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Van gezondheidszorg naar gezondhoudszorg
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Daarbij rekening houden met fundamenten
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Geen gebrek aan uitdagingen

België heeft niet het beste gezondheidszorgsysteem ter wereld

Q is middelmatig

maar, mensen zijn tevreden

Er is veel marktwerking in het Belgische gezondheidszorgsysteem
grote keuzevrijheid

maar, werkt die ‘markt’ wel

Verspilling in de zorg: groot, maar niet eenvoudig weg te werken

de relatie tussen de patiënt en de zorgverstrekker

de organisatie van ons gezondheidszorgsysteem

Stijging van het budget voor gezondheidszorg
waarom stijgen de uitgaven en mogen de uitgaven stijgen

volgt budget (recht)evenredig

Verschuiving van aanbod naar behoefte
dubbele vergrijzing

evolutie in nood aan competenties (cfr. patiëntveiligheidsrisico’s)



Evenmin een gebrek aan tegenstellingen

zorgen …gezondheidseconomisch, 
organisatorisch

meer doen, met minder middelen?

kwaliteitsissues?



En dat het menens is ;-) 



Hoe aanpakken?
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Voor & door de sector - sinds 2010

• MISSIE – Waarom bestaan we? 

• Verbeteren van de zorgondersteunende processen
binnen zorg- & welzijnsorganisaties

• en dit a.d.h.v. Lean management 
= WAARDE TOEVOEGEN aan onze zorg !

• VISIE – Wat willen we zijn?

• Ontmoetingsplatform
• Expertisecentrum

• STRATEGIE – Wat doen we?

• Praktijkgerichte informatie – best practices delen
• Inspiratie 
• Activiteiten : congres, lezingen, opleidingen, nieuwsbrief, blogs, 

website, boeken
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Een ‘Expertisecentrum Lean’
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• Zorgondersteuning vzw heeft ambitie om te evolueren naar een 
expertisecentrum voor “Lean in de zorg”

• Duurzaam inbedden lean gedachtengoed o.b.v. academisch werk 
(research, PhD’s, masterproeven, opleiding, kennistests, intervisie, …), 
transfer van wetenschappelijke inzichten naar werkvloer en innovatie 

• Duidelijke ambitie zorg(organisaties) / stakeholders (mee) te inspireren en 
te ondersteunen bij implementatie



1. ACTIVITEITEN
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1. Activiteit: Wetenschappelijke update Lean
29/03/2022 - middagwebinar van 12 tot 14 u

2. Congres: De kracht van Lean in Zorg en Welzijn

21/04/2022 - Vlaams Parlement Brussel

3. Partnerevent
16/06/2022 – Vinoscoop Mariakerke

4. Activiteit: Lean & Apotheekprocessen 

In samenwerking met VZA – Vlaamse Ziekenhuisapothekers
22/09/2022 – avondwebinar 18u30 – 21u30

5. Activiteit: Lean & Capaciteitsplanning

20/10/2022 – Vinoscoop Mariakerke van 18u30 – 21u30

6. Activiteit: Financieel administratieve processen

24/11/2022 – middagwebinar van 12 tot 14u
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Activiteiten 2022



3. OPLEIDINGEN
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• Traject 1: Inspiratiemoment Lean in Zorg en Welzijn (2 uren)

Doelgroep:

Voor Raden van Bestuur, directiecomités van zorgorganisaties, stafvergaderingen 

• Traject 2: Introductiedag Lean in Zorg en Welzijn (1 dag)

Doelgroep:

Voor directies, middenkader, leidinggevenden en voor alle medewerkers die willen 
kennismaken met de lean-filosofie.

• Traject 3: Lean Expert in Zorg en Welzijn (4 dagen)

Doelgroep:

Voor leidinggevenden en medewerkers van algemene ziekenhuizen, woonzorgcentra, 
psychiatrische ziekenhuizen, thuiszorg organisaties en andere zorginstanties. 

De kruisbestuiving over departementen heen (intra-muros) en over zorgsectoren heen (extra-
muros) geeft een bijkomende meerwaarde aan deze opleiding.
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Lean Expert in Zorg en Welzijn



• VOV (Vlaams Opleidingsverlof – vroegere Betaald Educatief Verlof)
De opleiding Lean Expert in Zorg en Welzijn is erkend in de Opleidingsdatabank
Return tot € 700 per deelnemer - Registratienummer: ODB-0003560

• KMO Portefeuille
20% of 30% gesubsidieerd door de overheid als u voldoet aan de voorwaarden van een KMO
Erkenningsnummer: DV.O235615

• Functiecomplement 
De introductiedag Lean, Integraal Capaciteitsmanagement en de opleiding Beter Anders zijn 
erkend als permanente vorming voor het functiecomplement

• Kwaliteitsregistratie

Zorgondersteuning is erkende dienstverlener en heeft een kwaliteitsregistratie, waardoor de 
opleidingen kunnen geboekt worden onder het systeem van de werkbaarheidscheques. 
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Erkenningen
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Meer bereiken? Dan doe je het Beter Anders!

Ook digitaal!



Integraal Capaciteitsmanagement
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Inhouse opleidingen



4. LIDMAATSCHAP
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Lidmaatschappen

• Zorgorganisaties
– 1 persoon: 350,- EUR
– 3 personen: 750,- EUR
– 5 personen: 1.200,- EUR

• Niet-zorgorganisaties - bedrijven
– Mits goedkeuring RVB
– Eén (1) persoon: 1000,- EUR (enkel 1 persoon aanwezig per activiteit)

Minimaal 75% van de leden zijn zorginstellingen
→ ‘VOOR en DOOR de sector’!

26



Voordelen Leden

• Gratis deelname ledenactiviteiten

• Korting op deelname congres

• Korting op de opleidingsprogramma’s

• Maandelijkse nieuwsbrief via mail

• Maandelijkse blog

• LinkedIn community

• Website met te downloaden documentatie

• Een sterk netwerk van collega zorgprofessionals
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5. SAMENWERKING

Zorgondersteuning vzw
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• Een aantal van de toeleveranciers zijn de vzw genegen en sponsoren dit 
initiatief als structurele partner

• Hierdoor kunnen we de overheadkosten via deze bijdragen financieren en 
maximale ROI geven op het geïnvesteerde lidgeld van een zorginstelling.  
Dit maakt onze vzw inzake governance structuur en principes vrij uniek!
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Structureel partnership



Spread the word!
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@Zorgvzw

#leaninzorgenwelzijn

www.linkedin.com/company/zorgondersteuning-vzw

www.facebook.com/zorgondersteuning
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Zorgondersteuning vzw

Zelzatestraat 62

9960 Assenede

BE 0830.216.763

info@zorgondersteuning.be

www.zorgondersteuning.be

mailto:info@zorgondersteuning.be
http://www.zorgondersteuning.be/

