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- Door de vergrijzing zullen er in 2040 nog maar 2 werkenden per niet-werkende in 
Nederland zijn. 

- Het aantal ouderen met één of meer chronische aandoeningen neemt toe en ook 
het aantal ouderen met één of meer geriatrische aandoeningen stijgt. 

- De complexiteit van de zorgvraag zal toenemen met een grotere druk op het 
gehele zorgsysteem als gevolg. 

- Alsof dat al niet genoeg is, komt daar nog eens een groot tekort aan werknemers 
in de ouderenzorg bij. In 2022 zijn er bijna 190.000 extra werknemers nodig om 
goed voor al die ouderen te kunnen zorgen. Een enorme opgave.

Specifiek voor de regio Rotterdam geldt dat de concentratie van sociaal economische 
achterstand, een grote uitkeringsafhankelijkheid, een lage zelfredzaamheid, een grote 
culturele diversiteit en een vaak beperkte sociale cohesie de complexiteit van de 
zorgvraag beïnvloedt.

Daarom hebben organisaties in Rotterdam in september 2018 een plan van aanpak bij 
Zilveren Kruis Zorgkantoor ingediend waarmee wordt ingezet op anders werken met 
behulp van zorginnovatie. Dit plan wordt gerealiseerd onder de naam Conforte 
Innovatielab.

Waarom innoveren en het Conforte Innovatielab?

“Meer en betere 
zorg met de huidige 

inzet door te 
innoveren”



Algemeen

Januari 2019 is het Conforte Innovatielab opgezet om de aangesloten zorginstellingen te ondersteunen bij het doen 
van (proces) innovaties. Het innovatielab bestaat uit een innovatiemanager, projectmanager en een 
communitymanager. Zij zijn aan het werk geweest met thema’s zoals:

Het creëren van de infrastructuur 
(in samenwerking met de 
deelnemende organisaties) die 
zorgorganisaties kunnen helpen 
bij het vinden en implementeren 
van de juiste (proces) innovaties 
voor de juiste taak.

Zonder een actief netwerk 
functioneert het Innovatielab niet 
optimaal. We hebben het 
afgelopen jaar dan ook 
geïnvesteerd in fysieke bezoeken 
aan verschillende locaties en het 
(digitaal) communiceren over 
relevantie updates en nieuws. 

We hebben organisaties 
ondersteund bij het doen van 
onderzoek, experimenten en 
implementaties. Dit kunnen zowel 
productinnovaties als 
procesinnovaties zijn. We kunnen 
ingezet worden om te 
ondersteunen bij het maken van 
projectplannen, toetsen hoe het 
experiment verloopt en een goed 
vervolg borgen. 

Wat is er het afgelopen jaar bereikt?



Het netwerk
De nieuwsbrief wordt veelal verspreid onder de 
medewerkers van de aangesloten zorginstellingen. Ook 
hier zien we dat er steeds meer animo is om de 
nieuwsbrief te ontvangen en deze wordt vaak gelezen en 
doorgestuurd. 

Het bereik van het innovatielab groeit met de dag. We 
hebben qua social media vooral ingezet op LinkedIn. Hier 
bieden we inzicht in de werkzaamheden/diensten waar wij 
ons dagelijks mee bezig houden. Niet alleen om anderen 
te informeren en inspireren, maar ook om kennis te delen. 
Alles wat wij als innovatielab doen kan ook door anderen 
gebruikt worden. 



Het netwerk
Zonder een actief netwerk komt er geen goed werkend innovatielab. We 
hebben enthousiaste, actieve en gemotiveerde mensen nodig die samen 
met ons aan de slag willen gaan. We hebben zowel intern als extern het 
netwerk geactiveerd. Hier zie je een globaal overzicht van wat we zoal 
hebben gedaan. 

Netwerk activiteiten
Roadtrip (langs bij 

zorginstellingen)

Website

Experimenten-box

Flyers

Boekjes

Certificaten

Filmpjes

Podcast

Presentaties

Symposium



Sessies en bijeenkomsten

Om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en 
verbinding te maken hebben we het afgelopen jaar 
verschillende sessies georganiseerd. We hebben ook 
uitgevraagd bij de verschillende zorginstellingen aan 
wat voor een bijeenkomsten zij behoefte hadden. Op 
deze wijze komen we er achter wat er in de 
verschillende zorginstellingen speelt. Voor de sessies 
en bijeenkomsten kunnen alle medewerkers van de 
verschillende aangesloten zorginstellingen zich 
aanmelden. 

