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Leeswijzer 
Dit is het visie document van het innovatieteam van Zorggroep Elde Maasduinen. In hoofdstuk 1 wordt 

onze visie beschreven (het waarom). Hoofdstuk 2 beschrijft de manier waarop we werken (het hoe). 

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de positionering en inbedding van het team binnen de organisatie. 

In hoofdstuk 4 worden de thema's beschreven waarop we ons richten (het wat). 

1. Waarom innoveren? 
De vraag waarom we innoveren kan niet los worden gezien van de bedoeling1 van de organisatie 

waarin we innoveren. De missie en visie van Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) is als volgt 

omschreven: 

Zorggroep Elde Maasduinen is een solide, veerkrachtige en vooruitstrevende 

zorgorganisatie voor cliënten met een complexe zorgvraag in Midden- en Noordoost 

Brabant. Ouderen die intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben, kunnen op ons 

rekenen. We bieden een fijne en beschutte plek om te wonen en leven. Maar ook cliënten 

die nog thuis wonen met een complexe zorgvraag, of mensen die tijdelijk zorg en 

ondersteuning nodig hebben, kunnen een beroep doen op onze zorg, expertise en 

betrouwbare en deskundige medewerkers.  

Dat doen we niet alleen. Medewerkers en vrijwilligers werken nauw samen met 

zorgpartners en het sociale netwerk van de cliënten. Denk aan familie, vrienden, kennissen 

en buren. Samen met die omgeving willen we bijdragen aan een waardevol leven van een 

cliënt. Medewerkers gaan in gesprek met cliënten en hun omgeving om samen te bekijken 

wat echt kan bijdragen aan deze fase van iemands leven. Cliënten houden daarbij zoveel 

mogelijk zelf de regie. Want ook als je kwetsbaar bent, heb je recht op je eigen vrijheden 

en wensen. Je wilt ‘ertoe doen’; dingen zo lang mogelijk zelf kunnen doen. 

(Meerjarenbeleidsplan ZGEM 2021-2024) 

Innovatie moet de bedoeling altijd dienen. Concreet betekent dit dat het innovatieteam haar projecten 

staaft aan drie pijlers: het levensgeluk van de cliënt, het werkplezier van de medewerker en 

toekomstbestendige zorg. Deze pijlers weerspiegelen onze kernwaarden liefdevol, zelfbewust, 

deskundig, veerkrachtig en vooruitstrevend. We hebben oog voor de dilemma's die zich tussen de 

pijlers kunnen voordoen.  

 

 
1 Hart, W. (2012). Verdraaide organisaties. Terug naar de bedoeling. Management Impact. 



3 
 

Toekomstbestendige zorg als motor voor innovatie 
Toekomstbestendige zorg is een belangrijke motivatie geweest om een innovatieteam op te starten 

binnen ZGEM. Onder toekomstbestendige zorg verstaan we zorg die betaalbaar is. Dit vereist efficiënt 

werken en aandacht voor het afremmen van de zorgvraag (preventie). De volgende trends en 

ontwikkelingen doen zich in de toekomst voor die van grote invloed zullen zijn op de ouderenzorg. 

- Het aantal kwetsbare ouderen met complexe zorgvragen neemt sterk toe de komende jaren. 

Zo groeit het aantal 90-plussers volgens het RIVM van 117.000 in 2015 tot 340.000 in 2040. 

- De helft van de 90-plussers krijgt dementie. Het RIVM verwacht een ruime verdubbeling van 

het aantal mensen met dementie (in alle leeftijden), van 154.000 in 2015 tot 330.000 in 2040. 

- De kloof tussen de zorgvraag en beschikbare zorg neemt toe. In 2015 was het aantal 

werkenden in de zorg ten opzichte van het totaal aantal werkenden 1 op 7. In 2040 moet 1 op 

de 4 werkende Nederlanders in de zorg werken om op dezelfde manier zorg te leveren als nu.  

- Er is sprake van vergrijzing van de zorgprofessionals en de instroom van jonge 

zorgprofessionals is onvoldoende om de uitstroom te compenseren. 

- De vraag naar mantelzorgers neemt komende jaren toe, terwijl het potentieel aan 

mantelzorgers af zal nemen. De toenemende vraag naar mantelzorg zet ook extra druk op de 

professionele zorg. Veel zorgprofessionals verlenen immers naast hun werk ook mantelzorg. 

