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7 stappen naar de veranderende zorgorganisatie 

Evolutie verzint nooit iets nieuws, zij bouwt voort op het bestaande. De vraag is echter of het 

bestaande voldoende is voor de wereld van vandaag. De wereld verandert zo snel dat 

traditionele organisaties snel verouderen. Waar staat uw zorgorganisatie?  

 

Wat is uw strategische agenda? 

De wereld om ons heen wordt steeds complexer omdat veranderingen in snelheid en intensiteit 

toenemen. Organisaties moeten in staat zijn de consequenties ervan snel te overzien. Ook moeten zij 

direct kunnen schakelen waar nodig1. Het veranderende zorglandschap, vraagt om een ander type 

organisatie en management. Zorgverzekeraars, landelijke- en lokale overheden zullen meer en meer 

gaan sturen op financiën om de kosten beheersbaar én transparant te krijgen. De huidige professionele 

zorgorganisaties zullen zich moeten heroriënteren op hun positie en toekomst. 

Wat is uw strategie en is uw organisatie in staat om deze transitie te maken? 

 

Zorgorganisaties moeten functioneren binnen de context van de verschillende invloedssferen en dat 

maakt besturen complex. De financiering loopt via verschillende geldstromen die gekoppeld zijn aan 

verschillende stakeholders. Volgens Mouwen2 functioneren zorgorganisaties binnen een meervoudig 

krachtenveld van burgers, overheid en markt. Als gevolg hiervan worden zorgorganisaties steeds meer 

en meer geconfronteerd met marktprincipes zoals aanbestedingen en het aanbieden van diensten tegen 

eigen betaling (niet verzekerde zorg). Maar krijgen ook te maken met concurrentie op de markt van 

nieuwe zorgaanbieders en andere financiers. Organisaties die in deze ontwikkeling willen participeren 

dienen de maatschappelijke trends voortijdig te onderkennen en dat vraagt ook om bedrijfskundige 

kennis én inzicht van bestuurders en het hoger management, naast de zorginhoud. Het vroegtijdig 

onderkennen van trends en het vormen van (zorg)ketens zegt iets over de levensvatbaarheid van de 

organisatie. Organisaties die dit niet (tijdig) kunnen kiezen, zullen ook op de markt hun positie verliezen 

en uiteindelijk niet zelfstandig overleven. Wat is uw strategie én organisatiefocus? 

 

Dilemma’s voor bestuurders en managers 

Bestuurders staan voor een nieuwe uitdaging en moeten (nieuwe) strategische keuzes maken. Vragen 

die ontstaan zijn: Welke richting gaan wij op met onze organisatie, wat doen wij wel en wat doen wij 

niet, met wie (gaan) werken wij samen of blijven we zelfstandig. Hoe blijft mijn organisatie transparant? 

Maar ook de vraag hoe richten wij intern onze organisatie in en wat zijn de gevolgen voor de 

bedrijfsvoering hiervan. Bedrijfsvoering is een breed begrip en omvat alle onderdelen binnen de 

organisatie die van invloed zijn op de directe en/of indirecte zorg. Of we nu spreken over directe zorg 

aan de cliënt of de indirecte zorg geleverd door ondersteunende diensten, allemaal zijn zij belangrijk om 

de zorg te kunnen leveren. Het kan dan ook lastig zijn voor bestuurders om keuzes te moeten maken 

binnen dit palet van directe of indirecte zorg. De volgende vragen zijn dan ook actueel: “Is het 

management toegerust op deze veranderingen en heb ik de juiste managers binnen mijn organisatie om 

leiding te geven aan deze verandering in de directe of indirecte zorg“.  

Door de verzakelijking van de zorg zal de organisatie meer als een ‘bedrijf’ geleidt gaan worden 

waardoor de organisatie (nog) meer gericht zal moeten zijn op realiseren van gestelde doelen. Dit vraagt 

om een ander type manager, dan voorheen. Managers (hoger- en middenkader) waarbij de scheiding 

tussen zorginhoud en bedrijfsvoering beter georganiseerd is en geborgen in verantwoordelijkheden.  