Sessies

AVG en IT sessie

Sessie Kwaliteitskader

Experimentensessie

Dido Meet

Medicabeurs

Inspiratiesessie

Innoverend vermogen van 
de organisatie verhogen



Sessies uitgelicht

Medicabeurs

Kwaliteits
plannen

Fieldtrip naar Düsseldorf. Samen met 
werknemers van MOB, Argos 

Zorggroep, Lelie Zorggroep, Aafje en 
Laurens hebben we inspiratie 

opgedaan bij de Medica 
technologiebeurs. Vroeg op en met 

z'n allen in de bus. Een mooi moment 
om mooie contacten te leggen. Een 

zeer geslaagde dag!
Experimenten

sessie

We zijn tijdens een sessie bij het Innovatielab 
aan de slag gegaan met het experimenten 

proces. We hebben samen met de 
enthousiaste medewerkers het experimenten 

handboek op interactieve manier doorgelopen. 
Op deze wijze willen we medewerkers 

stimuleren om met ons aan de slag te gaan en 
het experimenten-handboek te gebruiken.

Samen bepalen wat uitgangspunten 
kunnen zijn om innovatie een goede 
plek te geven in de kwaliteitsplannen 

voor 2020. Hier hebben we een verslag 
van gemaakt. De deelnemers hebben 
dit, waar toepasbaar, verwerkt in de 

eigen kwaliteitsplannen. 



Behoefte onderzoek
Innovatie kan succesvol zijn als de voorgestelde oplossing een goed beschreven 
probleem aanpakt. Dan moet je echter wel zeker weten dat je het probleem goed 
doorgrondt. Daarom is het zo belangrijk om goed onderzoek te doen naar 
knelpunten. Er zijn verschillende manieren om een knelpunt uit te werken tijdens een 
onderzoek.

1. Het kan beter, maar ik weet niet zo goed waar en hoe?
2. Ik heb wel een idee waar het schuurt of waar het beter kan
3. Ik weet in welk domein ik zaken wil verbeteren en eigenlijk zelfs met welke 

oplossing

Voor elke route geldt eigenlijk dat de goede ideeën of oplossingen tot experimenten 
leiden. Op deze manier kun je op een goede manier testen of de gewenste 
verbetering echt tot betere resultaten leidt. 

Onderzoeken
VPT Langer thuis

(Mob)

Valpreventie
(Lelie Zorggroep)

Logistiek
(Laurens)

Behoefteanalyse dwalen
(5 zorginstellingen)

Werkoverleg
(Argos Zorggroep)

Knelpuntenonderzoek
(Lelie Zorggroep)

Achter de deur 
(Mob)

(Onderzoeks) training
(zie tools)



Valpreventie

Onderzoek uitgelicht

Logistiek

VPT 
Langer 
thuis

Samen met de medewerkers willen we zo 
goed mogelijk begrijpen wat de oorzaken en 
oplossingen omtrent valpreventie zijn. Er is 

begonnen met een behoefteanalyse. Tijdens 
een volgende bijeenkomst zullen we een 

customer journey gaan maken van de taken 
van de medewerkers die allemaal bij het 
proces betrokken zijn. Als we dit helder 

hebben, kunnen we samen verbeteringen 
verzinnen. 

Samen met drie medewerkers van 
MOB hebben we bij elkaar gezeten 
om het gehele proces van ochtend 
tot avond van een cliënt in kaart te 

brengen. Op deze manier krijgen we 
inzicht in het ideale plaatje van de dag 
van de cliënt. Door het doel duidelijk 

in kaart te brengen (het ideale plaatje), 
kan geanalyseerd worden wat er op 
dit moment veranderd zou moeten 

worden. Zo wordt het doel 
gestructureerd behaald. 

Er is, samen met Livework, onderzoek 
gedaan naar de logistiek binnen een 
verpleeghuis. Samen met de 
medewerkers zorg en facilitair zijn we 
twee keer bij elkaar gekomen om de 
knelpunten verder uit te diepen en met 
elkaar op creatieve wijze oplossingen te 
bedenken! Daar zijn mooie dingen 
uitgekomen. Een erg goede en 
waardevolle manier om te kijken waar 
zaken in het proces verbeterd kunnen 
worden.



