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Innovaties in de gezondheidszorg
Op zaterdag 7 september 2019 verzamelden een aantal young professionals zich op de
Oudegracht te Utrecht. Met een nieuwsgierige blik keken ze door de etalage van Zizo, een
op het eerste oog doodnormaal eetcafé. Toch heeft dit café iets bijzonders. Zizo is een plek
waar mensen met een beperking leren, werken, of anders gezegd, zich kunnen ontwikkelen.
Het is een dagbestedingsplek van de organisatie Reinaerde. Die desbetreffende zaterdag is
Zizo niet alleen een eetcafé, maar ook de plek voor stichting Denkkracht Utrecht om samen
met Reinaerde na te denken over innovatie in de zorg. Maar wat is Denkkracht Utrecht
precies?

Denkkracht Utrecht
Denkkracht Utrecht (DKU) is een netwerk van 25 Utrechtse young professionals (foto 1).
Zij hebben hart voor de publieke zaak en de ambitie om maatschappelijke, strategische
en bestuurlijk-organisatorische vraagstukken te ‘kraken’. Denkkracht Utrecht
mobiliseert en activeert denk- en doekracht van deze young professionals om een bijdrage
te leveren aan het oplossen van publieke vraagstukken. De young professionals uit het
netwerk zetten zich op vrijwillige basis in.
Foto 1. Deelnemers Denkkracht Utrecht 2019

Met dit netwerk van jonge mensen worden onder andere zogeheten ‘DenkLabs’ (DL)
georganiseerd: dagen waarbij aan een maatschappelijk vraagstuk wordt gewerkt voor
een of meerdere externe partners. Tijdens deze DL’s probeert Denkkracht Utrecht via
creatieve werkvormen innovatie en nieuwe perspectieven te stimuleren, en door het
stellen van andere vragen te komen tot nieuwe antwoorden. Daarbij benut zij het
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multidisciplinaire karakter van het netwerk en de verschillende werkachtergronden
maximaal. Een jurist ziet niet alleen andere dingen dan een bestuurskundige of een
filosoof, hij/zij kijkt ook met een andere bril naar vraagstukken. Ditzelfde geldt voor
iemand die bij een provincie, een vakbond, groot adviesbureau of universiteit werkt. Die
verschillende perspectieven maakt Denkkracht Utrecht uniek en deze zet zij dan ook in
bij het zoeken naar nieuwe oplossingen.

Denkkracht Utrecht & Reinaerde
Het voorliggende document is het verslag van DenkLab 6. Tijdens dit DenkLab sloegen
Reinaerde en Denkkracht de handen ineen. Reinaerde is een zorgorganisatie in de regio
Utrecht die zich richt op mensen met een beperking. Gedurende deze dag wordt
Reinaerde vertegenwoordigd door Maartje van Boekholt en Marieke Timmer. De dag is
georganiseerd en begeleid door Lilian van Karnenbeek, Celine Mulder en Marieke Roefs
van Denkkracht Utrecht.
Het vraagstuk
Nadenken over innovatie in de zorg, met die vraag kwam Reinaerde naar Denkkracht
Utrecht. Maar waarom is innovatie noodzakelijk? Wel om de volgende reden: de
complexiteit in de gezondheidszorg neemt alsmaar toe. De huidige en toekomstige
vraagstukken kunnen echter niet alleen worden opgelost met denkrichtingen binnen de
eigen organisatie. Reinaerde stelt het volgende:
▪ ‘In je eentje kan je niet brainstormen’
▪ ‘More brains outside the company than inside the company’
▪ Veel mensen zouden graag iets bijdragen in de gezondheidszorg (zonder direct
zorg te leveren).
Daarom heeft Reinaerde behoefte aan een ‘denktank’ die zich bezighoudt met innovaties
in de gezondheidszorg (zowel sociaal, organisatorisch als technisch). Maar wie passen in
zo’n denktank? En hoe kan Reinaerde deze denktank organiseren? Welke vorm heeft de
denktank? Over deze vragen bogen de Denkkrachters zich tijdens DenkLab 6.