Managers binnen het hoger kader hielden zich voorheen voornamelijk bezig met de inhoud van de zorg 

omdat ze monodisciplinair waren opgeleid, maar moeten zich nu als integraal verantwoordelijke meer 

                                                           
1 www.managementbusinessschool.com: ManagementExcellence-bedrijfskunde 
2 Mouwen e.a, (2007):Strategisch management voor non-profitorganisaties 



en meer gaan richten op de bedrijfsvoering binnen de organisatie. Centraal daarbinnen staan de 

thema’s als personeelsbeleid, financiën, ICT, logistiek, marketing en leiderschap. Waar staat uw 

management? Hebben zij de kennis en vaardigheden om de organisatie mee te laten groeien met de 

vraag van de markt? 

 

Veranderend management 

Het “nieuwe management“ moet in staat zijn de veranderingen te sturen en werkt resultaat gericht 

vanuit prestatie-indicatoren. De nieuwe rol van managers binnen de organisatie wordt dan ook steeds 

essentiëler. Managers dienen overzicht te hebben over het totaal proces van de zorg, dienen te 

beschikken over de juiste medewerkers en moeten hun processen op orde hebben. De manager moet 

een leider zijn3, moet beschikken over zelfinzicht  en de processen kunnen managen. 

Het zorgaanbod vraagt niet meer om een proces gestuurd aanbod, maar om een cliënt gestuurd 

aanbod. De cliënt dient centraal te staan. Gevolg hiervan is dat er een belangrijke gedragsverandering 

moet plaats vinden bij medewerkers. De manager moet in staat zijn om dit proces te sturen.  

 

Het “nieuwe management“ moet beschikken over andere c.q. nieuwe vaardigheden om de organisatie 

te ‘laden’ in haar maatschappelijke positie. Andere c.q. nieuwe kennis en kunde op het gebied van 

financieel-, risico-, veiligheids-, hospitaliteits-, sales & relatie- en talentmanagement. De belangrijkste 

kenniswaarde hierbij is denken in klantwaarde. Het denken in klantwaarde staat voor “het denken 

vanuit de agenda van de klant“, waarbij het niet uitmaakt wie de klant4 is. Het is een manier van denken 

die elke manager zichzelf eigen moet maken, sterker nog elke medewerker binnen de organisatie zou op 

deze manier moeten denken en handelen. Dit zou een intrinsieke motivator dienen te zijn. Wat zijn uw 

motivatoren? 

   

Effecten op de bedrijfsvoering  

De effecten op de bedrijfsvoering van de organisatie gaan dus verder, veel verder dan het aanpassen 

van enkele facetten in de bedrijfsvoering. De totale organisatie zal een turn-over moeten maken wil de 

professionele zorgorganisatie toekomst bestendig zijn. Elke medewerker binnen de organisatie zal zich 

bewust moeten zijn van zijn of haar aandeel in het totale zorgproces, alleen dan kan de organisatie 

kwaliteit leveren. De rol van de manager als zorginhoudelijke bedrijfskundige5 is hierbij cruciaal. 

 

7 stappen voor een veranderende zorgorganisatie 

1. Creëer de juiste governancestructuur voor de veranderende organisatie; 

2. Weet wat de klantvraag is van morgen en overmorgen; 

3. Bepaal uw strategische keuze(s) in de ketenvorming; 

4. Hoe maakt u de overstap van klant- naar ketenbenadering; 

5. Hoe kunt u integraal performance realiseren voor uw organisatie; 

6. Zorg dat het management toegerust is op de nieuwe organisatie; 

7. Creëer een nieuwe cultuur, denk in klantwaarde.  

 

 

                                                           
3 Covey (2010): De zeven eigenschappen van effectief leiderschap 
4 Klant dient gelezen te worden als: cliënt, bewoner, patiënt, ect. 
5 www.managementexcellence.pro/debedrijfskundige 



Energize Future Thought Leaders! 

De in dit artikel beschreven veranderingen vragen steeds meer van Bestuurders en het management. 

Hierbij kunnen de 7 stappen van klantwaarde creatie6 van Excellence Management Business School 

als richting fungeren. Het nieuwe leiderschap van Bestuurders en managers zal gericht zijn op 

energizing a sustainable future for the company and their leaders. 

 

Over ons: 

Excellence Management Business School is het 

kennisinstituut voor Bedrijfskundig-, Sales- en Risk 

Management. Voor meer informatie over dit artikel of 

andere kenniselementen bezoek onze kennisbibliotheek: 

www.ManagementBusinessSchool.com of mail naar info@ManagementBusinessSchool.com 

 

Twitter: @Ikinspireer 

Linked In: Management_Business_School 

Download ons kennismodel op onze site en start met waarde creatie! 
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