- TNO verwacht dat het aantal benodigde verpleeghuisplaatsen tussen 2019 en 2040 zal stijgen 

van 135.000 naar 261.000. Er moeten dus 126.000 plaatsen bijkomen. Daarbij moet een deel 

van de huidige plaatsen vervangen worden vanwege veroudering van de gebouwen.2 

Deze trends en ontwikkelingen maken dat we de zorg anders moeten organiseren dan dat we nu doen. 

Innoveren is dus een noodzakelijke voorwaarde voor toekomstbestendige verpleeghuiszorg. Team 

innovatie gaat actief op zoek naar mogelijkheden tot verbetering, vernieuwing of innovatie, op zowel 

sociaal als technologisch gebied. In deze mogelijkheden hebben we oog voor mogelijke risico's die dit 

oplevert in de pijlers levensgeluk en werkplezier. Een oplossing die bijdraagt aan toekomstbestendige 

zorg maar in de praktijk ten koste blijkt te gaan van het werkplezier van de medewerkers en/of het 

levensgeluk van de cliënten zal heroverwogen worden. Hierbij houden we rekening met het feit dat 

een nieuwe werkwijze of technologie vaak een periode van wennen en aanpassen kent, wat mogelijk 

(tijdelijk) impact heeft op levensgeluk en/of werkplezier. Deze voordelen en consequenties maken we 

inzichtelijk en wegen we tegen elkaar af in ons advies naar het management.  

 

 

 

  

 
2 Tien_aandachtspunten_voor_toekomstbestendige_ouderenzorg_-_maart_2021.pdf (actiz.nl) 

https://www.actiz.nl/sites/default/files/2021-03/Tien_aandachtspunten_voor_toekomstbestendige_ouderenzorg_-_maart_2021.pdf
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2. De werkwijze van het innovatieteam 
Onze primaire opdracht als zorgorganisatie is het bieden van hoogwaardige cliëntenzorg. We worden 

bekostigd vanuit gemeenschapsgeld. Dat vraagt om een goede balans tussen (financiële) risico's en 

aantoonbare toegevoegde waarde. Tevens is het onze ambitie om actief bij te dragen aan het 

innovatieklimaat binnen ZGEM. Hierbij zijn relatief makkelijke verbeteringen (quick wins) belangrijk 

omdat medewerkers in de zorg de opbrengst van innovatie hierdoor snel ervaren in hun werkpraktijk 

(verhoging werkplezier) en het voor cliënten een directe bijdrage kan leveren aan het levensgeluk. Als 

innovatieteam richten we ons daarom niet alleen op innovatie maar ook op vernieuwing en 

verbetering. Verbeterings- en vernieuwingsprojecten kennen een kortere doorlooptijd en een lager 

risico.  

Verbeteren, vernieuwen en innoveren in samenhang dragen bij aan het scheppen van een 

‘uitprobeer’ klimaat binnen ZGEM waarin we samenwerken aan oplossingen die ‘ertoe 

doen’ op het vlak van levensgeluk van de cliënt, werkplezier van de medewerker en 

toekomstbestendige zorg.  

Een innovatieklimaat is niet af te dwingen maar wel te organiseren door de juiste vragen te stellen en 

samen te leren. Binnen elk type project maken we gebruik van een passende werkwijze die in dit 

hoofdstuk wordt beschreven.  

Starten bij een vraag en werken vanuit een gezamenlijke aanpak 
Ongeacht de aard van het project staat het starten bij de vraag en het samen leren centraal. Een 

belangrijke voorwaarde voor het daadwerkelijk starten van een project is dat er een probleem of vraag 

uit de praktijk ligt. Het aansluiten bij vragen uit de praktijk brengt echter wel het risico met zich mee 

dat we als team enkel nog reactief werken en ons te veel laten leiden door de waan van de dag. Om 

hier een balans in te vinden is elke innovatie medewerker gespecialiseerd in een aantal thema’s en 

houdt nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden actief bij. Indien we potentie zien gaan we in gesprek 

met mogelijke betrokkenen om te onderzoeken of de oplossing daadwerkelijk aansluit bij een actueel 

probleem. Op deze manier vermijden we een zogenaamde ‘technology push’ waarbij het probleem 

