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Overzicht van de cases

Woonzorgcentra
• De Wingerd Leuven, vzw

• WZC Curando Ruiselede, vzw

• Zorgbedrijf Roeselare, publiekrechtelijke vereniging 

• De Zwaluw Vollezele, nv

• Triamant Turnhout, nv

Thuiszorg
• Landelijke Thuiszorg Leuven, vzw

• thuiszorgorganisatie vleminckveld Antwerpen, vzw

• Gespecialiseerde thuisverpleging Groep Backaert Erpe Mere, bvba

Zorg en ondersteuning voor personen met een handicap
• OLO, Diensten- en Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding Brasschaat, vzw

• GiD(t)s en Dominiek Savio Instituut Gits, vzw

• Monnikenheide(Emmaus) Zoersel, vzw

• Autimismus Gent, vzw
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Cases: selectie en methodiek

Selectie
• Op basis van suggestie deskundigengroep

• Verdeling over zorg & welzijn

• Regionale spreiding

• Social-profitsector en profitsector

• Diversiteit in praktijkvoorbeelden van innovatie

Methodiek: gesprekken diverse stakeholders
• Leidinggevenden (alle cases)

• Kwaliteits- of innovatieverantwoordelijken (Curando, OLO, GiD(t)s)

• Werknemers (De Wingerd)

• Werknemersvertegenwoordigers (Zorgbedrijf Roeselare)

• Zorgvragers (De Wingerd)

• Ondernemingen (Curando)

• Onderzoeksmedewerkers (Curando)
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Trends in zorg & welzijn

Vermaatschappelijking van de zorg

Complexe zorgvragen

Het profiel van zorgmedewerkers & competenties veranderen

Zorgorganisaties staan voor een omkering in hun dienstenmodel

Zorgtechnologie is in volle ontwikkeling
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Situering van de subsectoren

Er ontstaan ketens van zorg en ondersteuning die nopen tot 

samenwerkingen…

Ouderenzorg: uitbouw van dienstenaanbod naar 

thuisondersteuning

Thuiszorg en -verpleging: uitbouw van diensten naar diverse 

doelgroepen

Ondersteuning en zorg voor personen met een handicap: 

vraaggestuurde uitbouw van diensten in concentrische cirkels
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Innovatie in Zorg en Welzijn - definitie

Beleid
Zowel profit als social-profitvoorzieningen in de zorg hebben een 

maatschappelijk doel voor ogen.

Zorgkoepels en –actoren
Innovatie = andere zorg: participatief, valorisatie (spreiding) van nieuwe 

kennis in netwerken. Het gaat om het stimuleren van 

transformatieprocessen: generiek en gebruikersgericht.

Voka Health Community
Een platform voor open innovatie in de ruime witte economie, een sterk en 

breed netwerk dat partnerschappen creëert en stimuleert, een 

multidisciplinaire aanpak met ondernemingen, zorgactoren, patiëntengroepen 

en kenniscentra 

Overleg Zelfstandige zorgverstrekkers
Kwalitatief, evidence-based practice en beroepseigen deontologie
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Innovatie in Zorg en Welzijn - definitie

Stakeholders in Zorg en Welzijn

• Erkennen het maatschappelijk doel

• Richten de focus op de zorgvrager

• Ervaren de nood aan samenwerking
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Cases als inspirerende voorbeelden

Woonzorgcentra
• Wingerd: kleine participatieve woonvorm

• WZC Curando: methodiek van implementatie van verzorgend wassen

• Zorgbedrijf Roeselare: werknemersparticipatie als sleutel tot innovatie

• De Zwaluw: zorgondersteuning door sensomotorische integratie

• Triamant: CASMA in de praktijk

Thuiszorg
• Landelijke Thuiszorg: zorgdiensten digitaal stroomlijnen

• thuiszorgorganisatie vleminckveld: open innovatie

• Gespecialiseerde thuisverpleging Groep Backaert: specialisatie wondzorg & ICT

Zorg en ondersteuning voor personen met een handicap
• OLO : maatschappelijke tendenzen vertalen naar aanbod

• GiD(t)s: innovatie van dienstenmodel

• Monnikenheide: inclusie in twee richtingen

• Autimismus: Convent 22, een uniek woonmodel
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Bevindingen over de cases heen (1)

Innovatie

• Innovatie is gericht op de kwaliteit van het leven

• Betrokkenheid van de zorgvragers en medewerkers is essentieel

• Innovaties van producten, processen en zeker van dienstenmodellen

Innovatiebeleid

• Nood aan een goede langetermijnstrategie

• Een keten aan zorgvoorzieningen

• Nood aan de functie van zorgcoach

• Digitalisering ondersteunt de innovatieprocessen
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Open Innovatie

• Kennisdiffusie en samenwerking staan hoog op de agenda

• Een zekere openheid voor samenwerking met commerciële bedrijven en kenniscentra

Organisatorische innovatie

• Nood aan een aangepaste arbeidsorganisatie

• Inspirerend leiderschap is een belangrijke motor van innovatie

Bevindingen over de cases heen (2)
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Vraag naar ondersteuning (1)

Participatieve betrokkenheid

• Betrokkenheid bij het beleid is van groot belang

• Ruimte voor nieuwe verdienmodellen

• Superviserend vertrouwen en vraaggestuurde steun

Duidelijk werkkader

• Aanpak van administratieve lasten

• Vraag naar standaarden in digitalisering

• Transparantie en continuïteit in regelgeving
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Vraag naar ondersteuning (2)

Betrouwbaar financieel werkkader

• Een basisfinanciering die kwaliteit ondersteunt

• Een regelluw ondersteuningskader voor vernieuwing

• Toegang tot reguliere (innovatie-) steunmaatregelen

Sector overschrijdend samenwerken

• Ontschotten ondersteunen

• Ondersteuning van kennisdiffusie en samenwerking

• Vernieuwing in de zorgprofielen en nieuwe functies
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Tot slot

Feedback en vragen?

Meer informatie op de StIA website

Volgend project: BEN-bouwen in zorg en welzijn

http://www.serv.be/stichting/thema/ondernemerschap-economie-en-innovatiebeleid