Denklab 6
Met een bak koffie en wat lekkernij, gemaakt door de werknemers van Zizo, begint
DenkLab 6 met een korte introductie over Denkkracht en een inventarisatie van de
thuisopdracht. De thuisopdracht stond volledig in het teken van ‘innovatieve bedrijven’.
Hoe kan een innovatief idee resulteren in een onderneming? De Denkkrachters werden
gevraagd dat eens op te zoeken voor organisatie zoals Thuisbezorgd.nl, Swapfiets, Airbnb
of Thomashuizen. Er kwam meteen een leuke discussie op gang, waarbij het mensen was
opgevallen dat succesvolle innovaties gevoed worden door kennis van buitenaf. Ter
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illustratie, de makers van SwapFiets wisten nauwelijks iets van fietsen, maar wél van
ondernemen.
Introductie Reinaerde
Het thema was zo reeds bekend: innovatie. Nu was het tijd om de organisatie te
introduceren. Maartje van Boekholt, innovatiestrateeg bij Reinaerde, introduceert
Reinarde als organisatie die volledig in dienst staat van mensen met een beperking. Om
Denkkracht Utrecht een idee te geven van de organisatie, geeft Maartje van Boekholt het
woord aan een medewerkster van Zizo: ‘ik werk hier al negen jaar, maar vind alles leuk
om te doen, en ik mag zelf kiezen’. Als zij weer aan het werk gaat, presenteert Maartje het
vraagstuk van de dag. Om als organisatie te blijven functioneren in de toekomst heeft
Reinarde sterke behoefte aan continuïteit van innovatie. Het belang van innovatie in de
gezondheidszorg wordt goed verwoord door een verwant, meneer Theunissen. Naast dat
hij mantelzorger is voor zijn meervoudig gehandicapte dochter is hij voor zichzelf
begonnen. Hij neemt als zzp-er in de consultancy steeds vaker opdrachten aan in de zorg.
Hij benadrukt enerzijds het belang van tijd (‘je moet twee stappen vooruitdenken, anders
ben je te laat’) en anderzijds de mogelijkheden tot verandering binnen de
gezondheidszorg. Zo vertelt Theunissen over een destijds innovatief idee van een ‘halfuur-bril’, een bril die ervoor zorgt dat kinderen dertig minuten rustig worden, waardoor
de begeleiders een half uur de tijd hebben om verantwoording te doen. Tijdwinst én
innovatie. Na het interessante verhaal van meneer Theunissen, komt meneer Deurloo aan
het woord, een medewerker van en begeleider binnen Reinaerde. Hij vertelt over recente
innovaties op de werkvloer, zoals een VR-bril.
Foto 2. De deelnemers luisteren aandachtig
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Brainstormen
Na een introductie over Reinaerde, de persoonlijke verhalen vanuit Zizo en van Joep
Theunissen is het tijd voor Denkkracht Utrecht om aan de slag te gaan. En dat betekent:
brainstormen. De eerste brainstorm gaat over de volgende vraag: welke mensen moet je
bereiken voor een denktank, en hoe behoud je deze mensen? Het doel van de eerste
brainstrom is om de Denkkrachters te activeren, en ze te laten nadenken over
verschillende type mensen en hun belevingswereld. De Denkkrachters worden in
groepjes verdeeld om vervolgens na te denken over verschillende doelgroepen zoals
ouderen, studenten, advocaten, schilders, topsporters en bankiers om slechts een aantal
voorbeelden te noemen. Natuurlijk mogen de groepjes ook zelf met doelgroepen komen.
Aan de lijst worden zo influencers, freelancers en Denkkracht Utrecht zelf toegevoegd. Om
gevoelens en motieven van alle doelgroepen in kaart te brengen wordt gebruikt gemaakt
van een zogenoemde empathy map. Een empathy map is een krachtige tool uit de design
thinking om de belevingswereld van doelgroepen en/of klanten in kaart te brengen. De
empathy map bestaat uit een zestal vragen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Think and Feel: Wat denkt en voelt de doelgroep?
See: Hoe ziet de omgeving van de doelgroep eruit?
Hear: Wat zegt de omgeving over de doelgroep?
Say and do: Wat zegt en doet de doelgroep?
Pain: Waar zit de pijn?
Gain: Waar zit het verlangen?