Experimenten

Verandering is vaak moeilijk, daarom is het belangrijk om nieuwe dingen eerst 
te kunnen testen. Dit stelt de gebruikers in staat vertrouwen te krijgen in een 
nieuwe oplossing en de waarde ervan. De innovaties waarmee getest wordt, 
worden geselecteerd aan de hand van de relevante knelpunten (zoals ervaren 
op de specifieke locaties) en de vanuit het portfolio gescande innovaties.

Om effectief nieuwe introducties te doen is het fijn om niet elke keer het wiel 
opnieuw te hoeven uitvinden. Daarom wordt gezocht naar een structurele 
manier om nieuwe ontwikkelingen te testen in een echte werksituatie. 
Belangrijk doel hierbij is, naast het testen van relevante innovaties, om 
ervaring op te doen met het experimenten proces en om een handboek 
experimenten op te leveren. Op deze manier kunnen experimenten 
gestructureerd en met duidelijke doelstellingen uitgevoerd worden op een 
manier die voor alle deelnemende organisaties waardevol is.

Experimenten

Zorg op afstand
(Aafje)

Apple Watch
(Careyn)

GPS-systeem
(Careyn)

Biodynamische verlichting
(Lelie Zorggroep)

Experimenten-handboek
(zie tools)



Vuzix Glass

Het experiment begon met de Vuzix Glass. Dit 
experiment heeft een een paar maanden 
geduurd maar we zijn tot de conclusie 

gekomen dat de software niet voldoet aan de 
behoefte van Aafje. Op dit moment is er een 

nieuw, meer gestructureerd experiment gestart 
met een nieuwe bril van Gemvision. De 

medewerkers zijn in ieder geval erg 
enthousiast. Dit experiment zal duren tot eind 

januari.

Experimenten uitgelicht

Apple 
Watch

Het experiment met de Apple Watch 
werd ingezet vanwege de ECG functie. 

Dit experiment is door goed 
vooronderzoek tijdig stopgezet. De 

Apple Watch kon niet voldoen aan de 
eisen van de afdeling. We hebben 

hiervan geleerd dat goed 
vooronderzoek van groot belang kan 

zijn. 

GPS-Systeem

Er was in verschillende 
zorginstellingen behoefte aan een 

GPS-systeem. Dit experiment zijn we 
bij 1 locatie gestart. Op dit moment 

bood dit product niet de juiste 
oplossing voor de behoeften die er 

waren. Tijdens het experiment 
hebben we veel geleerd, waardoor 

we nu beter op de behoeften kunnen 
aansluiten en op zoek kunnen naar de 

juiste leverancier.



Het innovatielab ondersteunt de verschillende zorginstellingen bij het 
doen van innovatie. Om hen te helpen zijn verschillende tools 
ontwikkeld die door iedereen gebruikt kunnen worden.

Tools
Tools

Experimenten handboek 
(makerstreet)

Customer journey

Experimenten-box

Innovatie visueel (flatland)

Van knelpunt naar oplossing

(onderzoeks) trainingen

Onderzoek Vilans



Experimen
ten 
handboek

We hebben een experimenten 
handboek ontwikkeld met Makerstreet 

om iedereen die aan de slag wil met het 
doen van een zinvol experiment in de 
ouderenzorg te helpen. Gebaseerd op 

onze eerste ervaringen en 
experimenten. 

(onderzoeks) 
Trainingen

We faciliteren in verschillende soorten 
trainingen. Samen met Livework Studio 
organiseren we een traject waarbij we 

innovatie managers gaan ondersteunen. 
Daarnaast loopt een traject voor een grote 

groep zorgmedewerkers om hen te leren hoe 
zij zelf behoefte analyses en knelpunten 

onderzoeken kunnen doen.

Onderzoek 
Vilans

Het lab heeft Vilans gevraagd om de 
innovaties in de aangesloten 

zorginstellingen te onderzoeken en in 
kaart te brengen. Waar houdt 
iedereen zich mee bezig. De 

uitkomsten bieden kansen om van 
elkaar te leren en ervaringen uit te 

wisselen!

