onderdeel van fase 2, indien blijkt dat er behoefte is 
een zoiets als een ZCVV. 

Overzicht van geïnterviewden 

 Wanneer Branche / functie Wie 

1 12 juni Expert op het terrein 
van zorginnovatie 

Yvonne Engelen, directeur DSM Materials Science 
Centre; in het kader van een masterclass ‘why should 
you care’ over toezicht op innovatie in de zorg 

2 13 juni VVT bestuurder Dinie van der Linden, Bestuurder Sante partners 

3 14 juni VVT / alle functies Netwerkbijeenkomst met 60 deelnemers van 4 VVT-
organisaties (Attent, Vilente, Zinzia, Liemerije); RvT, RvB, 
professionals, managers, cliëntvertegenwoordigers 

4 

 

5 

18 juni ZH / ondersteuner 

ZH / Onderzoeker 

Concha van Rijssel, Programmamanager REshape 
Center for Innovation; 

Angelien Sieben (vpk en phd-student) Radboudumc, 1 
dag werkzaam voor REshape 

6 18 juni Vpk en onderzoeker en 
ondernemer 

Shawna Butler, EntrepreNURSE! Is met subsidie van 
VWS een jaar in Nederland, werkt vanuit REshape 

7 25 jun VVT / Onderzoek Rens Brankaert, onderzoeker Eindhoven, PIT project van 
Pleyade 

8 26 juni Ondersteuner van met 
name ontwikkelaars 

Chris Doomernik, directeur Health Valley 
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 Wanneer Branche / functie Wie 

9 28 juni Vpk / onderzoek Hester Vermeulen, Hoogleraar verplegingswetenschap 

10 29 juni Onderwijs en onderzoek Marian Adriaansen, Lector HAN 

11 2 juli Patiëntperspectief Vliegwiel digitale innovatie, Nederlandse 
patiëntenfederatie. Ook Julia van Tol – Geerdrink, 
onderzoeker van Radboudumc en gesproken en Mieke 
Klerkx programmamanager innovatie & strategie 
Bernhoven 

12 3 juli Onderwijs en onderzoek Practor Sjors Groeneveld, voor roc nijmegen en 
arnhem, Tech@doptie 

13 5 juli ZH / manager Mieke Zemmelink Rijnstate, Manager zorginnovatie 

14 

 

15 

9 juli Thuiszorg / VVT / 
managers 

Kirsty Lankrijer, senior adviseur Zorgvernieuwing bij 
Medisch Service Centrum Naast (voortgekomen uit 
Sensire) 

André Hermsen, innovatiemanager van Naast 

16 9 juli ZH / vpk Inge Schouten, Voorzitter VAR Radboudumc 

17 11 juli Patiëntpersopectief Anne-Miek Vroom, directeur van IKONE 

18 

19 

16 juli Vpk / V&VN Paulien den Bode (adviseur innovatie V&VN),  

Jethro Hardeman (Amerpoot); ‘zwerm-deskundige’ 

20 

21 

17 juli ZH / onderwijs Agnes Bolderman, Opleidingen Radboud en  

Yolanda ter Sluijsen opleidingsdirecteur 

22 30 juli V&VN Amanda Sijsterman V&VN project Leiderschap 

23 1 augustus ZH / manager en vpk Jacqueline de Leeuw, Chief Nursing Information Officer 
Radboudumc  

24 

 

25 

7 augustus VGZ / onderzoeker en 
manager 

Brigitte Boon Chief Research Officer Academy Het Dorp 
& Hoofd wetenschappelijk onderzoek; en 

Jorrit Ebben Chief Strategy & Innovation van Academy 
Het Dorp 

226 3 augustus ZH / opleidingen Peter van der Tilt, Rijnstate, betrokken bij opleiding 
Zorg en innovatie / verpleegkundigen van de morgen 

27 16 augustus Werkgeversperspectief Rob Timmers, voorzitter Raad van Impact Waard om 
voor te werken!  

28 16 augustus VVT / bestuurder Floor de Vroome, Bestuurder Pleyade 
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 Wanneer Branche / functie Wie 

29 

30 

20 augustus GGZ / bestuurder cq 
innovatiemanager 

Bestuurder Karakter (3e lijn)Toine van den Broek en 
Wouter van Dam 

31 

32 

21 augustus Patiëntperspectief 

 

Elke Pastoors, ambtelijk secretaris PAR Radboudumc; en 
Jopie Verhoeven (voorzitter)Par Radboudumc 

33 21 augustus VVT / bestuurder Dick Herfst ZZG zorggroep, ambassadeur van regionale 
actieprogramma Waard om voor te werken! 

