Plan van aanpak opschaling zorginnovaties
Aanleiding
Het is belangrijk dat Amaris blijft zoeken naar vernieuwingen, sociaal en technologisch,
om de zorg voor en welzijn van de cliënten beter te maken en onze medewerkers te
ondersteunen in het verlenen van die zorg.
We starten altijd met een pilot van een innovatie waar in het klein een business case van
wordt gemaakt. Daarbij wordt niet alleen financiële, maar ook overige impact
(toegevoegde waarde, kwaliteit, welzijn) meegenomen. Als uit de pilot blijkt dat er
voldoende aanknopingspunten zijn om op te gaan schalen, zal hiervoor een nieuw plan
van aanpak, met daarin een business case gemaakt moeten worden.

Randvoorwaarden
Voordat je start met óf de pilot, óf de
opschaling, moet aan een aantal
randvoorwaarden gedaan zijn, niet
limitatief.
Deze
randvoorwaarden
worden in figuur 1 weergegeven en
hieronder verder toegelicht. Naast deze
randvoorwaarden moeten de betrokken
factoren van de opschaling vooraf in
kaart worden gebracht.

Opdrachtgever +
geaccepteerd
projectplan

Verbindende
Toegevoegde
projectleider +
waarde +
projectteam
geleerde lessen
waarin zorg is
uit pilot
vertegenwoordigd

Figuur 1: Randvoorwaarden voor start pilot of opschaling

Voordat een opschaling start, moet er een heldere opdrachtgever uit de lijn zijn,
gevolgd door een geaccepteerd projectplan.
Zorg voor een goede projectleider die verbindt, doorzettingsmacht en -kracht heeft.
Dit is onmisbaar bij het laten slagen van zowel de pilot als de opschaling.
Is vanuit de pilot helder wat de toegevoegde waarde is van de innovatie voor cliënten
en de zorg? Zorg dat de geleerde lessen van een pilot goed zijn geïnventariseerd en
worden meegenomen in de opschaling.

Voorbereiding
Voorafgaand aan de opschaling is het belangrijk om alle mogelijke betrokken factoren
alvast in kaart te brengen. Het kan hierbij helpen om gebruik te maken van het Canvas
weergegeven in figuur 2. Belangrijk is dat je goed duidelijk hebt waarom je de innovatie in
wilt gaan zetten (toegevoegde waarde), hoe je dit gaat doen (kernactiviteiten) en wat je
precies gaat doen (met welke partners, middelen, voor welke cliënten etc.). Belangrijk is
ook in deze fase te bepalen wat de standaard manier van werken is of wordt en in welke
gevallen de innovatie ingezet gaat worden.
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Voorbereiding middels Canvas

Partners
Wie zijn onze leveranciers?
Wie zijn onze partners?
Betrekken we de OR?
Zijn er vergelijkbare projecten van
partners?
Zijn er andere projecten of
reguliere zaken die impact
hebben?

Kernactiviteiten
Hoe gebruiken we onze middelen?
Hoe verspreiden we onze
middelen?
Is de juiste kennis beschikbaar?

Toegevoegde waarde

Relatie tot eindgebruiker

Welk probleem lossen we op?
Aan welke behoeften van de
clienten voldoen we?
Welke kosten besparen we?
Welke risico’s verminderen we?
Hoe verbeteren we
toegankelijkheid?

Hoe communiceren we met de
eindgebruikers (clienten/zorg)?
Hoe bieden we assistentie?
Hoe betrekken we de
eindgebruikers?

Middelen

Kanalen

Fysieke middelen (producten)
Humane middelen
(mankracht/expertise)
Infrastructuur (I&A)
Intellectuele middelen (AVG)
Financiele middelen

Hoe willen de betrokken partijen
benaderd worden?
Hoe benaderen we ze nu?
Hoe creeren we bewustzijn?
Hoe evalueren we?

Kosten

Inkomsten

Wat zijn de belangrijkste kosten?
Welke middelen kosten het meest?
Welke activiteiten kosten het meest?

Wie betaalt wat?
Zijn er subsidies mogelijk?
Betaalt de client voor gebruik/huur/abonnement?

Eindgebruikers
Wie zijn onze eindgebruikers?
Is er draagvlak bij de
eindgebruikers?
Worden de verwanten van
clienten betrokken?

