
 

 

Workshop 
 Waardegedreven ondernemen in de zorg 

 
Inleiding 
Ongelijkheid in kwaliteit van zorg, stijgende zorgkosten en grote uitdagingen zoals een toenemende 
zorgvraag en personeelstekort, vragen om een andere aanpak binnen de zorg. Een aanpak die is gericht 
op het verhogen van de zorgwaarde: de (voor de cliënt) best mogelijke uitkomsten van zorg afgezet 
tegen de totale kosten (in de gehele zorgketen). Het verhogen van de zorgwaarde voor cliënten is dus 
het belangrijkste doel. Niet alleen de cliënt maar ook de zorgaanbieder en zorgprofessionals profiteren. 
Een hoge zorgwaarde trekt immers meer cliënten aan. Bovendien willen zorgprofessionals graag 
werken bij een zorgaanbieder die excellente zorg nastreeft. Dit is ondernemerschap, inspelen op de 
belangrijkste trends en uitdagingen en zelf je toekomst vormgeven. 
 
Het framework Value-Based Health Care (VBHC) biedt een visie en strategie op deze ‘andere aanpak’. 
Een visie en strategie die gericht is op het leveren van excellente zorg en het verhogen van de 
aantrekkingskracht op cliënten én zorgprofessionals. Waar mogelijk tegen lagere kosten per cliënt. Dit 
is wat wordt bedoeld met waardegedreven ondernemen in de zorg. 
 
Workshop 
Tijdens de workshop “Waardegedreven ondernemen in de zorg” leer je de principes kennen van Value-
Based Health Care. Aan de hand van voorbeelden krijg je een helder beeld van de mogelijkheden die 
deze andere kijk op ondernemen in de zorg oplevert. Voorbeelden waarbij de principes van Value-Based 
Health Care leiden tot excellente zorg én continuïteit of zelfs groei/uitbreiding van de zorgonderneming. 
Ook leer je tijdens de leergang hoe je ideeën om zorgwaarde te verhogen zorgvuldig kunt vormgeven 
zodat ze ook in de praktijk uitvoerbaar worden. 
 
De workshop duurt een dagdeel.  
 
Programma 
De deelnemers worden meegenomen in (1) de principes van Value-Based Health Care (VBHC). Dit 
framework, dat in 2008 al door prof. Michael Porter werd geïntroduceerd, geeft richting aan het ‘anders’ 
organiseren van zorg. De focus komt hierbij te liggen op wat voor cliënten werkelijk relevant en 
waardevol is.  
 
VBHC kent een aantal belangrijke pijlers zoals een doelgroepgerichte aanpak, waarbij een werkeenheid 
van professionals integraal verantwoordelijk is voor het realiseren van de best mogelijke zorg. De 
belangrijkste en meest relevante uitkomsten van zorg worden gemeten en geregistreerd, op basis 
waarvan een continue verbetercyclus wordt gestart, gericht op het verhogen van de zorgwaarde voor 
de cliënt. Tevens worden de kosten van de gehele zorgcyclus van een cliënt in kaart gebracht, om deze 
tegen de behaalde uitkomsten af te kunnen zetten. Het gebruik van Data is een voorwaarde om een 
verbetercyclus goed vorm te geven. En excellente zorg heeft een aantrekkingskracht op meer cliënten, 
hoe voorzie je in dit concept in de hiervoor benodigde groei. 
 
Nadat de leidende principes van Value-Based Health Care doorgesproken zijn, aan de hand van 
inspirerende voorbeelden, bespreken we (2) de casus van zorginstelling Oak Street Health en het 
bijzondere resultaat dat zij bereikten met deze ‘andere’ kijk op het organiseren van zorg. Wat levert deze 
andere aanpak op voor hun cliënten én wat levert deze aanpak op voor de zorgaanbieder zelf?  
 
Iedere innovatie begint met een idee. Bij de uitwerking van een idee om zorgwaarde voor een doelgroep 
cliënten te verhogen, maken we gebruik van het (3) Zorgwaarde Innovatie Canvas. Dit praktische 
hulpmiddel, ontwikkeld door Key Groep, helpt je idee concreter te maken. Door te structureren, aan alle 
belangrijke pijlers te denken en te borgen dat steeds de waarde voor de cliënt centraal blijft staan. 
Bovendien helpt het canvas te komen tot een pitch waarin je je idee kunt presenteren aan anderen, 
bijvoorbeeld om financiële middelen te verkrijgen om je idee te realiseren. Na een korte uitleg van het 
canvas gaan we in kleine groepjes hiermee aan het werk.  
 


	Workshop
	Waardegedreven ondernemen in de zorg
	Inleiding
	Workshop
	Programma

