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Deze thesis is het sluitstuk van onze tweejarige reis, die georganiseerd werd door het Erasmus 
Centrum voor Zorgbestuur, onderdeel van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. In 2015 te-
kenden wij in op de Executive Master of Health Business Administration (MhBA), die ons, zo 
leerden ons de brochureteksten en de reviews van vele voorgangers, een brede én diepgaande 
blik zou verschaffen op de wereld van de zorg en ons een stevig inzicht zou verschaffen in alle 
relevante bedrijfskundige concepten waarmee wij een eigen visie op de gezondheidszorg van 
de toekomst zouden ontwikkelen en onze persoonlijke effectiviteit hierdoor zouden vergroten. 
Na de nodige voorbereidingen, kon in de zomer van 2015 dan eindelijk onze reis beginnen. En 
nu, in het voorjaar van 2017, is het reisdoel bijna in zicht.  
 
Hoewel onze hoofden nog vol zitten met indrukken, ervaringen en herinneringen,  kunnen wij 
nu al zeggen dat wat ons betreft de reis een zeer geslaagde onderneming was. Het zorgland-
schap hebben wij van vele kanten beschouwd en met eigen ogen gezien hoeveel kleuren en 
gedaanten dit kan aannemen. We hebben ervaren hoe onherbergzaam en ontoegankelijk het 
landschap kan zijn en dat het verstandig is om vooral sámen te reizen, omdat je alleen geen 
bergen kunt verzetten. We hebben kennisgemaakt met vele culturen en genoten en geleerd van 
de prachtige ontmoetingen die dit opleverde. We hebben gezien dat de verschillen soms groot 
zijn, maar dat er altijd die ene gemene deler is: namelijk de passie om de cliënt of patiënt de 
beste zorg te bieden.  
 
De reis was soms zwaar en bijna altijd mooi. Beide hebben we mede te danken aan onze be-
geleiders, docenten en studiegenoten. Zij hebben ons soms tot het uiterste gedreven, door 
wie ze zijn en wat ze meebrachten. En door wat ze van ons vroegen: open staan voor elkaar, 
ontvankelijkheid voor nieuwe inzichten, zorgvuldig analyseren en kritisch reflecteren. Hierdoor 
is onze visie op de zorg verdiept en verbreed. Of onze persoonlijke effectiviteit is vergroot, laten 
wij vooralsnog over aan de beoordeling van anderen… 
 
De reis smaakte naar meer. Bij het zoeken van een onderzoeksonderwerp dat zou uitmonden 
in een thesis, hadden wij de ambitie een ‘uitstapje’ te maken naar de toekomst. 2035 leek ons 
een mooie horizon. Onvoorspelbaar en onvoorstelbaar door de vele ontwikkelingen in techniek, 
maatschappij en economie. Maar dichtbij genoeg om nu al op voor te sorteren. Samen met 
futurologen, klanten van de toekomst en (toekomstig) beslissers in de zorg hebben wij verkend 
wat in 2035 de klantwaarden zijn en welke waardeproposities daarbij passen. In de strategi-
sche keuzes ‘van nu’ kunnen deze al een plek krijgen.  
 
Ons onderzoek verliep niet langs gebaande paden; we waren toe aan een avontuur. Daarom 
kozen we ervoor te werken met een methodiek die normalerwijs door ontwerpers gebruikt 
wordt. In het ontwerpdenken staat de eindgebruiker centraal. Deze focus vonden wij goed pas-
sen bij een onderzoek naar klantwaarden en waardeproposities in de zorg van 2035: de klant 
als vertrekpunt nemen was voor ons  niet meer dan logisch.  
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Het werken met een ontwerpmethode was voor ons een nieuwe ervaring. Soms lag de weg 
open en liepen we over een begaanbaar pad. Maar vaak was het een complexe puzzel om uit 
te zoeken hoe we verder moesten, omdat de ‘bordjes’ ontbraken of in verschillende richtingen 
wezen… Soms leken we verdwaald en af en toe zagen we een kortere weg. Het proces heeft 
ons uitgedaagd en gescherpt, precies wat we wilden. Proces en uitkomsten hebben we in deze 
thesis gevat. We hopen dat de thesis niet alleen prettig leesbaar is, maar dat het resultaat van 
ons onderzoek ook input kan zijn bij de strategische keuzes waarvoor beslissers in de zorg nu 
staan.  
 
Wij hebben ons ‘uitstapje’ naar de toekomst alleen maar kunnen volbrengen dankzij de inzet, 
inspiratie en stimulans van velen.  
 
Dank gaat allereerst uit naar Richard Janssen, onze begeleider: zijn vertrouwen, inspiratie en 
rake commentaar op de vraagstukken die we hem voorlegden en de stukken die wij aanle-
verden, waren onmisbaar. Dankzij Richard hebben wij ook vele leuke, en vooral hippe, hore-
ca-‘adresjes’ in Utrecht leren kennen! Dank ook aan Maarten Jansen en Inge Bongers voor het 
kritisch meedenken over het doel en aanpak van ons onderzoek.  
 
Matthijs van Dijk heeft ons, als mede-ontwikkelaar van de door ons gebruikte ontwerpmetho-
de, vol enthousiasme wegwijs gemaakt in ‘zijn’ methodiek. Hartelijk dank daarvoor. Het was 
inspirerend voor ons - als ‘provinciaaltjes’ – Matthijs in zijn Amsterdamse ‘reframingstudio’ te 
bezoeken en te genieten van de hippe eettentjes waarnaar hij ons na afloop verwees.  
 
Dank aan de vier ‘toekomstkenners’ (Maarten, Matthijs, Richard en Willem Peter), vier zorgbe-
stuurders (Heleen, Lita, Norbert en Thea) en bestuurder van een zorgverzekeraar (Ton) voor de 
interviews die we bij ze konden afnemen. Ook dank aan de vier deelnemers van de MhBA14 
(Arien, Ingrid, Marina en Monique) voor de interviews. 
 