Figuur 2: Canvas voor het bepalen van betrokken factoren bij de opschaling van innovaties. Voorafgaand aan de opschaling moet in ieder geval duidelijk zijn wat de toegevoegde waarde van de innovatie
is, welke partners en middelen ingezet gaan worden en wat uiteindelijk de kernactiviteit wordt (in welke gevallen gebruiken we de innovatie wel/niet).
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Opschaling
Nadat er is voldaan aan de randvoorwaarden en alle mogelijk betrokken factoren in kaart
zijn gebracht, kan het daadwerkelijke proces van opschalen beginnen. De verschillende
stappen in dit proces, met bijbehorende betrokken personen of afdelingen zijn
weergegeven in figuur 3. Houdt er rekening mee dat dit geen statisch verloop, maar een
continue en dynamisch proces is waarbij communicatie tussen de verschillende partijen
een cruciale factor is. De verschillende fasen weergegeven in figuur 3 worden hieronder
verder toegelicht.
Doel bepalen: Wanneer de pilot geslaagd is, is het belangrijk om het doel van de
opschaling te bepalen. Houdt hierbij ook ruimte om aanpassingen te maken in het plan.
Dit kan zitten in in tijd, kosten en middelen, maar zeker ook in de inhoud van je
opdracht/het beoogde doel. Evalueer op tijd en stel bij waar nodig, altijd in contact met je
opdrachtgever.
Commitment: Betrek de eindgebruikers tijdens het hele proces. Dit kan middels video’s
waarin de behoeften van cliënten/patiënten zichtbaar worden, waardoor medewerkers
met weerstand op andere gedachten gebracht worden. Gebruik echte ervaringen, en deel
ook wat er minder goed gaat. Stuur ook op het uitwisselen van ervaringen tussen
gebruikers. Vraag innovatieve medewerkers of zij ambassadeur willen worden van de
toepassing.
Budget: Wanneer de innovatie op basis van subsidie kan worden ingezet, denk dan ook
alvast na over structurele kosten. De innovatie kan betaald worden middels alternatieve
financiering of door af te spreken dat gerealiseerde besparingen als tegenhanger mogen
dienen van de technologiekosten. Houdt daarnaast ook rekening dat ook het opleiden van
zorgmedewerkers wordt meegenomen in de financiering.
Inkoop: Zorg dat de functionele en technische eisen (op basis van eisen ICT) duidelijk
zijn. Bespreek ook zeker de mogelijkheden met de leverancier om de technologie op basis
van SAAS (Software As A Service) in te zetten. Op deze manier blijft de leverancier
betrokken bij het proces. Ook kan, met de leverancier afspraken gemaakt worden om de
vergoeding op basis van de prestaties in het proces.
Services: In het beginstadium van de opschaling is het nodig de eisen vanuit ICT duidelijk
te hebben. Voorkeur gaat hierbij uit naar zo veel mogelijk ‘open’ system, zodat er geen
afhankelijkheid richting leveranciers ontstaat. In een later stadium, de daadwerkelijke
implementatie, is de communicatie met diverse partijen (zoals de locatiemanagers)
belangrijk.
Communicatie: Zie ook commitment. Gedurende het hele proces is het belangrijk dat de
communicatie tussen de verschillende partijen in goede banen wordt geleid. Zorg dat er
duidelijk wordt gecommuniceerd dat het om structurele inzet van de toepassing gaat.
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Opschalingsmodel
Fase
Doel
bepalen

Commitment

Budget

Betrokken partijen

Tijdslijn
Definiëren schaalgrootte,
termijn, betrokkenen
Lessen pilot meenemen

Zorgteam,
management

Eindgebruikers zijn/worden in het gehele proces betrokken. Behoeften en wensen
in kaart brengen, engagement creëren (mbv ambassadeurs), continue
terugkoppeling.

Onderzoek team,
cliënt (CR),
mantelzorger, OR

Overzicht financiën (subsidies, fondsen, Wlz, ZvW,
WMO, verantwoording)

Afdeling financiën,
teamfondsen werving,
afdeling verkoop

Bepalen hoeveelheid,
mate van doorontwikkeling
Aankoop innovatie

Inkoop

Services

Communicatie

Eisen ICT
Check toepasbaarheid in
digitale omgeving

Contact met leveranciers
Terugkoppeling

Voorzien in materiaal,
aanpassingen in ICT
infrastructuur of op locatie

ICT, Facilitair,
locatiemanagers

Interne en externe communicatie (informeren OR,
teams, CR, cliënten, mantelzorgers/betrokkenen,
klantcentrum, zorgadministratie)

Afdeling
communicatie

Vaardigheden eindgebruikers
verbeteren, nieuwe gebruikers
instrueren (blijvend)

Training

Afspraken over
onderhoud. Blijven leren
en evalueren.

Borging

Afdeling inkoop,
Leveranciers,
zorgadministratie

Teams,
behandeldienst,
mantelzorgers,
externe partij, HRM
Alle partijen, in
overleg met beheer

Figuur 3: Model voor de opschaling van innovaties. Opschaling is een continue proces waarbij van betrokken partijen (rechts) op verschillende momenten in de tijd (midden, weergegeven met lijn)
inspanning wordt vereist.
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Opschaling (vervolg)
Training: Wanneer bekend is welke toepassing gebruikt gaat worden en voor welke
doeleinden deze ingezet gaat worden, kan er begonnen worden met het ontwikkelen van
een training. Nieuwe medewerkers krijgen, wanneer zij gebruik maken van de innovatie,
ook een introductie.
Borging: Zorg dat het duidelijk is wie de innovatie beheert na het implementatieproces.
Daarnaast is er een plek nodig waar gebruikers met vragen naar toe kunnen.
Enkele handvaten voor tijdens de
uitvoering van de opschaling zijn
weergegeven in figuur 4. Naast een
realistische en gedragen planning,
waaruit enige ambitie mag blijken, is het
erg belangrijk om continue te evalueren
en verbeteren waar mogelijk. Nogmaals,
het proces van innoveren verloopt niet
volgens een stappenplan. Het is een
dynamisch proces, waarbij het gebruik
van moderne projectstijlen zoals agile
en scrum, erg bruikbaar zijn.

Realistische
en gedragen
planning
(met enige
ambitie)

Continue
evaluatie en
verbetering

Gebruik van
moderne
projectstijlen
(agile/scrum)

Figuur 4: Projecttechnieken tijdens de opschaling

Tips
Ter afsluiting nog enkele tips die te pas kunnen komen bij de opschaling van
zorginnovaties:
Gebruik dit procesdocument met besluiten en onderliggende argumenten om mensen
te informeren over de totstandkoming van de toepassing en om hen makkelijker aan te
laten haken.
Zorg dat het ook leuk is. Maak ruimte voor het bespreken wat niet goed gaat en vier je
successen.
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