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Wat volgt…

• Zorgbedrijf Antwerpen: kort voorgesteld

• Zorgorganisatie(s) binnen een snel evoluerende 
samenleving / zorglandschap

• Evolutie naar het model ‘Zorgzame buurten’ en 
matrixwerking
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3 700 medewerkers 

1500 vrijwilligers

16 000 klanten

300 mln omzet

42 Dienstencentra

18 Woonzorgcentra

3 500 Serviceflats

Alle Thuisdiensten

Zorgbedrijf Antwerpen in cijfers

7 Centra Jeugdzorg (CKG en CBJ)

Presentator
Presentatienotities
We vullen de ontbrekende schakel(s) in zodat iedereen, aan een betaalbare prijs, de kans krijgt om comfortabel ouder te worden. 



Zelfstandig zonder zorg

Afhankelijk met zorg

mantelzorg

lokaal dienstencentrum

24-uurzorgsteunpunt

winkels, post, bank…

serviceflat / assistentiewoningen
(gekoppeld aan LDC / site of 

nabijheid WZC)

aan- of inleunflat

woningaanpassing
& hulpmiddelen

dagverzorgingscentrum
senior-oppas

woonzorgcentrum (WZC)

kangoeroewoning…

kortverblijf

woon-zorgtraject in een levensloopbestendige wijk

24u-zorg / onplanbare zorg 
(nabije professionele zorg)

1 klantbegeleider 
1 klantdossier

1 factuur

Schakels…



Zorgbedrijf Antwerpen staat voor…

Het zoeken naar de best aangepaste, 
geïntegreerde totaaloplossing voor én in 
samenspraak met de cliënt(systeem)

ZBA profileert zich als “oplossingsgerichte en 
behoeftegestuurde zorgorganisatie”
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Waar worden (zorg)klanten 
‘gelukkig’ van?

• “Ontzorgd” worden (geruststelling – peace of mind)
• Stukje flexibiliteit en maatwerk (lego-principe) 
• Absolute zekerheid (garantie / continuïteit in 

dienstverlening / krijgen wat gevraagd is)
• Probleem soepel en aansluitend op eigen verdere 

(levens)doelstellingen oplossen (belevingswereld 
van klant-mantelzorger / patiënt als uitgangspunt)

• …
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Er verandert veel 
én fundamenteel
én op alsmaar kortere termijn 
én het versnelt nog steeds…

• Beleidsmatig op alle niveaus (wereldwijd, Europees, federaal, 
Vlaams, lokaal niveau)

• Zowel op organisatorisch, financieel als inhoudelijk vlak
• In alle sectoren (incl. zorgsector) en organisatievormen
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…Disruptieve tijden….
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Uitdaging: “You have to fix the 
plane while flying…”

(196



Kantelpunt

“Wie het kot in beweging krijgt, zal overleven” * 

* Peter Hinssen, ‘The Network Always Wins - Hoe overleven in een onzeker 
tijdperk’ (2015 - uitg. Lannoo)

Presentator
Presentatienotities
Strategische wendbaarheid en lenigheid van de organisatie = het vermogen van een organisatie om zijn strategische koers snel en effectief te veranderen, anticiperend of reagerend op kansen en bedreigingen in zijn omgevingVrijwel iedere markt is dynamisch, complex en onvoorspelbaar geworden. Of je het nu hebt over muziek, auto’s, kleding, elektronica, bankieren, bouw, vakanties, zorg of overheidsdiensten. En zoals Darwin al lang geleden aantoonde: het is aanpassen of uitsterven. Bedrijven als Kodak, Nokia, Saab, OAD, Mexx, Halfords, V&D en Scapino gingen failliet omdat ze te weinig adaptief waren. Hun traditionele manier van werken schoot tekort voor de veranderingen in hun markt, bij hun concurrenten en klanten.Acht principes van agile managementWat kunt u leren van deze slimme, innovatieve bedrijven om de winnaar in de markt van morgen te worden? Onderzoek wijst uit dat ‘agility’ noodzakelijk is om toekomstbestendig te worden. Daarbij gaat het om eigenschappen als lenigheid, snelheid, kracht, focus, precisie en flexibiliteit. Deze bepalen het responsieve vermogen van de organisatie, de vaardigheid om zich snel aan te passen aan toekomstige veranderingen. En Agile management is de werkwijze om dit te realiseren. Het is gebaseerd op de volgende acht principes:1.	Waarde creëren door eenvoud en kwaliteit van (ver)nieuw(d)e producten en diensten voor interne en externe klanten: werkende, relevante oplossingen die lean worden gebouwd op basis van ‘minimum viable products’.2.	De klant begrijpen om waarde voor hem te kunnen creëren: gebruiken van ‘voice of the customer’ bronnen om zijn wensen, behoeften en gedrag continue te analyseren.3.	Alignment van betrokkenen uit alle relevante afdelingen: door in multidisciplinaire teams samen te werken aan één gemeenschappelijk doel komt de klant écht centraal te staan.4.	Empowerment van teams door het geven van end-to-end verantwoordelijkheid en het wegnemen van belemmeringen: het geven van vertrouwen faciliteert hun autonome zelforganisatie.5.	Synchroon en visueel communiceren: teamleden werken fysiek bij elkaar in hun eigen ruimte en overleggen en plannen in workshopvorm met elkaar.6.	Leren van experimenteren door het volgen van de Denk-Doe-Leer cyclus: er wordt gewerkt met hypotheses, metingen, analyses en evaluaties, waarbij falen een ingecalculeerd risico is en teamleden zich veilig kunnen falen.7.	Snelheid en flexibiliteit in de planning door te werken met korte iteraties: het team voert de verbeteringen in een ‘pull’ stroom uit door deze te prioriteren op waarde en inspanning.8.	Accountability van alle activiteiten: na iedere iteratie worden de inspanningen en resultaten op transparante wijze geëvalueerd om continue te leren en zo toekomstige prestaties te verbeteren.