Onze studiegenoten MhBA13 willen we bedanken voor het vervullen van de rol als respondent 
en als kritisch meedenker over onze aanpak, op een mooie middag begin maart 2017 in Kame-
ryck. Dank Erna, Esther, Eugene, Ferhat, Henk, Irma, Jasper, Jenny, Margriet, Sander en Sonja; 
jullie opmerkingen, suggesties, inhoudelijke bijdragen én complimenten (want die waren er ook) 
waren bemoedigend. Dat een aantal van jullie, voorafgaand aan het focusgroepsgesprek, met 
ons meedeed aan de Wim Hof Ice Man workshop, was heel bijzonder. Dank aan de Ice Women 
Ingrid en Elsa voor het ons letterlijk uit onze comfortzone duwen en laten ervaren dat focus, 
adem en kou een boeiende drie-eenheid zijn, die misschien naar meer smaakt.  
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Sonja, Ingrid, Céleste, Jessa en Cecile: dank voor het enthousiasmeren van jullie collega-do-
centen en het bieden van gelegenheid met de leerlingen van jullie scholen van gedachten te 
wisselen over de toekomst van de zorg. Dankzij jullie hebben we zeven klassen in ons onderzoek 
kunnen betrekken.  
 
Jannie en Wieke: bedankt voor het optrommelen van leeftijdsgenoten uit jullie eigen netwerk om 
onze klantwaarden eens even tegen het licht te houden en erop te reflecteren vanuit jullie eigen 
perspectief, als babyboomers. 
 
Henk van der Honing willen wij hartelijk danken voor het beschikbaar stellen van zijn kantoor-
ruimte in Zwolle. Een aantal weekenden hebben we ons hierdoor kunnen afzonderen van alle 
drukte om ons heen en in marathonsessies slagen kunnen maken met ons onderzoek. We zullen 
Zwolle graag nog een keer bezoeken, maar dan niet gehinderd door de oogkleppen en tunnelvi-
sie van een thesis die af moet. 
 
Dan natuurlijk een woord van dank aan onze beide werkgevers, die ons de gelegenheid gebo-
den hebben deze reis te maken. Ongetwijfeld lag onze aandacht afgelopen jaren niet alleen bij 
het werk maar óók, of soms: vooral, bij de studie. Jullie bleven belangstellend en we hebben 
jullie nooit horen klagen: dank daarvoor.  
  
Ten slotte ongelofelijk veel dank aan onze familieleden en vrienden. Wij waren twee jaar op reis 
en daar hebben jullie allemaal last van gehad. Wat heerlijk om jullie weer te zien. Voorlopig blij-
ven we thuis…… 
 

23 april 2017          Peize/Voorhout 
  
Gerda Woudstra en Annemijn van Hemel 
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13DEFINITIELIJST
Hieronder is een lijst opgenomen van de meest gebruikte begrippen in het 

onderzoek. Het betreft kernbegrippen uit de Vision in Product Design Methode 
alsmede uit de Waarde Prositie Canvas 

(Hekkert & Dijk, 2011; Osterwalder, et al., 2014).

Het domein in combinatie met de tijdhorizon waarop het ontwerpproces (het 
onderzoek) zich richt. Het vaststellen van een context is de eerste stap in het 
ViP ontwerpproces. De context is het referentiekader waarop alle volgende 
ontwerpbeslissingen worden gebaseerd (Hekkert & Dijk, 2011).

Het geheel van zorgvuldig geselecteerde factoren (principes, toestanden, ont-
wikkelingen en trends) die bestempeld zijn als relevant en interessant voor het 
gekozen domein en tijdhorizon (context), deze zijn bij elkaar gebracht in een 
samenhangende structuur. (Hekkert & Dijk, 2011).

Bouwsteen van het gekozen domein en tijdhorizon (context): Waargenomen 
patronen in de wereld die door de ontwerper zijn benoemd als relevant voor 
de vastgestelde context. De patronen kunnen stabiel zijn (principes and toe-
standen) of onstabiel (ontwikkelingen en trends) (Hekkert & Dijk, 2011).

Datgene wat iemand beweegt om iets te doen, te handelen op een bepaalde 
manier (beweegreden) (Hekkert & Dijk, 2011).

Het gebied waarop het ontwerp proces zich focust. Voordat een ontwerper 
begint met het verzamelen van factoren, moet hij het domein (en de tijdho-
rizon) vaststellen waarvoor de te inventariseren contextfactoren relevant zijn 
(Hekkert & Dijk, 2011).

De relatie tussen gebruiker en product of dienst; hoe het wordt gebruikt. (Hek-
kert & Dijk, 2011).

Het overzicht van (1) klanttaken (customer jobs), (2) voordelen (gains) en (3) 
pijnpunten (pains) (Osterwalder, et al., 2014).

Klanttaken beschrijven wat de klanten in hun werk of privéleven willen realise-
ren. Het kunnen taken zijn, maar ook problemen die men probeert op te los-
sen en behoeften waarin men probeert te voorzien (Osterwalder, et al., 2014).

De positieve punten die een klant ervaart, waarmee het uitvoeren van de taak, 
het oplossen van een probleem, of het tegemoet komen aan een wens of be-
hoefte, eenvoudiger wordt. Klantvoordelen zijn vaak gewenst, maar in sommi-
ge gevallen zelfs door de klant vereist (Osterwalder, et al., 2014).

Verandering of een onstabiel patroon in de omgeving van mensen of de zaken 
waarmee mensen zich in het algemeen bezig houden. Het is een van de fac-
toren die onderdeel uitmaken van een context (Hekkert & Dijk, 2011).

Context:

Contextstructuur: 

Contextfactor: 

Drijfveer: 

Domein: 

Interactie: 

Klantinzicht:

Klanttaken: 

Klantvoordelen: 

Ontwikkeling: 
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Tijdens het uitvoeren van de klanttaken treden (vaak) ergernissen op. Deze 
ergernissen vinden zowel voor, tijdens en na het uitvoeren van de klanttaken 
plaats. Ze worden beschreven in de pijnpunten (Osterwalder, et al., 2014).

De wijze waarop de producten en diensten de pijnpunten verzachten: Pijnver-
zachters beschrijven de oplossingen voor problemen die klanten ondervinden 
en dingen die klanten dwarszitten voor, tijdens of na het uitvoeren van de taak 
(Osterwalder, et al., 2014).