nog bij een oplossing gezocht moet worden maar werken we wel proactief. Bij een deel van onze 

projecten ligt het probleem in de toekomst en wordt de vraag of de urgentie daarvan (nog) niet door 

alle betrokkenen ervaren. De vraag kan in dat geval vanuit uit het management komen en (nog) niet 

vanaf de werkvloer. Door onze gezamenlijke aanpak streven we ook in dat geval naar het creëren van 

draagvlak. We werken in al onze projecten zoveel mogelijk samen met relevante betrokkenen. In zowel 

vernieuwings- als innovatieprojecten wordt een interne projectgroep samengesteld waarin de 

‘hoofdpersonen’ in het probleem participeren en waar in het bijzonder aandacht is voor de inbreng 

van de eindgebruiker. Ook bij de verbeter projecten maken we gebruik van een gezamenlijke aanpak. 

Innovatie is iets van de gehele organisatie; elk afdeling binnen ZGEM en elk zorgteam zou met innovatie 

bezig moeten zijn. Als innovatieteam stimuleren en begeleiden we dat. 

Innovatie  
In de volksmond bestaan er veel verschillende opvattingen van wat ‘innovatie’ is. Wij hanteren de 

definitie van de Innovator's method: 

Innovatie is iets dat zich bevindt op het snijvlak van een behoefte en iets nieuws. Beide zijn 

nodig om van innovatie te spreken: innovatie gaat altijd om het oplossen van een probleem 

door middel van een nieuw product, een nieuw businessmodel of een nieuwe werkwijze.  
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Bij innovatie gaan het dus om iets nieuws binnen de ouderenzorg. Het kan zijn dat ook andere 

ouderenzorgorganisaties experimenteren maar er is (nog) geen sprake van een bewezen oplossing. De 

onzekerheid in innovatietrajecten is groot en we krijgen vooraf geen garantie op succes. Bij dit type 

projecten zoeken we vaak samenwerking met bedrijven (co-innovatie) en trekken we waar mogelijk 

op met ouderenzorgorganisaties in de regio. De mate van impact bij innovatie kan erg verschillen. Ook 

bij kleine impact kan er sprake zijn van innovatie. 

Vernieuwing 
Vernieuwing richt zich op oplossingen die op andere plekken binnen de gezondheidszorg hun 

meerwaarde al hebben bewezen, maar nieuw zijn voor onze organisatie en vaak een andere werkwijze 

met zich meebrengen. Binnen deze projecten kijken we of deze bewezen oplossing ook positieve 

resultaten laat zien binnen onze organisatie. Het gaat hierbij om de implementatie van bewezen 

technologieën of het anders inrichten van werkprocessen.  

Verbetering 
Bij verbeteren sluiten we aan op hoe we nu al werken maar proberen we dit beter te maken. We doen 

dit vaak aan de hand van individuele casussen. Hierbij kijken we samen met de afdeling en andere 

betrokken disciplines naar een specifiek probleem dat speelt bij een bewoner of cliënt en zoeken we 

samen naar een oplossing. Geïnspireerd op de innovators method hebben we hiervoor een eigen 

werkwijze ontwikkeld. 

Werkwijze Innovatie: Samen uitproberen, samen leren 
In onze innovatieprojecten laten we ons inspireren door de principes van de Innovators method. De 

Innovators method is een aanpak om in bestaande bedrijven of organisaties innovatie ingang te doen 

laten vinden. Het is een manier om met onzekerheid om te gaan die kenmerkend is voor innovatie en 

combineert daarbij inzichten uit design thinking, agile software, the lean start-up, en businessmodel 

canvas.  

Innovatie is altijd omgeven door onzekerheid en vereist daarom een andere aanpak dan hoe we 

standaard verbeteringen of vernieuwingen binnen onze organisatie vormgeven. Het kan gaan om 

onzekerheid op verschillende niveaus (of een combinatie daarvan): 

➢ Technische onzekerheid > Kunnen we de beoogde oplossing maken? 

➢ Behoefte onzekerheid > Gaan mensen de beoogde oplossing gebruiken, sluit het aan op de 

vraag? (medewerkers, cliënten, naasten) 
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➢ Externe onzekerheid > Past de beoogde oplossing in (interne en externe) procedures en 

protocollen, financieringsstructuren en valt het binnen de geldende wetgeving? 