34 22 augustus ZH / ondersteuner 
ontwikkelaars 

John van Sambeek, over ondersteunen aan 
ondernemers + wat is hun behoefte 

35 

36 

23 augustus V&VN / vpk Amanda Sijstermans en  

Martijn Edelbroek van (V&VN)  

37 24 augustus Provincie Gelderland Provincie Gelderland, Annet de Bruin en Iris Harskam, 
samen met Arno Spitters 

38 18 
september 

VGZ/ manager  Suzanne Verheijden, innovatiemanager ’s Heeren Loo 

 19 
september 

Verpleegkundigen en 
verzorgenden 

Bijwonen van de bijeenkomst van het innovatienetwerk 
verpleegkundigen en verzorgenden in het Radboudumc 

39 21 
september 

VGZ / Manager en 

onderzoeker 

Roy Otten, manager Research & Development bij Pluryn 
en hoogleraar kwetsbare jeugdigen en risicogedrag van 
de Radboud Universiteit 

 24 
september  

Verpleegkundigen en 
Verzorgenden 

Bijeenkomst met 14 verpleegkundigen en verzorgenden 
in de regio Nijmegen 

40 25 
september 

Werkgeversperspectief Sanneke Schepman, Beleidsmedewerker Regioplus, 
inventariseert activiteiten ten aanzien van innovatie bij 
alle werkgeversverenigingen 

 28 
september 

Verzorgenden Klas van 15 mbo-studenten Verzorgende (niveau 3) van 
Rijnijssel over zorginnovatie 

41 28 
september 

Onderwijs en onderzoek Docent Wim Schouten van Rijnijssel, onderzoeker bij 
Tech@doptie 

 28 
september 

Verzorgenden Klas van 15 mbo-studenten Verzorgende van ROC 
Nijmegen 

 2 oktober Verpleegkundigen en 
verzorgenden 

Bijeenkomst met 14 verpleegkundigen en verzorgenden 
in de regio Arnhem 
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 Wanneer Branche / functie Wie 

42 5 oktober VGZ / Manager  Nino Bellengé, manager van het Digital Health Centre 
(voortgekomen uit Pluryn). 

43 18 oktober Experts in innoveren Margot Nijkamp, Open innovation Academy 
(Eindhoven) 

 

Daarnaast is gesproken met: 

De initiatiefnemers van de 
verkenning 

• Remko Bakker, programmamanager strategische 
personeelsplanning, Radboudumc 

• Marc Rinkes, manager Knowledge & Innovation Rijnstate, 
mrinkes@rijnstate.nl 

• John van Sambeek, Radboudumc, Directeur Science Meets 
Business Nijmegen B.V., Valorisation Group 
john.vansambeek@radboudumc.nl 

• Arno Spitters, (ten tijde van de verkenning) directeur-bestuurder 
WZW 

Werkgeversorganisaties gebeld 
/ wat doen zijn? (telefonisch) 

Sanneke Schepman van Regioplus; Piet Verrijt van Transform; Ida 
Grasdijk van Zorgpleinnoord; Gerard Nederpelt van WVG Zorg en 
Welzijn. 

Medewerkers van WZW met 
specifieke expertise 

Tjerry Verhoeven, Arno Spitters, Pascalle Neijenhuis , Susanne 
Haarsma, Inez Pelgröm 
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Basis interviewschema 

Dit interview is steeds op maat gemaakt voor elke gesprekspartner. 

Inleiding 

Voorstellen, bedanken, duurt ongeveer 1,5 uur. 

Doel van de verkenning 

Er gebeurt al van alles op het terrein van zorginnovatie. Doel van de verkenning is daar een beeld 
van te krijgen én zicht te krijgen op de vraag of daar nog iets aan toegevoegd kan worden met 
een zorginnovatiecentrum voor verpleegkundigen en verzorgenden. En zo ja, hoe moet dat er 
dan uitzien? In de verkenning richten we ons op innovaties waar verpleegkundigen en 
verzorgenden mee te maken krijgen en die de inhoud van hun vak raken. Verpleegkundigen en 
verzorgenden werken in ziekenhuizen, zorgorganisaties voor langdurige zorg en geestelijke 
gezondheidszorg, in de 0e tot en met de 3e lijn. 

Aanpak 

Er wordt gesproken met: vertegenwoordigers van patiënten en cliënten, verpleegkundigen en 
verzorgenden, bestuurders en managers van zorgorganisaties, onderzoekers en onderwijsmakers, 
ondernemers en ontwikkelaars van innovaties, partijen die zorginnovaties al ondersteunen en 
experts op het terrein van innoveren. 

Resultaat 

De informatie wordt verzameld en gebundeld tot een advies aan de initiatiefnemers die zich 
vervolgens beraden op de vraag of een zorginnovatiecentrum zinvol is voor de regio en hoe dat 
eruit moet zien. Initiatiefnemers zijn Radboudumc, Rijnstate, WZW en de Provincie Gelderland. 

Vorm van het gesprek 

Open gesprek. Vragen als leidraad / niet in deze volgorde / en ook niet letterlijk zo gesteld. 