Het min of meer stabiele patroon in het leven, van fysiek naar biologisch naar 
sociaal en psychologisch. Dit kunnen natuurwetten zijn of – in de meeste ge-
vallen – fundamentele menselijke behoeften of gedragspatronen (Hekkert & 
Dijk, 2011).

Het karakter van het te ontwerpen product. De karateristieken van een pro-
duct leggen bloot wat het nieuwe product moet uitdrukken en beschikbaar 
maken om de gewenste interactie te realiseren (Hekkert & Dijk, 2011).

het tijdgewricht waarop het ontwerpproces zich focust. Voordat een ontwer-
per begint met het verzamelen van factoren, moet hij de tijdhorizon (en het 
domein) vaststellen waarvoor de te inventariseren contextfactoren relevant 
zijn (Hekkert & Dijk, 2011).

Een fenomeen dat lijkt vast te staan, maar dat op de lange termijn niet hoeft 
te zijn. Samen met de principes zijn toestanden de stabiele factoren in een 
context (Hekkert & Dijk, 2011).

Reflectie of ontwikkeling in menselijk gedrag die een factor is in een context 
(Hekkert & Dijk, 2011).

Toekomstbeeld. ViP is verbonden met een visie op wat een te ontwerpen pro-
duct moet doen en zijn, voordat het ontwikkeld wordt. De visie bestaat uit een 
stellingname die beschrijft wat mensen met het product aangeboden krijgen 
en hoe de interactie en de productkwaliteiten bijdragen aan dit doel. In de 
visie worden de contouren van het nieuwe product zichtbaar (Hekkert & Dijk, 
2011).

De (klant)voordelen die producten en diensten voor klanten creëren, worden 
voordeelverschaffers genoemd (Osterwalder, et al., 2014).

Pijnpunten:

Pijnverzachters: 

Principe:

Productkwaliteiten: 

Tijdhorizon:

Toestand: 

Trend: 

Visie: 

Voordeelverschaffers:
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Beschrijft de voordelen die klanten kunnen verwachten van een verzameling 
producten en diensten en bestaat uit:  
het klantinzicht: wat de klant wil doen (‘klanttaken’), waar zijn voordelen zitten 
en waar de pijnpunten;  
de klantwaarden: voordeelverschaffers en pijnverzachters en;  
de fit hiermee met te bieden producten of diensten (Osterwalder, et al., 2014).

Waardepropositie:
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MANAGEMENTSAMENVATTING

Voor u ligt een onderzoek naar klantwaarden van de zorg in de toekomst, uitgevoerd op inno-
vatieve wijze.

De reden dat wij dit onderzoek wilden uitvoeren, was dat wij uit de literatuur en onze eigen ob-
servaties opmaakten dat het innovatief vermogen binnen de zorg tekort lijkt te schieten, in een 
wereld die, met name onder invloed van enorm veel en snelle technologische ontwikkelingen, 
op alle terreinen aan het veranderen is: maatschappelijke verhoudingen veranderen, medische 
mogelijkheden verruimen, klantvragen en marktverhoudingen veranderen. Er wordt binnen de 
zorg wel op kleine schaal geïnnoveerd, maar de sector als geheel reageert erg traag op de 
veranderende wereld. Geredeneerd vanuit de literatuur over innovatie(-ve) bedrijfsstrategieën 
in branches waar technologische toepassingen inzetbaar zijn, dreigen toetreders in de nabije 
toekomst via substitutie de markt te gaan overnemen. Vanuit het oogpunt van continuïteit van 
de kwaliteit van zorggerelateerd aanbod, lijkt het ons wijs nu de kennis en expertise binnen de 
zorgsector in te zetten om aan te sluiten bij de klantvraag van de toekomst.

Het doel van dit onderzoek was om organisaties in de zorg handreikingen te geven om hun 
strategie effectief te kunnen richten op een waardepropositie die aansluit bij een vraag van 
zorgconsumenten in de toekomst, door op innovatieve wijze inzicht in de vraag van de toe-
komst te verwerven en passende waardeproposities te ontwerpen.

We kozen ervoor ons onderzoek te doen met de methode Vision in Product Design van Hekkert 
en Van Dijk (2011), omdat deze meerwaarde heeft ten opzichte van traditionele scenario-ana-
lyse gecombineerd met ‘regulier’ designdenken: ViP integreert beide ziens- en werkwijzes op 
natuurlijke wijze met elkaar. Bovendien heeft de methodiek als meerwaarde dat ViP de focus op 
de klantwaarde en betrokkenheid van de klant in zich begrepen heeft en een morele afweging 
van de ontwerper/onderzoeker zelf vergt waarbij de (veranderende) context vertrekpunt is voor 
het ontwerpproces.

De onderzoeksvragen:
1. ‘Welke (algemene) waardeproposities zullen over vijftien tot twintig jaar passend zijn, waar 
het gaat om ziekte en gezondheid: het omgaan met beperkingen?’ en

2. ‘Welke strategische keuzes op het gebied van propositie zouden voor de komende vijf jaar 
gemaakt moeten worden door zorgbestuurders, gelet op de waardeproposities van 2035?’ 
werden als volgt beantwoord:

1. ‘We bieden producten en diensten die gericht zijn op het (kunnen) voorkomen van afwijkin
gen en het nemen van individuele verantwoordelijkheid binnen de context ziekte en gezond-
heid: omgaan met beperkingen in 2035. De klant kan, om een leuk leven te kunnen leiden 
en niet eenzaam te worden, vanuit eigen regie omgaan met fysieke en mentale beperkingen.
De klant heeft of verwerft vaardigheden op het gebied van omgaan met ziekte en gezond-
heid, kan gebruik maken van hierop gerichte producten en diensten die snel, voor iedereen, 
op maat en vanuit cocreatie beschikbaar zijn.
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2. ‘Toewerken naar strategische keuzes waarmee huidige zorgorganisaties voorsorteren op de 