Deze onzekerheid vereist een andere wijze van (project)management. In grote lijnen kan dit als volgt 

worden begrepen. Hierbij is het onderscheid niet absoluut en kan gesteld worden dat hoe meer 

onzekerheid er is hoe meer de werkwijze naar de rechterkant verschuift. Uitproberen gebeurt altijd 

zorgvuldig in de zin dat we ‘niet zomaar iets doen’ en dat we bijvoorbeeld altijd schriftelijke 

toestemming vragen van de betrokkenen indien dat vereist is.  

Normale manier (lage onzekerheid) Innovatietrajecten (hoge onzekerheid) 

Detail planning Uitproberen  

Falen voorkomen Snel falen 

Uitgebreide analyse Uitgebreid testen 

Businesscase Eenvoudige experimenten 

Denken voor de klant Denken met de client en medewerker 

Denken Doen 

Optimaliseren Leren 

Maximale variant Minimale variant 

Uitvoeren Innoveren 

 

De kern van onze aanpak is dat we aansluiten bij de vragen van onze medewerkers en cliënten en 

diepgaand inzicht proberen te verkrijgen in het probleem. Vervolgens testen we de belangrijkste 

aannames die aan mogelijke oplossingen ten grondslag liggen. Het doel van deze experimenten is in 

de eerste plaats leren en niet zozeer realiseren. Door te leren krijgen we nog beter inzicht in het 

probleem en de eisen die we stellen aan de oplossing. Dit leren doen we samen met de betrokkenen 

waarbij we nadrukkelijk oog hebben voor de drie pijlers van levensgeluk, werkplezier en 

toekomstbestendige zorg.  

Voor het verkrijgen van inzicht in het probleem gebruiken we de belanghebbenden canvas (zie ook 

bijlage 1). Dit canvas vullen we idealiter samen met de betrokkenen in.  
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Voor het generen van mogelijke oplossingen gebruiken we het oplossingen canvas (zie ook bijlage 2). 

Ook dit canvas vullen we samen met de betrokkenen in.  

 

 

Werkwijze vernieuwingsprojecten: honingraatmodel 
Voor onze vernieuwingsprojecten maken we gebruik van het honingraat model van Vilans (zie ook 

bijlage 3). Dit model maakt inzichtelijk in welke fase een vernieuwingsproject zich bevindt en welke 

stappen nodig zijn. Het bevat vijf noodzakelijke fasen voor de implementatie en opschaling van 

technologie in de praktijk. De fasen kunnen iteratief verlopen.  

 

Verkennen 

In de verkenningsfase worden nieuwe vragen geformuleerd en problemen geïnventariseerd. Dit 

gebeurt in nauwe afstemming met medewerkers op de werkvloer. Er wordt bewustwording gecreëerd 

bij management en zorgmedewerkers en inzicht verkregen in de huidige stand van zaken. 

Uitproberen 

Een nieuw product en/of werkwijze wordt in een korte periode getest op 1 of enkele afdelingen binnen 

ZGEM. Hierbij worden gewenste uitkomstvariabelen getoetst zoals gebruikersgemak, belangrijke 
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omgevingsfactoren en samenwerking met de leverancier. Binnen de uitprobeerfase worden ook de 

randvoorwaarden opgesteld voor de uiteindelijke implementatie. 

In gebruik 

Binnen de ‘In gebruik’ fase vindt er diepgaander onderzoek en monitoring plaats naar acceptatie, rol 

in het primaire proces en de meerwaarde voor cliënt en medewerker. Binnen deze fase kunnen ook 

technische testen plaatsvinden naar bijvoorbeeld stabiliteit en interconnectiviteit. De uiteindelijke 

impact op verschillende betrokkenen zoals de client en medewerkers wordt onderzocht en 

gecommuniceerd. De fase vindt plaats op meerdere afdelingen en/of locaties binnen ZGEM zodat deze 

verschillen kunnen worden meegenomen.  