De uitkomsten zijn extreem divers. Om inzicht te krijgen in deze verscheidenheid aan
uitkomsten worden alle uitkomsten verzamelend in een grote tabel. Het naslagwerk voor
de rest van de dag (zie foto 3).
Foto 3. Deelnemers vullen de grote tabel in.
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Lunch en wandelen aan de Oudegracht
Na langer dan een uur flink te hebben nagedacht over wie allemaal potentieel deel uit
kunnen maken van een denktank, is het tijd voor een heerlijke lunch met tal van
verschillende broodjes. Uiteraard zijn deze broodjes bereid door de werknemers van
Zizo. Voor degenen die behoefte hebben aan frisse lucht was het mogelijk om, in de zon,
over de werf van de Oudegracht te lopen.
En weer verder brainstormen
Na de lunch staat de tweede brainstormsessie op de planning. De vraag gaat niet meer
over ‘wie’ maar over ‘hoe’ je een denktank kan organiseren. Middels twee
brainstormsessies worden de deelnemers gevraagd hoe ze twee verschillende personen
of twee mensen met zeer verschillende (karakter)eigenschappen zouden kunnen laten
samenwerken. Enkele voorbeelden van combinaties zijn ‘Trump & Aart Staartjes’, ‘Lady
Gaga & Mark Rutte’, ‘Speels en Politiek correct’ en ‘Extravert en Depressief’. Door deze
oefeningen worden de deelnemers uitgedaagd om na te denken over hoe je bruggen kunt
slaan tussen verschillende mensen, wensen, wereldbeelden of motivaties. Daarna wordt
aan de groepjes gevraagd om na te denken over welke samenwerkingsvormen eventueel
toepasbaar zijn op de verschillende doelgroepen van de desbetreffende ochtendsessie.
De grote tabel is hiervoor een mooi naslagwerk. Verschillende Denkkrachters liepen naar
de tabel om inspiratie op te doen. Op deze manier wordt geprobeerd de link te maken
met de brainstorm in de ochtend, op weg naar een volledig idee voor het einde van de
dag.
De denktank concretiseren
Uiteindelijk was het zaak om alle brainstormsessies aan elkaar te linken en tot een idee
te komen voor een denktank. Maar voordat we hiermee aan de slag gaan, is het tijd voor
de enige echte enerziger: een actieve oefening om iedereen weer scherp en bij de les te
krijgen. Met de hele groep vertrokken we naar de werf om het evolutiespel te doen, wie
als eerste van ei naar superman evolueert wint (foto 4).
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Foto 4. Het evolutiespel

Hierna is het weer tijd voor serieus werk. Tijdens het laatste blok van de dag zijn de
deelnemers aan de slag gegaan met alle informatie die ze ondertussen tot hun
beschikking hadden: welke mensen behoren tot een denktank? Hoe behoud je deze
mensen? En hoe organiseer je dit? Het uiteindelijke doel is om een idee voor een denktank
te presenteren in de vorm van een poster. Hiervoor moesten de deelnemers ‘ouderwets’
in de weer met scharen, lijm en papier. Alle creativiteit is losgelaten.
Posterpresentaties
De dag eindigt met een interactieve posterpresentatie. De vijf groepjes hebben elk hun
poster opgehangen, waarna de deelnemers zelf, en de aanwezigen vanuit Reinaerde en
Utrecht Zorgt langs de posters lopen en de posters bekijken. De aanwezigen kunnen al
hun vragen stellen, opmerkingen plaatsen en in gesprek komen met de Denkkrachters
over hun ideeën, kennis en ervaringen. Voor ruim een half uur ontstaat bij elke poster een
levendige discussie. Door de ideeën te pitchen en te bediscussiëren worden de ideeën
snel meer en meer gevormd en gefinetuned.

De ideeën verzameld in een poster
De dag resulteert uiteindelijk in vijf fraaie posters met overeenkomsten en verschillen.
Hieronder volgt een korte toelichting van alle gepresenteerde ideeën.
1. Dare to Care
De poster ‘Dare to Care’ verbeeldt een denktank die middels een zevental stappen
gerealiseerd kan worden. De zeven stappen achtereenvolgens zijn:
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(1) Draag een specifiek probleem aan.
(2) Plaats het probleem in het veld.
(3) Zet het probleem om in een of meerdere challenges.
(4) Laat verschillende partijen reageren op de challenges (denk aan studenten,
bedrijven en/of startups). Wie iets denkt bij te dragen kan zich melden.
(5) Verzamel en breng de partijen die aan challenge willen werken bij elkaar voor een
periode van twee maanden. In die twee maanden wordt nagedacht over
oplossingen.
(6) Voer een haalbaarheidstest uit middels een pilot. Geef na twee maanden een go of
no go.
(7) Evalueer! De mensen die het probleem hebben aangedragen evalueren de
oplossing.

1. Dare to Care

2. 48-uur zorgchallenge
Dit team presenteert een denktank aan de hand van een 48-uur zorgchallenge.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden om een weekend lang na te denken over een
vraagstuk uit de zorg. Dit vraagstuk wordt voorgedragen door Reinarde of andere
zorginstanties, en kan zowel open als meer sturend van aard zijn. De uitnodiging is open
voor iedereen zodat mensen, individueel of georganiseerd, uit verschillende disciplines
zich kunnen aandienen. Aan het begin van het weekend wordt door de zorginstantie een
case gepresteerd. Vervolgens wordt in een tijdsbestek van 48 uur in groepjes nagedacht
over potentiele oplossingsrichtingen. Hoe de groepjes vorm krijgen is open. Mensen
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kunnen zich collectief organiseren, samenwerken met vreemden of individueel nadenken
over het gegeven vraagstuk. Kruisbestuiving tussen verschillende disciplines wordt
wenselijk geacht. Aan het eind van het weekend is er een presentatie van de oplossingen
en wordt er gestemd middels een jury. Deze oplossingsvariant kan gezien worden als een
variatie op de hackathon en wordt door het groepje geduid als ‘uitnodiging om na te
denken’.