MANAGEMENTSAMENVATTING
Daarbij wordt rekening gehouden met dat de klantwaarde met een zo groot mogelijke ple-
ziercomponent bereikt wordt en dat de klant zo min mogelijk last van eenzaamheid, pijn en 
klachten heeft.
De kwaliteiten van producten gericht op preventie en het nemen van individuele verantwoor-
delijkheid, zijn: informerend en educatief, altijd beschikbaar en gebruikersvriendelijk, gericht 
op vermaak en ondersteunend in het maken van eigen keuzes, zij sluiten aan bij het individu 
en zijn specifieke balans en worden niet gedreven door concurrentie tussen verschillende 
aanbieders.’

toekomst van de zorg in 2035, betekent dat deze organisaties snel moeten gaan inzetten op 
het versterken van het denken vanuit klantwaarden.
Klanten willen een aanbod dat aansluit op hun specifieke vraag of behoeften. Maatwerk dus.
De vorm waarin producten worden aangeboden moet ook aandacht krijgen. De aanbie-
dingsvorm moet aansluiten bij de (omstandigheden van de specifieke) klant of doelgroep. 
Ook hier is maatwerk het devies. Dat is duur, maar betaalbaar te houden door te gaan wer-
ken in modules.
De klantvraag van de toekomst wordt steeds complexer, onder andere door vergrijzing. 
Klanten krijgen ‘multi’problemen die niet effectief met een ‘mono’oplossing zijn aan te pak-
ken. Te ontwikkelen producten en diensten moeten daarom complementair zijn en in een 
netwerk tot stand komen en worden aangeboden. De klant zal hieruit zelf een arrangement 
willen kunnen samenstellen. Zo krijgt hij een aanbod op maat, passend bij zijn behoeften en 
wensen.
De klant van de toekomst wil gemak ervaren. Op de inhoud betekent dat zorgorganisaties 
zich (ook) kunnen op de ontwikkeling van gemaksproducten of -diensten. Voor de vorm 
betekent het dat klanten zich makkelijk toegang moeten kunnen verschaffen tot producten 
en diensten van (zorg)aanbieders. Dit aspect moet dus worden meegenomen bij de aanbie-
dingsvorm.
De klant heeft behoefte aan kennis over zijn eigen gezondheid, om gezond te blijven of weer 
zoveel als mogelijk gezond te worden. Daarnaast heeft de klant kennis nodig om zelf afwe-
gingen te kunnen maken bij besluitvorming in verband met ziekte en gezondheid (shared 
decision making en cocreatie).
Dit betekent dat er strategische mogelijkheden voor zorgorganisaties zijn om hun rol te 
pakken bij (het faciliteren van) de ontwikkeling van intelligente databases en digitale com-
munities. Het gebruik van databases leidt tot kennisontwikkeling. Deze kennis kan gedeeld 
worden, zowel tussen professionals onderling, klanten onderling en tussen professionals en 
klant. Het is belangrijk dat de informatie in databases in ieder geval ook op individueel (klant)
niveau beschikbaar is. Digitale communities faciliteren niet alleen de kennisdeling en -ont-
wikkeling van de klant van de toekomst maar kunnen ook hun rol hebben in de bestrijding 
van eenzaamheid.
Niet alleen organisaties, maar ook de individuele klant wil zijn data kunnen uitwisselen met 
voor hem relevante partijen. Dit geldt ook voor de data die de klant met de devices verza-
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We hebben een aantal kanttekeningen geplaatst bij de wetenschappelijke validiteit van de door 
ons gehanteerde methode, deels veroorzaakt door het karakter van de ViP-methodiek, deels 
door onze eigen beperkingen in tijd en volume met het hanteren ervan. De ViP-methode zou 
toepasbaar kunnen zijn in de zorg, het is wel van belang dan aandacht te hebben voor de werk-
wijzes en de grote hoeveelheid tijdsinvestering die het meerdere partijen kost.

Het gebruikmaken van ontwerp- of designmethodes binnen zorg, zou zeker gestimuleerd moe-
ten worden. Met name de focus op de klant(waarden) en het toeleiden naar een ontwerp of 
een keuze, zónder bij voorbaat al uit te gaan van het type product dat het moet worden (dus 
contextgedreven), heeft meerwaarde. 

MANAGEMENTSAMENVATTING

melt. De ontwikkeling van producten waarmee gezondheid zelf gemonitord of behouden 
kan worden (zelfmonitoring, zelfinterventie), zoals met smartwatches, zal namelijk door-
zetten. De zorgaanbieder van de toekomst moet ervoor zorgen dat hij de data die de klant 
met de devices verzamelt, kan inzetten in de dienstverlening. Zijn ICT-systemen moeten dit 
mogelijk maken. Consequentie hiervan is dat strategische besluitvorming rond ICT-vraag-
stukken moet plaatsvinden vanuit de gedachte dat de systemen en de data die ze opslaan/
genereren compatibel zijn met databases of digitale communities van andere partijen dan 
de aanbieder zelf.
Omdat de klant van de toekomst behoefte heeft aan kennis over zijn gezondheid en moge-
lijke risico’s, kunnen zorgorganisaties inzetten op het ontwerp en het doen van pilots met 
uitgeven van genenpaspoorten. Daar zitten privacyaspecten aan, maar de gedachte is dat 
het opofferen van privacy (of het risico daarop) kan opwegen tegen de voordelen ervan.
Zorgorganisaties kunnen zich toeleggen op producten en diensten die het voorkomen van 
ziekte voorkomen of uitstellen. Dit kan in de vorm van ‘opvoeding’ en ‘onderwijs’ aan jong 
en oud; het verschaffen van kennis en het aanleren van gezondheidsvaardigheden. Deze 
producten moeten plezier-elementen bevatten omdat preventie ook ‘hard werken’ is.
Er zal behoefte ontstaan aan diensten (én functies) die zich richten op casemanagement dat 
mensen met minder goede gezondheids-/zorgconsumptievaardigheden ondersteunt bij het 
maken van keuzes.
Omdat klanten in cocreatie met de professional betrokken willen zijn in de besluitvorming 
over hun gezondheid, behandeling etc. zal er ook behoefte ontstaan aan producten en 
diensten die de klant ondersteunen bij die besluitvorming. Daarbij is het nodig dat klanten 
altijd vragen kunnen stellen, ook buiten kantoortijden om. De ontwikkeling van de plat-
formsamenleving maakt dat mensen gewend zijn dat alles op ieder moment van de dag 
beschikbaar is.’
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Aanbevelingen die we in aanvulling op de beantwoording van de tweede onderzoeksvraag 
doen, zijn:

Bij het maken van strategische keuzes is het werken met scenario’s of ontwerpmethoden zeker 
aan te raden. Het kan soms een lastige weg zijn, zeker wanneer dit voor het eerst in een organi-
satie gebeurt, maar alleen al het gesprek met betrokkenen voeren over mogelijke ‘toekomsten’ 
is waardevol. Het is goed mogelijk in het proces een brede kring van stakeholders te betrekken. 
Begeleiding door een (externe) deskundige die de gekozen methodiek kent, is geen overbodige 
luxe.

