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Wat staat u te wachten het 

komende half uur?

• Wat is er aan de hand in de zorg?

• Wordt het anders en zo ja, hoe?

• Onderzoek van uw eigen situatie

• Wat maakt dat het werkt?

• Conclusies

2



Groei is (voor een belangrijk deel) autonoom door 

• Vergrijzing

• Stijgende lonen

• Technologische innovatie

Zorguitgaven groeien



Ontwikkeling zorguitgaven: 

bezuinigen?



Uitgaven aan zorg en publieke 

uitgaven (2011-2015) (miljarden p/j)



Invloed zorgkosten op beschikbaar 

inkomen/huishouden 1997-2015
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Ontwikkeling intramurale 

ouderenzorg: nóg langer zelfstandig?



Pater-systeem
Verzorgingsstaat

Ego-systeem
Marktwerking

Eco-systeem
Waardecreatie

Centrale regelgeving

Top-down & directief

Bevoogdend

Kader scheppende overheid

Handhaving & toezicht

Op afstand

Verbindende overheid

Wederkerigheid

Stijlflexibiliteit

Eco-

netwerk

CENTRALE 

AANBODREGULERING

Input financiering:

Budget & vergunningen 

Focus: institutie & zorgprofessional 

(ziekenzorg)

GEREGULEERDE 

MARKTWERKING

Outputfinanciering:

Prestatie/productie bekostiging

Focus: zorgconsument (Pathogenesis)

DUURZAME ZORG-WAARDE-

SYSTEMEN

Financiering waardetoevoeging:

individueel & maatschappelijk

Focus: mens & positieve gezondheid 

(veerkracht en welbevinden)

Protocollen

Normen

Ziekte & Zorg

Instituties

Patiënten, bewoners, pupillen

Certificering

Consumenteninformatie

Risicobeheersing & Gedrag

Nieuwe toetreders

Cliënten, klanten

Rol

overheid

Zorg

systemen

Zorg

Rijks-

overheid

Verzekeraars

Aanbieders

Zorgconsument

Variatie op: Idenburg, Ph.J, Schaik, van M.C.M. Diagnose Zorginnovatie; over technologie en ondernemerschap, Scriptum, 2013

Persoonsgerichte zorg

Ervaring en kwaliteit op maat

Preventie, functioneren en participeren

Formeel en niet-formeel, zelforganisatie

Mensen

De samenleving verandert, 

de zorg verandert



Een woud van ketens en netwerken

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1UAikq0Cip4XPs_Obwe8W3QGKIwg&ll=52.161282555030546,5.2899170000000595&z=7
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1UAikq0Cip4XPs_Obwe8W3QGKIwg&ll=52.161282555030546,5.2899170000000595&z=7


En nu u!
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• Sociale motivatie

Hoe wegen mensen hun 

belangen: voor henzelf of 

voor het sociale (prosociaal)?

• Begrijpen

Hebben mensen een goed 
begrip van de situatie of 
kwestie?

De kunst van het samenwerken
MIP-G theorie

Motivated information processing in group judgment and decision making

(De Dreu et al., 2008).
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Prosociale motivatie

• Aangename 

persoonlijkheid

• Vertrouwen

• Vroegere en toekomstige 

relaties

• Beloningsstructuur

• Opdracht van derde 

partijen

• De cultuur en de 

‘framing’ van de situatie

Motivatie om te begrijpen

• Behoefte aan begrip (+)

• Behoefte om af te sluiten 

(-)

• Vermoeidheid (-)

• Tijdsdruk (-)

• Verantwoordelijkheid 

voor proces (+)

Wanneer gaat het goed in de 

samenwerking?



Wat maakt dat samenwerking werkt?
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Pro-sociaal/hoog begrijpen
Problemen oplossen

Informatie delen
Gezamenlijke argumentatie
Aandacht voor ideeën van 

anderen

Pro-sociaal/ laag begrijpen
Harmonie bewaren
Druk op afwijkende 
opvattingen/gedrag

Gemakkelijke compromissen

Pro-zelf/ laag begrijpen
Sociaal lummelen

Geen acties
Patstelling

Geen besluiten
Ideeën van anderen negeren

Pro-zelf/ hoog begrijpen
(tegen)argumenteren

Teleurstelling
Bedrog, smoezen

Ideeën van anderen negeren
Onafhankelijkheid

Pro-

zelf
Pro-

sociaal

Hoog begrijpen

Laag begrijpen



Conclusies 
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Dank voor uw aandacht!
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