Up-to-date houden/blijven 

In de ‘Up-to-date’ houden/blijven fase is er nauw contact met de leveranciers en ontwikkelaars over 

de ervaringen van eindgebruikers. Op basis van deze ervaringen en voortschrijdend inzicht kan de 

technologie en dienst verder verbeterd worden. Tevens blijven we op de hoogte van nieuwe 

ontwikkelingen die wellicht beter aansluiten bij de organisatie en/of een mogelijk grotere impact 

hebben op het levensgeluk van de cliënt, het werkplezier van de medewerker en kosten. Hierdoor kan 

bijvoorbeeld gekozen worden om terug te gaan naar ‘Uitproberen’ of mogelijk zelfs ‘Verkennen’. 

Borgen en opschalen 

Borgen en opschalen is een cruciale fase na de ‘In gebruik’ fase waarin effectonderzoek kan 

plaatsvinden. We delen actief onze kennis in de regio en andere lerende netwerken zoals het UKON. 

Afdeling innovatie adviseert het management over het opschalen en indien tot opschaling wordt 

overgegaan voorziet ze de organisatie van een implementatieplan. De implementatie is de 

verantwoordelijkheid van de managers zorg en welzijn en de teamcoaches. Een medewerker van team 

innovatie kan indien nodig adviseren en meedenken waar nodig. Een andere mogelijkheid is om een 

externe implementatie coach in te huren.  

 

Werkwijze verbeteringsprojecten 

In de aanpak van onze verbeteringsprojecten zetten we de volgende stappen (zie bijlage 4): 

1. Probleem 

Wij ontvangen een probleem van een medewerker of een afdeling. 

2. Het probleem duidelijk omschrijven 

We gaan met verschillende mensen in gesprek om het probleem helder te krijgen. 

3. Probleemeigenaar benoemen 

We gaan na of wij de beste zijn om het probleem op te lossen. Dit doen we aan de hand van de 

volgende criteria: 

Indien het probleem veelvuldig voorkomt en er al een oplossing voor handen is binnen de organisatie: 

 De medewerker wordt doorgestuurd naar de desbetreffende afdeling/discipline die 

verantwoordelijk is voor deze technologie. 

Cliënt ontvangt géén behandeling vanuit ZGEM: 

 Het innovatieteam kan niet ondersteunen bij het vraagstuk. De medewerker zal het probleem 

moeten bespreken met de behandelaar van de cliënt. 
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Cliënt ontvangt wel behandeling vanuit ZGEM, behandelaar is niet betrokken bij het probleem: 

 De medewerker wordt verzocht om de behandelaar eerst op de hoogte te brengen en samen met de 

behandelaar te kijken naar mogelijke oplossingen die in lijn liggen met de expertise van de 

behandelaar. Indien deze oplossingen niet of onvoldoende werkt kan het innovatieteam 

ondersteunen bij het vraagstuk. 

Cliënt ontvangt wel behandeling vanuit ZGEM, behandelaar is reeds betrokken bij het probleem: 

 Indien de behandelaar al het mogelijke in zijn expertise heeft uitgeprobeerd, maar het probleem 

hiermee niet is opgelost dan denkt het innovatieteam graag mee over een oplossing van het 

probleem. 

4. Solution storming 

We organiseren een solution storming. Samen met iemand van de werkvloer en eventueel een 

andere discipline bedenken we tijdens deze brainstormsessie +/- 8 mogelijkheden die het probleem 

zouden kunnen oplossen. We denken hierbij out of the box. Uit de oplossingen kiezen we de 

oplossing die het meest kansrijk is en welke we op een makkelijke manier kunnen testen. 

5. Testen 

De oplossing waarmee we aan de slag gaan, testen we maximaal 2 weken. We bepalen vooraf 

gezamenlijk het doel en evalueren regelmatig met elkaar. 

6. Afronden 

We ronden het project af en dragen het over aan de juiste persoon binnen de organisatie. 
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3. De plek van Team Innovatie binnen ZGEM 
Per 1 september 2021 heeft ZGEM een nieuw organisatiestructuur. De nieuwe organisatiestructuur 

kent drie hiërarchische managementlagen: de concerndirectie, een tactisch managementteam en de 

teamcoaches. Het innovatieteam wordt aangestuurd door de concerndirecteur Mens-, en 

Organisatieontwikkeling.  