Toewerken naar strategische keuzes waarmee huidige zorgorganisaties voorsorteren op de 
toekomst van de zorg in 2035, betekent dat deze organisaties snel moeten gaan inzetten op 
het versterken van het denken vanuit klantwaarden.

Bij de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten hoeven privacyvraagstukken niet belem-
merend te werken. Onze resultaten laten zien dat alle betrokkenen zich bewust zijn van priva-
cyaspecten, maar dat een ‘inbreuk’ op privacy geen showstopper is wanneer de toegevoegde 
waarde voor de klant van een product of dienst hiermee gediend is.

Gelet op de bovenstaande conclusie dat de focus van strategie moet liggen op de ontwikkeling 
en het snel op de markt zetten, in samenwerking met (markt)partijen, van (zonodig experimen-
tele of ‘onaffe’) producten en diensten die waarde toevoegen aan individuen en communities, 
data genereren of verwerken, in services verpakt zijn en plezier geven, is onze aanbeveling dat 
aanvullende basisstrategieën, namelijk gericht op experience en communitybuilding, in plaats 
van de oude ‘drie van Treacy en Wiersema’, het ondernemen waard zijn (Jonker, 2014). Ervaring 
of beleving kunnen doorslaggevende onderscheidende kenmerken zijn van diensten of pro-
ducten, juist bij de klant van de toekomst die snel ‘bediend’ wil worden en een aanbod wil dat 
direct beschikbaar is. Communitybuilding heeft waardevolle functies voor het delen van kennis 
of ervaring, het tegengaan van eenzaamheid en afhankelijkheid van schaars beschikbare (zorg)
functionaliteiten.

MANAGEMENTSAMENVATTING
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WHAT DRIVES THE CLIENT IN 2035?
CLIENT VALUES IN AN INCONCEIVABLE AND 

UNPREDICTABLE FUTURE

This study focusses on future client values in healthcare, using an innovative approach.

Our motivation for conducting this study was that we concluded from literature and personal 
observations that the innovative capability within healthcare appears to be inadequate, especi-
ally in a world that is impacted by huge and rapid technological developments, where changes 
are occurring across the board: social relationships are changing, the realm of medical possi-
bilities is expanding, client demands and market relations are changing. Innovation does occur 
within the healthcare on a small scale but the sector as a whole is very slow to react to the 
changing world. Based on literature on innovation/innovative business strategies in branches 
where technological applications are deployable, new entrants threaten to capture the mar-
ket through substitution in the near future. From the perspective of continuity of the quality of 
healthcare related provision, we feel it wise to deploy the knowledge and expertise now present 
in the healthcare sector in order to align with the future client values.

The objective of this study was to offer guideline measures to organizations in the healthcare so 
that they can effectively focus their strategy on a value proposition that aligns with the demand 
of future healthcare consumers by acquiring insight into future demand and developing suitable 
value propositions using an innovative approach.

We decided to use the Vision in Product Design method of Hekkert and Van Dijk (2011) for our 
study, as this has added value in relation to traditional scenario-analysis combined with ‘regu-
lar’ design thinking: ViP integrates both approaches in a natural way. Moreover, the methodo-
logy also has the added value that ViP has included the client value and client involvement in its 
focus and requires a moral consideration from the designer/researcher, whereby the (changing) 
context is the point of departure for the design process.

We answered the following study questions:
1. ‘Which (general) value propositions will be suitable in the next fifteen to twenty years in rela-
tion to illness and health: coping with limitations?’ and

2. ‘Which strategic choices in the area of proposition would have to be made for the coming five 
years by care administrators, keeping in mind the value propositions of 2035?’.

1. We offer products and services that are focussed on the preventing (being able to prevent) 
illness-related deviations and taking individual responsibility within the context of illness and 
health: coping with limitations in 2035. The client, under his/her own direction, can cope 
with physical and mental limitations in order to lead a normal life without loneliness.

Annemijn van Hemel en Gerda Woudstra
Thesis Master of Health Business Administration
Erasmus Universiteit Rotterdam

WAT BEWEEGT DE KLANT IN 2035?

Klantwaarden in een onvoorstelbare 
en onvoorspelbare toekomst



22

The client has or acquires competences in the area of coping with illness and health, can 
use products and services targeted towards this that are quick, for everybody, tailored and 
available from co-creation.
Likewise, account is taken here that the client value is achieved with an as great as possi-
ble enjoyment component and that the client suffers the least possible loneliness, pain and 
complaints.
The qualities of the products focussing on preventing and taking individual responsibility 
are informative, educational, always available and user friendly, aimed at enjoyment and 
supportive in making personal choices. They align with the individual and his/her specific 
balance and are not driven by competition between different providers.’