2. 48-uur zorgchallenge

3. What’s in it for them!
Dit team komt niet met één maar met twee denktanks: een voor sensing en een voor rollout. De sensing denktank bestaat uit een optelsom van Raden van Experts. Elke Raad van
Experts is toegewezen aan een bepaald domein (denk aan HR, huisvesting, toekomstzorg)
en komt eens per kwartaal bij elkaar. Een raad van experts bestaat uit vier mensen van
Reinaerde, drie externen en een paar introducees. Het doel van de raad is om zich als een
trendwatcher te gedragen en te detecteren welke problemen er spelen binnen het
toegewezen domein. Eens per jaar komen alle raden van experts bij elkaar voor
kruisbestuiving. Aan de hand van de problemen, wordt er door de raad van experts over
een oplossing nagedacht die wordt overgedragen aan de roll-out denktank. Om een idee
uit te kunnen werken zijn implementatiepartners nodig. De roll-out bestaat uit deze
implementatiepartners die kunnen helpen om een idee daadwerkelijk uitvoerbaar te
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maken. Belangrijk om in het achterhoofd te houden is dat implementatiepartners vaak
een testomgeving nodig hebben en een gezond businessmodel.

3. What’s in it for them!
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4. Care to Share
Dit team komt met het idee om een platform op te richten. Het platform is een website
die toegankelijk is via een app. Op het platform kunnen allerlei uiteenlopende
zorgproblemen geplaatst worden. Door Reinaerde, andere zorginstanties of door
verwanten. De problemen worden vervolgens gethematiseerd en gegroepeerd. Dan is het
zaak om mensen te zoeken die in staat zijn oplossingen te verzinnen voor de gestelde
problemen. Mensen kunnen zich vrijwillig melden via de app, maar ook recruiters
kunnen worden ingezet die mensen, bedrijven of startups via (bijvoorbeeld) LinkedIn
benaderen. Deze mensen leveren ideeën en geven aan hoe het mogelijkerwijs te
implementeren is. Uitgewerkte voorstellen gaan zowel terug naar Reinaerde als het
platform, waar mensen feedback kunnen geven over het idee, maar het ook verder
kunnen ontwikkelen via hetzelfde bovengenoemde proces.

4. Care to Share.

5. You are not alone
Het motto van dit team is: ‘er gebeurt al zo veel, waarom zou je dat niet inzetten?’ Waarom
het wiel opnieuw uitvinden als er al vele mensen bezig zijn met innovatie in de zorg
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middels hackathons of denktanks. Dit team spoort Reinaerde aan om goed op zoek te
gaan naar verschillende hackathons en denktanks alsmede naar educatieve instellingen
die een bachelor en/of master hebben met betrekking tot de zorg. Steeds meer
hogescholen en universiteiten willen vakken verbinden met een maatschappelijk
probleem, het liefst in samenwerking met een zorginstelling. Op die manier kunnen
studenten worden ingezet om te helpen bij innovatieve ideeën in de zorg. Het in kaart
brengen van wat er al is, is dus noodzaak. Uit de lijst met opties kan een winnaar gekozen
worden, waarna naar mogelijkheden moet worden gezocht om partners te vinden die
kunnen helpen bij de realisatie van een idee, richting of oplossing.

5. You are not alone.

Conclusie
Denklab 6 resulteert dus in tal van ideeën. Er zijn een aantal dingen die opvallen als de
posters geanalyseerd worden aan de hand van de ‘wie-vraag’. Geen enkel groepje kiest
voor een specifieke doelgroep, maar geeft daarentegen de voorkeur aan een mengeling
van doelgroepen. Hoe deze mengeling tot stand komt verschilt overigens wel. Hoewel
sommige groepjes sturen op een ‘open’ uitnodiging (hackaton), geven sommige groepjes
de voorkeur voor een bepaalde selectie (educatieve instellingen, recruiters). Het blijkt
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echter wel uit alle posters dat wie je aanspreekt grotendeels afhankelijk is van het
probleem. De zorgproblemen zijn zo divers dat een denktank niet zozeer een vaste vorm
moet aannemen maar zich juist moet kunnen aanpassen aan het probleem.
En verder…
Mocht u meer willen weten over de gepresenteerde ideeën of het programma van de dag,
neem dan contact op met Denkkracht Utrecht (contact@denkkrachtutrecht.nl).
Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact op met stichting
Denkkracht
Utrecht
via
contact@denkkrachtutrecht.nl
of
kijk
op
www.denkkrachtutrecht.nl.
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