Tools uitgelicht

https://www.linkedin.com/company/makerstreet/


Blog posts

Ervaringen zijn er om gedeeld te worden. Om deze reden schrijven 
wij om de zoveel tijd een blog over wat wij zien gebeuren in het 
innovatieproces bij de verschillende zorginstellingen. Op deze 
manier hopen we zowel intern als extern ervoor te zorgen dat 
mensen hier iets van leren en zich niet tegen dezelfde steen hoeven 
te stoten. Vanuit onze visie geven we mensen vast richting over hoe 
het proces kan lopen. 

Blog post

Innovatie is een proces, geen 
project

Een pilot als eerste stap naar 
implementatie, toch?

Experimenteren doe je 
samen!

Innoveren organiseren moet 
je leren

Druppelbril



Succesvolle innovaties binnen de 
aangesloten zorginstellingen moeten 
gevierd worden. Wij waren niet bij dit 
project betrokken, maar wilden wel 

graag het verhaal horen en delen! De 
druppel bril, die effectief wordt ingezet 

bij Careyn.Innoveren 
organiseren 
moet je leren

Experimen
teren doe 
je samen!

Druppelbril

Innovatie is samen kijken naar 
vernieuwing en daar samen enthousiast 
van worden, zodat er daadwerkelijk 
impact gemaakt wordt. Deze blog gaat 
over innoveren en het belang van 
samenwerken. 

Er zijn, vanuit de visie van het 
innovatielab, enkele ingrediënten waar 

iedere organisatie die serieus wil 
innoveren rekening mee moet 

houden! In de blog kun je lezen wat 
die ingrediënten zijn! 

Blog posts uitgelicht



Eigen ruimte

Sinds een half jaar heeft het Conforte Innovatielab 
een eigen ruimte in de Rotterdam Science Tower. 
Een ruimte waar wij fijn kunnen werken, maar 
waar ook verschillende sessies gehouden kunnen 
worden! Daarbij kunnen de medewerkers uit de 
verschillende zorginstellingen ook komen werken 
om eens uit hun eigen werkomgeving te stappen! 
Een erg inspirerende omgeving!



Wat vinden de deelnemers van het innovatielab?

Conforte heeft mij ondersteund in het 
leggen van verbindingen met andere 
organisaties en in het aansluiten bij 
werkbezoeken. Ik heb het als waardevol 
ervaren dat er iemand meekijkt vanuit een 
perspectief van buiten mijn eigen 
organisatie. Op die manier kon ik beter 
voorbereid aan mijn eigen project beginnen.

Het was ontzettend fijn om met collega’s 
van andere organisaties te kunnen delen 
waar we tegenaan lopen en wat wel of juist 
niet goed werkt. Ook de formats voor het 
uitvoeren van knelpuntenonderzoek en 
experimenten zijn ontzettend bruikbaar en 
komen precies op het goede moment. 
Mooi dat we van elkaar leren, samen 
optrekken en niet allemaal zelf het wiel 
hoeven uit te vinden. 

Als ik aan het Innovatielab 
denk, denk ik aan 
enthousiasme, positiviteit en 
het denken in 
mogelijkheden.

Ik vind het fijn om de 
onderzoekstraining via 
Innovatielab te doen, 
aangezien ik ook pas dit jaar 
met een project (Medido) ben 
gestart is het voor mij mooi 
meegenomen. 

Mooi dat Innovatielab 
bijeenkomsten/evenementen 
heeft, daar kan je veel 
inspiratie opdoen en kennis 
delen met collega organisaties!Ook al is het experiment met 

de Apple Watch niet gelukt bij 
deze doelgroep, is het 
meedenken van het 
Innovatielab zeker van 
meerwaarde. Ik denk dat we 
in de toekomst veel gebruik 
gaan maken van het 
Innovatielab.

Mijn ervaring met Innovatie 
lab was zeker positief. Het 
enthousiasme van Wilma 
hoe ze meedenkt met de 
afdeling en doorvraagt en 
stimuleert en het out of the 
box denken is erg leuk.

Wilma denkt met je 
mee, heeft goede 
ideeën voor 
implementatie en kan 
mij vooral steunen bij 
onze VPT afdelingen. 

Ik ben super trots 
op het certificaat 
ik innoveer, er is 
altijd nieuwe 
technologie die 
ons kan 
ondersteunen in 
de toenemende 
complexe 
zorgvraag die we 
hebben.



Op naar 2020