‘Working towards strategic choices with which current organisations preselect on the fu-
ture of the healthcare in 2035, means that these organisations must work quickly towards 
strengthening the thinking process from the perspective of client values.
Clients want a provision that aligns with their specific demand or needs. Thus, customised 
care.
The form in which products are offered must also receive attention. The provision form must 
align with the (circumstances of the specific) client or target group. So, customised care is 
also the motto here. Such care is expensive but can be kept affordable by working in mo-
dules.
The client demand of the future will be increasingly more complex as a result of an ageing 
population, amongst others. Clients will have ‘multi’ problems, which will not be effectively 
treated with a ‘mono’ solution. All future developed products and services will for this reason 
have to be complementary and conceived and offered in a network. The client him/herself 
will want to arrange their own package. This will give the client a customised provision that 
matches his/her needs and wishes.
The client of the future wants to experience convenience. In substance, this means that care 
organisations can (also) react to the development of convenience products or services. In 
practice, this means that clients should be able to acquire easy access to products and ser-
vices from (care) organisations. Thus, this aspect has to be included in the form of provision.
The client requires knowledge on his/her own health in order to remain healthy or to become 
as healthy as possible again. In addition, the client needs knowledge to facilitate decision 
making in relation to illness and health (shared decision making and co-creation).
This means there are strategic possibilities for care organisations to assume their role in (the 
facilitating of) the development of intelligent databases and digital communities. The use of 
databases leads to knowledge development. This knowledge can be shared amongst pro-
fessionals, between clients and between professionals and client. It is vital that the informa-
tion in the databases is in any case also available on individual (client) level.

Digital communities not only facilitate the sharing and developing of knowledge of the client 
of the future but can also have a role in tackling loneliness.

MANAGEMENT SUMMARY

2. 
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We have placed a number of comments at the scientific validity of the method applied, partially 
caused by the nature of the ViP methodology, partially as a result of our own limitations with 
the application of it with regards to time and volume. The ViP method could be applicable in 
healthcare, provided attention is given to the approaches and how time consuming it will be for 
the relevant parties.
The use of design methods within healthcare should definitely be promoted. Especially the fo-
cus on the client (values) and the guiding to a design or a choice without, for example, already 
assuming the type of product it should be (thus, context driven), has added value.

The following recommendations are offered as a supplement to the answer to the second study 
question:
It is definitely wise to use scenarios or design methods when making strategic choices. It can 
sometimes be a difficult course, especially when this happens for the first time in an organisa-
tion, but already just discussing possible ‘futures’ with relevant parties is worthwhile. 
It is achievable to involve a wide range of stakeholders in the process. Assistance by an (exter-
nal) expert who is familiar with the chosen method would not go amiss.

MANAGEMENT SUMMARY
Not only organisations but also the individual client will want to be able to exchange his/her 
data with parties that are relevant to him/her. This also applies for the data that the client 
collects with the devices. The development of products, with which the client can monitor 
or sustain his/her health (self-monitoring, self-intervention), like smartwatches will continue. 
The care provider of the future must ensure that it can deploy the data that the client col-
lects using the devices in the service provision. Its ICT systems must enable this. The con-
sequence of this is that strategic decision making regarding ICT issues must occur based 
on the view that the systems and the data that they store/generate are compatible with the 
databases or digital communities of other parties than the provider alone.
As the client of the future requires knowledge on his/her health and possible risks, care 
organisations can work on the design and the running of pilots in issuing gene passports. 
There are privacy aspects involved here but the view is that sacrificing privacy (or the risk of 
it) can be weighed against the benefits it brings.
Care organisations can specialise in products and services that prevent or delay the onset 
of illness. This can occur through education for young and old; the acquiring of knowledge 
and the learning of health literacy. These products have to contain the enjoyment element 
because prevention is also ‘hard work’.
There will be a need for services (and functions) that focus on case management that sup-
ports people with less health/care consumer literacy in the making of choices.
As clients want to be involved in co-creation in the decision making on their health, treat-
ment, etc., there shall also be a need for products and services that support the client in 
this decision making. It is necessary here that the client can always pose questions, even 
outside of office hours. The development of the platform society has ensured that people 
are used to everything being available at any moment of the day.
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Working towards strategic choices with which current organisations preselect on the future of 
the healthcare in 2035 means that these organisations must work quickly towards strengthe-
ning the thinking process from the perspective of client values.

Privacy issues do not have to be a barrier during the development of new services and pro-
ducts. Our results show that all relevant parties are aware of the privacy aspects but an ‘infrin-
gement’ on privacy will not be a show stopper when the added value of a product or service for 
the client is facilitated with this.

Taking account of the above conclusion that the focus of strategy should be on the develop-
ment and quickly bringing to market, in collaboration with (market) parties, of (as needed pilot 
or ‘unfinished’) products and services that add value to individuals and communities, generate 
or process data, are packaged in services and provide enjoyment, our recommendation is that 
additional basic strategies, focussed on experience and community building namely, instead 
of the former ‘three from Treacy and Wiersema’, are worth implementing (Jonker, 2014). Ex-
perience or perception could be key distinctive features of products or services, especially 
with the client of the future that wants to be ‘assisted’ quickly and wants a provision that is 
directly available. Community building has valuable functions for the sharing of knowledge or 
experience, the tackling of loneliness and dependency on the available stretched (healthcare) 
functionalities.

MANAGEMENT SUMMARY
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INLEIDING