 

Bij de start van het innovatieteam in 2019 is gekozen voor een ‘semi-apart’ model om innovatie te 

organiseren binnen de hoofdstructuur. Het team heeft een eigen budget en kent een zekere mate van 

handelingsvrijheid die past bij de in hoofdstuk 2 beschreven werkwijze. Dit betekent echter niet dat 

het team los opereert van de rest van de organisatie. Het innovatieteam werkt vanuit de problemen 

van de werkvloer, laat zich voeden door de werkvloer en toetst opgedane inzichten op de werkvloer. 

Met de ‘eigen’ werkwijze zoekt de afdeling actief naar verbinding met de lijn en een bepaalde mate 

van inbedding in de organisatie. Projectmanagers Innovatie treden op als interne projectleiders.  

Verbinding met de werkvloer 
Het innovatieteam zoekt actief de verbinding met afdelingen om kansen te signaleren en het gesprek 

aan te gaan. We geven op regelmatige basis presentaties binnen de organisatie en binnen commissies 

en werkgroepen indien er een inhoudelijke match is. We lopen regelmatig mee met medewerkers in 

het primaire proces en schuiven op structurele basis aan bij teamoverleggen. Tevens organiseren we 

minimaal één keer per jaar een ludieke (communicatie)actie om ons team onder de aandacht te 

brengen en medewerkers te stimuleren om met innovatie bezig te zijn. De medewerker-voor-één-dag 

(zomer 2021) is hiervan een voorbeeld. Op Elma 2.0, de ZGEM-website en sociale media posten we 

regelmatig nieuws (bijv. vlogs) rondom de projecten waar we mee bezig zijn.   
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Verbinding met het strategische programma Zorg en technologie  
Individuele medewerkers van het innovatieteam participeren in de diverse projectgroepen binnen het 

programma Zorg en Technologie voor de verbinding binnen het programma en om optimaal gebruik 

te maken van elkaars expertise.  

Om desinvestering te voorkomen en samen te werken aan toekomstbestendige innovatie dienen 

beiden hand in hand te gaan. Wanneer het gaat om de vraag wanneer iets bij het innovatieteam hoort 

kunnen we over het algemeen stellen dat: 

Hoe groter de onzekerheid hoe meer het past bij team innovatie. 

De onzekerheid brengt met zich mee dat team Innovatie zich vooral richt op het testen, het 

ontwikkelen en kleinschalig implementeren van nieuwe producten, diensten of werkwijzen. Naarmate 

de onzekerheid kleiner is en de omvang van het project groter wordt zal deze eerder onder een 

projectgroep vallen dan onder het innovatie team. 

Verbinding met strategische programma Levensgeluk 
ZGEM richt zich op maximale inzet van familie, vrienden en kennissen voor het levensgeluk van onze 

cliënten (meerjarenbeleidsplan ZGEM 2021-2024). Dit thema is verankerd in het strategische 

programma: Levensgeluk. Daarnaast is naastenparticipatie ook een centraal thema binnen de afdeling 

Innovatie. De werkgroep ‘Belangrijke anderen’ heeft het onderwerp naastenparticipatie vanuit de 

kerngroep Levensgeluk opgepakt. Het innovatieteam is hierbij aangehaakt, we volgen twee sporen: 

1. De werkgroep is gericht op het optimaliseren van bestaande bedrijfsprocessen in relatie tot 

naastenparticipatie. Met name de inburgering van het begrip ‘naastenparticipatie’ in het traject 

rondom de verhuizing naar het verpleeghuis verdient aandacht. Onderzoek vanuit afdeling Innovatie 

naar de klantreis en de optimaliseringsmogelijkheden in deze kan goed gebruikt worden als 

brondocument, eigenaarschap ligt niet bij team innovatie. Uiteraard wordt door deelname aan de 

werkgroep wel betrokkenheid geborgd. 

2. Parallel aan bovenstaande exercitie sluit Innovatie aan bij de werkgroep vanuit een meer 

disruptieve invalshoek. Dat betekent dat bestaande bedrijfsprocessen niet het uitgangspunt vormen 

waardoor er ruimte komt voor een compleet nieuwe manier van (samen)werken tussen medewerkers 

en naasten. De onzekerheid in dit type projecten is groot en de onvoorspelbaarheid hoog. Tegelijkertijd 

is bij succes de impact vele malen groter en dat is gewenst omdat de druk op ouderenzorg in hoog 

tempo toeneemt. Team innovatie zal hier als projectleider optreden. 