Ik wil beginnen met de vraag wat jouw betrokkenheid is bij zorginnovatie; wat je doet, met wie je 
samenwerkt, wat je belangrijk vindt, wat de rol van verpleegkundigen en verzorgenden is en wat 
je anders zou willen. Om aan het eind uit te komen bij de vraag: en wat zou daar nog aan 
toegevoegd kunnen worden met een Zorginnovatiecentrum Verpleging & Verzorging (vorm en 
inhoud)? 

Afsluiting (aan het eind) 

• Ben ik iets vergeten te vragen? 
• Wil je me nog iets meegeven?  

• Met welke persoon/ partij zou ik moeten spreken? 

• Mag ik nog contact opnemen als je ik iets vergeten ben te vragen? 
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Vragen waarop de verkenning ingaat 

Ervaring met zorginnovaties 

1. Hoe ben jij betrokken bij zorginnovaties? 

2. Welke innovaties ken je? 

3. Wat betekent innovatie voor jou? 
4. Zijn er actuele problemen die je met zorginnovatie wilt oplossen? 

5. Speelt zorginnovatie in zorgorganisaties? Hoe wordt gewerkt aan zorginnovaties? Waar zitten 
kansen? Waar zitten belemmeringen? 

6. Welke valkuilen zie je bij het ontwikkelen en benutten van zorginnovaties? 

7. Wat zou het gebruik van innovaties kunnen verbeteren/ versnellen? 
8. Welke partijen in de regio spelen een belangrijke rol bij zorginnovaties?  

9. Met wie werk je samen in het kader van zorginnovaties? Met wie zou je willen samenwerken? 
Wat zit samenwerking in de weg? Wat zijn de voor- en nadelen van samenwerking? 

10. Wie moet met wie samenwerken voor optimaal effect? 

11. Welke toekomstplannen heb je op het terrein van zorginnovatie? 

Verpleegkundigen en verzorgenden 

12. Hoe kijk je aan tegen de betrokkenheid van verpleegkundigen en verzorgenden bij 
zorginnovaties? Wat is hun rol en positie? Wat zou hun rol en positie kunnen of moeten zijn? 
Wat kan helpen om die positie te realiseren? 

13. Wat betekenen zorginnovaties voor het beroep van V&V (op alle niveaus)? 

Vorm en inhoud van een zorginnovatiecentrum 

14. Zou er iets extra’s kunnen gebeuren in de regio? Wat dan?  

15. Ken je al iets wat volgens jou een ZCVV is (landelijk of in de regio)? 

16. Is het wel/niet zinvol het centrum te richten op verpleging en verzorging? 

17. Welke vraagstukken kan het centrum helpen oplossen? 
18. Wat zou het centrum moeten doen en voor wie? 

19. Welke relevante thema’s zouden een plek kunnen krijgen? 

20. Voor wie moet het centrum toegevoegde waarde hebben? 

21. Hoe zou dit centrum er uit kunnen zien?  

22. Wanneer kan het centrum zichzelf weer opheffen? 

Bijdragen aan het ZCVV 

23. Wat zou je zelf concreet willen doen?  

24. Wie zou je willen betrekken? Welke partij doet ertoe?  

25. Wie zou welke rol kunnen vervullen? 
26. Wat zou je zelf willen bijdragen / investeren? 
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De stuurgroep 

Samenstelling 

De stuurgroep is breed samengesteld:  

• Verschillende branches (ziekenhuis, ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg, geestelijke 
gezondheidszorg) 

• Verschillende perspectieven (bestuurders, manager, verpleegkundig, patiënten en cliënten). 

De samenstelling is als volgt: 

• Arno Spitters, directeur-bestuurder WZW (voorzitter) 

• Marc Rinkes, manager Knowledge & Innovation Rijnstate  

• John van Sambeek, Radboudumc, directeur Science Meets Business Nijmegen B.V., Valorisation 
Group (wordt indien nodig vervangen door Remko Bakker programmamanager strategische 
personeelsplanning Radboudumc. 

• Jacqueline de Leeuw, PhD RN CNIO (Chief Nursing Information Officer Radboudumc), tevens 
praktiserend en BIG-geregistreerde verpleegkundige). 

• Berend van der Ploeg, bestuurder Attent Zorg en Behandeling (VVT) 
• Julianne Meijers, bestuurder Siza (Gehandicaptenzorg) 

• Anne-Miek Vroom, directeur Stichting IKONE  

• Annet de Bruin, Regio Accounthouder Onderwijs en Arbeidsmarkt bij de Provincie Gelderland. 

Rol van de stuurgroep  

De stuurgroep is gevraagd te reflecteren op het eindrapport over de verkenning: de bevindingen 
die erin staan, de conclusies en advies. En te bedenken of en welke rol ze willen spelen mocht er 
een vervolg komen op de verkenning. 
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