HET OOG VAN DE ORKAAN (AANLEIDING)
Onze samenleving bevindt zich op een kantelpunt, zo stelt Jan Rotmans in zijn boek ‘in het oog 
van de orkaan’. Kantelpunten zijn periodes waarin zowel op macro-, meso- als microschaal 
vrijwel alle wegwijzers dezelfde kant uit wijzen. Dat leidt tot instabiliteit van de maatschappij en 
kwetsbaarheid voor verstoringen. Overzicht en inzicht zijn ver te zoeken omdat veranderingen 
zich aandienen op uiteenlopende maatschappelijke terreinen, zoals wetenschap, techniek, po-
litiek, economie, kunst en cultuur.
Kantelpunten verstoren, maar bieden tegelijkertijd ook ruimte en kansen voor radicale verande-
ringen. Rotmans: “In de complexe systeemtheorie is het kantelpunt een sleutelbegrip. (…) Uit 
wetenschappelijk oogpunt blijkt dat een systeem op een kantelpunt zelf signalen afgeeft die 
echter lang niet door iedereen worden herkend. Het is vergelijkbaar met het oog van de orkaan: 
in het oog is het windstil en vaak onbewolkt, buiten het oog raast de storm. Afhankelijk van 
waar je staat, ervaar je de stilte of de storm. Veel mensen zien nog niet de storm die door de 
samenleving raast en staan als het ware in het oog van de orkaan. Het is een kwestie van tijd 
voordat ze het gaan inzien en ervaren.” (2012).
Ook de zorgsector ervaart de dynamiek die deze veranderingen op al deze terreinen met zich 
meebrengen. Binnen de veranderingen die we zien, kunnen we, op basis van een literatuurstu-
die, slechts stellen dat technologie, pluriformiteit, exponentialiteit, schaarste en veranderende 
waarden een grote rol (zullen) spelen. De druk is voelbaar en komt samen in het krachtenspel 
tussen betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg. Dit wordt gevoed door ener-
zijds de toenemende schaarste aan mensen en middelen, anderzijds de toenemende vraag uit 
‘de markt’, van patiënten/burgers, zowel kwantitatief als kwalitatief.
Door eigen observaties, maar ook door beeldvorming in de media en bij onze eigen opleiding 
MhBA, vragen we ons af of de zorgsector in staat is effectief mee te gaan in én gebruik te ma-
ken van de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Zijn huidige zorgorganisaties in staat hun 
strategie zo te richten dat zij op de lange termijn producten en diensten aanbieden die aanslui-
ten bij de klantvraag van de toekomst?
Wij stellen onze deze vragen omdat we weinig fundamentele veranderingen zien in de zorgsec-
tor.
Kijkend naar het tempo en de wijze van innovatie kun je je verdiepen in bijvoorbeeld de vraag 
waarom ehealthtoepassingen maar zeer mondjesmaat opgeschaald worden. Een onderzoek 
naar de bekostiging van ehealthtoepassingen, leverde onder andere op dat men zich binnen de 
zorg verliest in de vraag wie precies eigenaar is van het aanbod en hoe dergelijke toepassin-
gen gefinancierd moeten worden (Hutink, Sambeek, Schuermans, & Woudstra, 2016). We zien 
dat het wérkelijk redeneren vanuit de waarde voor de klant (in plaats van vanuit bijvoorbeeld 
het aanbod of stelselinrichting) nauwelijks gemeengoed is binnen de zorg. Een vergelijking 
met andere markten, bijvoorbeeld die van het (openbaar) vervoer (Über, deelauto’s en –fiet-
sen, elektriciteit en andere energiebronnen als aandrijvingskracht, zelfrijdende voertuigen), de 
media (social media, video on command) levert op dat daar waar buiten de zorg traditionele 
aanbieders zonder pardon uit de markt gedrukt worden als ze niet snel genoeg anticiperen op 
veranderingen in vraag en mogelijk aanbod, er binnen de zorg nog weinig beweging is. Het lijkt 
een kwestie van tijd tot toetreders met eenvoudige (technologische) substituten en/of 
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hedendaagse verdienmodellen waarbij het nadrukkelijk en voortdurend redeneren vanuit klant-
waarde de basis vormt, zoals beschreven door Aslander en Witteveen (2015), Ismail en Van 
Geest (2016), Moore (2008), Ries (2011) en Thiel (2014) de zorgmarkt gaan domineren.

Wij maken ons al met al zorgen over de wendbaarheid en het proactief vermogen van de be-
staande organisaties in de zorgsector en daarmee de continuïteit. Waar in het bedrijfsleven 
inmiddels veel voorbeelden zijn van bedrijven die succesvol gebruik maken van de nieuwste 
ontwikkelingen en daarmee de markt veranderen en naar hun hand zetten, blijft het in ‘de zorg’ 
angstvallig stil. In de praktijk zien we vooral trage incrementele ontwikkelingen gericht op de 
vraag in het heden, zowel op zorginhoudelijk als op bedrijfskundig vlak.

Onze probleemstelling luidt, zoals hiervoor geschetst:

Het innovatief vermogen binnen de zorg lijkt tekort te schieten.
Er wordt wel op kleine schaal geïnnoveerd, maar de sector als geheel reageert erg traag op de 
veranderende wereld. Geredeneerd vanuit de literatuur over innovatie(-ve bedrijfsstrategieën) 
in branches waar technologische toepassingen inzetbaar zijn, dreigen toetreders in de nabije 
toekomst via substitutie de markt te gaan overnemen.

N.B. Zolang er geen sprake is van waardeverlies voor de consument, is het geen probleem 
dat toetreders de markt betreden. We moeten echter niet uit het oog verliezen dat binnen de 
zorg jarenlang zeer specifieke expertise opgebouwd is. Om te voorkomen dat het kind met het 
badwater weggegooid wordt, lijkt het ons wijs de kennis en expertise die zich nu in de zorg-
wereld bevinden en die nú de waarde voor de consument grotendeels bepalen, in te zetten om 
aan te sluiten bij de klantvraag van de toekomst. Zo ontstaat er geen continuïteitsverlies in het 
aanbod.

Het doel van het onderzoek is om organisaties in de zorg handreikingen te geven om hun 
strategie effectief te kunnen richten op een waardepropositie die aansluit bij een vraag van 
zorgconsumenten in de toekomst, door op innovatieve wijze inzicht in de vraag van de toe-
komst te verwerven en passende waardeproposities te ontwerpen.

N.B. de wijze waarop in dit onderzoek inzicht in de vraag van de toekomst verworven 
wordt, is binnen de zorg niet gangbaar. Als ‘bijvangst’ van deze studie willen we ook iets 
kunnen zeggen over de bruikbaarheid van onze methodiek.

INLEIDING
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VRAAGSTELLING

INLEIDING

De vraagstellingen die hieruit voortvloeien, zijn:

Welke (algemene) waardeproposities zullen over vijftien tot twintig jaar passend zijn, waar 
het gaat om ziekte en gezondheid: het omgaan met beperkingen?

En:

Welke strategische keuzes op het gebied van propositie zouden voor de komende vijf jaar 
gemaakt moeten worden door zorgbestuurders, gelet op de waardeproposities van 2035?