Belangrijke eigenschappen van succesvolle 
organisaties & ondernemingen

• Flexibiliteit…
• Lenigheid, wendbaarheid en

aanpasbaarheid…
• Continuïteit en aanspreekbaarheid…
• 24-uurseconomie (ook in zorg)
• Klantgedreven… (optimaal inspelen op snel veranderende behoeften)
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Humor en Inspiratie: 
Omgaan met verandering 

Jaap Bressers is een stand-up comedian, of zoals hij zelf 
zegt: “sit-down comedian”. Hij belandde na een duik in 
zee met een dwarslaesie in een rolstoel. Maar hij pakte de 
draad weer op. ...

https://www.youtube.com/watch?v=j3_zoX1Ief0
(3’.36’’)
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https://www.youtube.com/watch?v=j3_zoX1Ief0


! mankrachtproblematiek

“Zorg is gratis”-mentaliteit



RSZ-PPO: 
Gezondheidszorg/Maatschappelijke 

dienst (125.372)
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17
(Nederland)



Kenniscirkel Domotica voor Wonen en 
Zorg/Zorg op Afstand (Vilans)

www.domoticawonenzorg.nl (*)
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(*) Abonnement mogelijk

http://www.domoticawonenzorg.nl/
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Vlaamse beleidsontwikkelingen

VAPH –
persoonsvolgende 
financiering

BelRai
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Reorganisatie van de eerste lijn
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/CELZ%20beleidstekst%20hervorming%20eerstelijnszorg.pdf
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• Eénlijn.be
• Expertisepunt Mantelzorg
• Samenwerkingsplatform

Eerstelijnsgezondheidszorg
• …
• LOGO’s
• Palliatieve netwerken en 

samenwerkingsverbanden
• Multidisciplinaire 

begeleidingsequipes voor 
palliatieve verzorging

• Regionale expertisecentra 
dementie

• Overlegplatforms geestelijke 
gezondheidszorg• Lokale Multidisciplinaire 
Netwerken (LMN)

• Samenwerkingsinitiatieven 
Eerstelijnsgezondheidszorg 
(SEL)

• Geïntegreerde diensten 
Thuisverzorging (GDT)

https://www.eerstelijnszone.be/

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/CELZ%20beleidstekst%20hervorming%20eerstelijnszorg.pdf
https://www.eerstelijnszone.be/
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https://www.zorg-en-gezondheid.be/projecten-reorganisatie-eerstelijnszorg

https://www.zorg-en-gezondheid.be/projecten-reorganisatie-eerstelijnszorg
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Eerstelijnszones … Regionale zorgzones … Ziekenhuisnetwerken
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* ZS-visie UZA



Rapport

'Ga je mee op gezondheidsreis met de burger? 
(Idea Consult en Abolins) 

In dit rapport worden 5 pijlers naar voren geschoven, die kunnen 
zorgen voor een betere governance en een efficiëntere 
gezondheidszorg. Men plaatst de burger centraal, waarbij de 
gezondheidsacties en -ingrepen gezien worden vanuit een preventief 
perspectief om zo gezond mogelijk te blijven.

