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SLOTCONCLUSIES



LEAN ALS STRATEGIE

Dhr. Dirk Van Goubergen

Lean & Operational Excellence Trainer



Dirk Van Goubergen

• Essentie van Lean

• Lean = geen cost cutting, maar nadenken over waarde

• Lean-project : contradictio in terminis

• Lean is een strategie/pad/geen doel

• Hard stuff : design kant, procesontwerp

• Soft stuff : wie mag er meedenken/participeren ? van CEO tot poets

• Lean = denken in activiteiten; schrijf het eens op 

• Ja = ok; nee schept ruimte voor verbetering

• Zinloos moe worden of zinvol moe worden ?

• Failure demand

• “Spoed stopt als je het bordje voorbij bent”

• Glu glu glu

• Elke grijze cel, elke dag opnieuw
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LEAN ALS VERANDERING

Prof. Sylvain Landry

Associate Director of the Healthcare Management Hub at HEC 

Montréal Canada (Management University and Research Institute)



Sylvain Landry - Obeya

• Na 300 000 jaar is de mens nog steeds jager/verzamelaar

• Our brain is visual/Ons brein is visueel

– Obeya : een kamer zonder grenzen PDCA

– True north : right care time place cost

– Maak een dash board, geen crash board

• Our brain is saving energy

– System 1 (intuïtief) – system 2 (rational)

• Our brain is single tasking/één ding tegelijk

• Our brain need time to develop : ons brein - onze organisaties 

hebben tijd nodig om te ontwikkelen

• Bouw aan een book of knowledge/boek van kennis
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Sylvain Landry - Kata

• Deliberate practice

• Scientific Thinking

• Kata : een routine die we beoefenen om een vaardigheid te leren

• Denk en handel meer op een wetenschappelijke  basis

• Hoe kunnen we evolueren in onbekend gebied ?

• Kata coach

• Gecompliceerd of complex ?

• Netwerken zijn meer flexibel dan stand alone organisaties
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LEAN ALS OPLOSSING

Dhr. Erwin Telemans

Directeur Handicap International Benelux 



Erwin Telemans

• Veel uitdagingen : kind- en moedersterfte, ….

• Een muur van problemen

• Eerst big 5; in de kast, alweer een muur

• Strategy, vision, mission, goals - True North

• Je leert het meest van je fouten

• Leer, laat je inspireren (Thedacare)

• Lean start van bij de top !

• Board meetings standing up, 30’; daarna Gemba !

• Huddle 15’; geen laptops voor de middag

• Lean bestaat niet uit projecten, maar is een business strategie

• Lean is een reis …

• Coaching is bijzonder belangrijk
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LEAN ALS WETENSCHAP

Prof. Dominique Vandijck

Professor of Patient Safety, Health Economics, Health Policy & Healthcare 
Innovation, Adj.directeur Kerteza en Bestuurder van Zorgondersteuning vzw

Dhr. Hans Crampe

Adjunct Algemeen Directeur AZ Delta, Bestuurder van Zorgondersteuning vzw



Dominique Vandijck & Hans Crampe

• Veel uitdagingen

• Expertisecentrum Lean: 5 focusgebieden (2 voorbeelden)

– Productiviteitsniveau 
• Netto toegevoegde waarde : evidence based 33%

• 50-60% is mogelijk !

– Kennisniveau bewaken
• Bloomberg Taxonomy
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LEAN ALS PRAKTIJK

Dhr. Marc Driesen

Commercieel directeur Digitale Woonassistent en winnaar van de 

Zorginnovatieprijs



Marc Driesen

• Vertrokken vanuit de problemen van patiënten

• Slechts 7 % zorgvragen

• Functie woonassistent uitzuiveren
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LEAN ALS PRAKTIJK

Dhr. Pieter Decloedt

Departementshoofd Proces – en Kwaliteitsbeheer vzw Curando



Pieter Decloedt

• Geïntegreerd dienstenaanbod binnen een breed netwerk van 

spelers

• 3 kerndoelen

– Moderne werkplek

– ICT beheren/versterken
• Disaster recovery plan

• ICT processen herbekijken : beslissing invest; rechtenstructuur

• Eigen sharepoint site met o,a, goedkeuringsflow

• Skype for business

• Verhogen van kennis (office 365)

– Versterken processen
• Uitrol Electronisch zorgdossier
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LEAN ALS TOEKOMST

Prof. Marc Noppen

Gedelegeerd Bestuurder - UZ Brussel



Marc Noppen – ZORG 2030

• België
– 8 ministers gezondheidszorg + 1 staatssecretaris, 3 talen

• Belang van luisteren
– 4200 patiënten bevraagd naar waarde

- Wat wil de patiënt vandaag ?
- Vriendelijk, beleefd, empatisch behandeld worden

- “Mijn zorgverstrekkers moeten met elkaar praten”

• UZB2030 : de apostelen : In welk ziekenhuis wil jij in 2030 werken ?

- Interne en externe communicatie verzorgen

- Evolutie : van volume based naar value based

- Krachtlijnen van de zorg van de toekomst
- Positieve dynamiek; niet enkel kijken naar kost, ook naar opbrengst

- Evidence based werken

- Zo dicht mogelijk bij de patiënt

- Ethiek blijft essentieel : keuze, zelfbeschikking, …

- De overgang is ingezet van oud naar nieuw
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Bedankt…

• Sprekers

• Medewerkers van Zorgondersteuning vzw

• KBC

• Structurele partners

• U als publiek!