Verbinding met het strategisch- en tactisch management 
We praten het tactisch managementoverleg inhoudelijk regelmatig bij over onze projecten. Dit kan in 

de persoon van de concerndirecteur Mens-, en Organisatieontwikkeling zijn of een projectmanager 

Innovatie. Daarnaast adviseren we het tactisch management na een succesvolle ‘uitprobeer’ en ‘in 

gebruik’ fase van een project om over te gaan tot opschaling en borging binnen de organisatie. Hierna 

ligt het eigenaarschap in de lijn en heeft Innovatie een adviserende rol.  

Strategisch management wordt in hoofdlijnen op de hoogte gehouden van de koers van het team en 

risico’s van de grotere innovatieprojecten (bijv. toekomst van de verpleeghuiszorg). De manager van 

het innovatieteam is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer inhoudelijke expertise van projecten 

noodzakelijk is, kan een lid van het innovatieteam hierin voorzien.   
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Verbinding met adviesorganen binnen ZGEM 
Het innovatieteam sluit jaarlijks aan bij een vergadering van de centrale cliëntenraad, de VVAR en de 

ondernemingsraad om een update te geven van lopende projecten. Twee keer per jaar vindt er een 

inhoudelijk overleg plaats met de voorzitter en een lid van de commissie ethiek waarin ethische 

aspecten van innovatieprojecten worden besproken. Een medewerker van het innovatieteam is lid van 

de onderzoekscommissie om een directe link tussen innovatie en onderzoek te waarborgen. 

Bij de overige commissies wordt niet op structurele basis aangesloten. Echter wanneer, over een 

specifiek onderwerp, hier behoefte aan is, wordt hierover onderling afstemming gezocht.  
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4. Thema's en projecten 
Team innovatie richt zich op zowel technologische innovaties als sociale innovatie. In de praktijk gaan 

beide type innovaties vaak hand in hand. We richten ons op verschillende thema’s. 

Eigen regie bij de cliënt Het behouden en vergroten van de eigen regie van onze cliënten is één van 

onze speerpunten. Dit betekent dat het vertrouwde leven van thuis zoveel mogelijk moet kunnen 

worden door geleefd in het verpleeghuis. Techniek en sociale innovatie kunnen hierbij een rol spelen. 

Arbeidskrapte We richten ons op oplossingen die waar het kan taken van zorgmedewerkers 

overnemen of makkelijker maken. Ook experimenteren we met producten die cliënten in staat stelt 

om meer zelf te doen en daarmee de druk op zorg doen afnemen.  

Sociale innovatie Technologische innovatie kan niet zonder sociale innovatie. We introduceren nieuwe 

manieren van (samen)werken binnen en buiten de organisatie en richten ons op de duurzame 

inzetbaarheid van onze medewerkers en een brede verankering van onze sector in de maatschappij. 

Een belangrijke uitdaging is ook hoe we jongeren kunnen aantrekken voor een baan binnen de zorg. 

We denken out-of-the-box en waken voor institutionalisme. 

Naastenparticipatie Naasten (familie, vrienden en bekenden) zijn onmisbaar voor het welzijn van onze 

bewoners. Naastenparticipatie is de vanzelfsprekende en gelijkwaardige samenwerking in een 

zorginstelling tussen zorgmedewerkers en naasten. Onze missie is om deze samenwerking zoveel 

mogelijk te faciliteren en te verbeteren, dit doen we onder meer door te experimenteren met nieuwe 

woon- en zorgconcepten.  

Efficiëntere werkprocessen Veel van onze werkprocessen kunnen geoptimaliseerd worden door 

eenmalig informatie in te voeren wat centraal toegankelijk is. Effectieve, cliënt vriendelijke en veilige 

informatieoverdracht is hierbij cruciaal. Het innovatieteam initieert en werkt mee aan flexibele IT-

oplossingen op dit gebied. 

Een actueel projectoverzicht is te vinden op de website van ZGEM. 
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Bijlage 1: Werkwijze Innovatieprojecten: Belanghebbenden canvas 
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Bijlage 2: Werkwijze Innovatieprojecten: Oplossingen canvas 
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Bijlage 3: Werkwijze Vernieuwingsprojecten: Honingraatmodel 
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Bijlage 4: Werkwijze Verbeterprojecten 

 