Kennissessie - Voka Health Community – 3/12/2019



Evolueren naar
“Zorgzame buurten”

• Cf. beleidsontwikkelingen in de richting van 
regionale, zonale, wijk- en buurtgerichte werking 
(conceptnota ‘Buurtgerichte zorg’ / Inspiratienota 
‘Zorgzame buurten’)
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Model ‘Zorgzame buurten’ en 
matrixwerking in Zorgbedrijf Antwerpen

• Samenwerking over de schotten heen binnen ZBA als 
netwerkorganisatie (over categoriale dienstverlening & over 
sectoren…) in functie van gecoördineerde en afgestemde 24/7 zorg 
en ondersteuning
In eerste instantie was er binnen operationele diensten nog silo-denken en silo-
werken (elke dienstverleningsvorm heeft eigen indicatieschaal; financierings-
mechanisme…)

• Integratie van dienstverlening en aansturing operationele diensten 
(directe zorg en ondersteuning) over de schotten heen/transmuraal: 
manager zorgzame buurt
- In toekomst ‘over lijnen / zorgorganisaties heen’…
- Evolutie naar partnerorganisatie in een transmuraal, intersectoraal netwerk 
(ecosysteem) 
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• 1 aanspreekpunt (multikanaal) voor klanten 
(klantendienst / klantbegeleider) gedurende ganse zorg-
en ondersteuningstraject 
Klantbegeleiders die het gehele aanbod (batterij van mogelijke oplossingen) in hun ‘rugzak’ bij intakegesprek meenemen in functie van 
gepersonaliseerde oplossing op maat (niet in functie van het aanbod)

• Streven naar ‘1 gezicht’ (minimaal aantal) in de directe 
zorg en ondersteuning

• Ondersteunende diensten in matrixorganisatie: 
dienstverlening naar ‘klanten’ én ‘interne klanten’
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Werkelijkheid versus droom…

• ZBA maakt klanten en hun mantelzorgers ‘gelukkig’
– ZBA stelt de levenskwaliteit en het zelfbeschikkingsrecht van de klant en 

de mantelzorger in elke fase van het zorgtraject centraal
– ZBA ‘ontzorgt’ klanten en mantelzorgers (zoekt samen met hen naar de 

best passende ‘totaaloplossingen’)
– ZBA zoekt permanent naar ‘meerwaarde’ voor klanten en potentiële 

klanten en dit in co-creatie met hen
• ZBA is een gewaardeerde en performante partner in transmurale 

zorgnetwerken & samenwerkingsverbanden, dat over lijnen en 
beleidsdomeinen heen werkt

• ZBA profileert zich en is gekend bij (potentiële) klanten als een 
‘oplossingsgerichte’ zorgorganisatie

• ZBA onderscheidt zich van anderen door inhoud & kwaliteit en door 
het garanderen van zorggarantie doorheen het ganse zorgtraject
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Het ‘verschil’ blijven maken met de 
concullega’s (‘hen voor blijven’): meerwaarde 
creëren voor klant en onderscheiding van de 
concullega’s / concurrentie, alsook preventie 
hoog in het vaandel



Wat maakt het verschil bij 
nieuwe diensten…

Timing (en beetje geluk) van nieuwe 
dienstverlening is het belangrijkste (niet: het 
idee / financiering / team-uitvoering / 
businessmodel):  Bijv. Uber / AirBnB.

Zie TED rond startup:
https://www.ted.com/talks/bill_gross_the_single_biggest_reason_why_startups_succeed
Vanaf 3’15’’

https://www.ted.com/talks/bill_gross_the_single_biggest_reason_why_startups_succeed
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1. Timing als belangrijkste factor…

2. Noodzaak tot samenwerking 
over bedrijven, sectoren, 
beleidsdomeinen en grenzen 
heen (nieuwe ecosystemen)

3. Betrek klant-patiënt van bij het 
begin, want klantbehoeften zijn 
sterkste en de belangrijkste 
driver voor innovatie (van klant 
als afnemer naar klant als 
businesspartner)

Presentator
Presentatienotities
Senseo = Philips + Douw Egberts



E-boeken mbt trends o.a. 
gezondheidszorg, onderwijs, 

werk en finance

(Gratis) e-books voor 13 sectoren
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https://www.richardvanhooijdonk.com/e-
books/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=De
+technologie+van+de+Olympische+Winterspelen&utm_campaign=Newslette
r+-+20180221+-+NL

https://www.richardvanhooijdonk.com/e-books/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=De+technologie+van+de+Olympische+Winterspelen&utm_campaign=Newsletter+-+20180221+-+NL
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