Hiertoe worden de volgende vragen in stappen beantwoord:

1. Wat is een bruikbaar domein in combinatie met een passende tijdhorizon (context) om     
    de hoofdvraag te beantwoorden?
2. Welke contextfactoren spelen een rol binnen de vastgestelde context?
3. Welke contextstructuren vloeien hieruit voort?
4. Welke contextstructuur geniet de voorkeur op basis van morele afwegingen? (=wat wil  
    je als zorgaanbieder mensen bieden binnen de vastgestelde context?)
5. Welke klantinzichten passen bij de gekozen contextstructuur?
    a. Welke drijfveren hebben mensen binnen de vastgestelde context?
    b. Welke relatie moet er zijn tussen de gebruiker en het product?
        (=welke betekenis wil je bieden aan welke mensen? In termen van ViP: ‘interactie’)
6. Welke klantwaarden zijn van belang binnen de vastgestelde context?
    a. Welke kwaliteiten moeten diensten en/of producten bezitten om de betekenis te   
        kunnen bieden?
7. Op welke wijze zouden zorgorganisaties de komende vijf jaar kunnen toewerken naar  
    de waardeproposities van 2035?

Deze vragen willen we, geïnspireerd door Max Kleijberg, op innovatieve wijze beantwoor-
den. Kleijberg ontwikkelt binnen zijn PhD traject aan het Karolinska Institutet vanuit desig-
nerperspectief en -achtergrond nieuwe diensten en concepten voor zorg en welzijn.

De designwereld kent strategieën of stappenplannen om te komen van een ontwerpvraag 
naar een product, maar de ontwerper gebruikt deze stappen naar eigen inzicht, naar eigen 
believen, in eigen volgordes. Ook zijn intuïtie en creativiteit belangrijke elementen in het zo-
genoemde ontwerpdenken. In de medische en bedrijfskundige wereld staan wetenschap-
pelijke verantwoording en evidenced based werken aan de basis van nieuwe oplossingen, 
producten, strategieën etc. (www.archined.nl, 2011). De combinatie van beide werelden 
kan naar de mening en ervaring van Kleijberg tot bijzondere resultaten leiden. Kleijberg 
verkent in zijn onderzoeksprojecten nadrukkelijk samen met de toekomstige gebruikers 
in welke wereld zij leven en definieert deze, bepaalt met hen in welke behoefte een nieuw 
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product moet voorzien en aan welke eisen het dan moet voldoen. Ook dit element sluit aan 
bij onze eigen keuze: we willen de klant zélf aan het woord laten over wat voor hem waarde 
heeft in een gegeven context.

Designdenken: een werkwijze die niet alleen bij enkele (bedrijfskundige) Nederlandse zorg-
collega’s een wenkbrauw doet rijzen, maar ook onszelf als vrij traditioneel gevormde aca-
demici, telkens uit onze comfort zone deed komen.

In dit onderzoek wordt als basis voor de onderzoeksaanpak de Vision in Product Design 
methode (ViP) van Paul Hekkert en Matthijs van Dijk (2011) toegepast. In het hoofdstuk 
Onderzoeksmethode lichten wij de keuze voor de methodiek toe.

Hierboven is reeds geschetst dat de zorgsector zich nauwelijks lijkt voor te bereiden op 
de veranderende toekomst; we verwachten dat veel zorgaanbieders eenzelfde lot staat te 
wachten als de (traditionele) reis-, fotocamera- of de muziekindustrie, die door technolo-
gische ontwikkelingen en slimme bedrijfsstrategieën weggedrukt worden door spelers als 
Booking.com, Apple/Samsung en Apple (iTunes) (Ismail & Van Geest, 2016).

We geloven dat een groot deel van de kennis en expertise die zich nu binnen de zorg bevin-
den, in de toekomst ook van waarde zijn voor het verlenen van zorg of diensten gerelateerd 
aan gezondheid en ziekte. Binnen de zorg is jarenlang zeer specifieke expertise opge-
bouwd. Het lijkt ons wijs de kennis en expertise die zich nu in de zorgwereld bevinden en 
die nú de waarde voor de consument grotendeels bepalen, in te zetten om aan te sluiten bij 
de klantvraag van de toekomst. Om die reden bieden we handreikingen aan de bestuurders 
van nu en de nabije toekomst, zodat zij strategische keuzes kunnen maken die passen bij 
de context van 2035.

Met de gedestilleerde klantwaarden stellen wij waardeproposities voor de toekomst op. 
Hoewel de lange termijn toekomst ongewis is, kunnen deze nieuwe proposities al hun be-
slag krijgen in de strategische keuzes van nu. Met de resultaten van ons onderzoek kunnen 
wij de huidige beslissers in de zorg zo handvatten bieden voor de strategische keuzes waar 
zij voor staan. Hiermee hopen we bij te dragen aan de kwaliteit van het leven van mensen 
met een ziekte of beperking, of het voorkomen daarvan.

Let wel: het is niet onze expliciete intentie dat de zorgsector zoals deze nu bestaat, of huidi-
ge zorgorganisaties als zodanig, in stand blijven. De huidige kennis en expertise moeten op 
zijn minst gebruikt worden om substituten en nieuwe zorgproducten en –diensten te ont-
wikkelen, om geen continuïteitsverlies te laten ontstaan in het aanbod; de vraag op welke 
wijze de producten en diensten aangeboden moeten worden staat daarbuiten.

MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE
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WETENSCHAPPELIJKE RELEVANTIE

INLEIDING

Zoals uit de hierna volgende schets van het onderzoeksterrein blijkt, zijn er voldoende 
(scenario)studies gedaan naar hoe de wereld er over pakweg 15 jaar uit zal zien en naar 
welke business modellen toekomstbestendig zijn. De beleidsmakers (overheid) en ‘beslis-
sers’ (zorgbestuurders) kunnen zich voorbereiden op een toekomst waarin:

 ·  technologie een niet weg te denken rol speelt;
 ·  maatschappelijke verhoudingen tussen jong en oud, gezond en ziek compleet   
    verschillen van de huidige;
 ·  de verhoudingen in de (zorg)markt compleet verschillen van de huidige.

Je zou denken dat het voor zorgbestuurders of andere partijen die zich momenteel be-
geven in de zorgmarkt, eenvoudig is zich voor te bereiden op de toekomstige klantvraag: 
je hoeft maar een scenario te kiezen en een slimme technoloog in de arm te nemen en je 
schiet vast wel ergens raak met je nieuwe product. Toch?

Dit blijkt moeilijker te zijn dan je denkt; juist uit die scenariostudies en onderzoeken naar 
succesvolle business modellen komt naar voren dat het wát niet te voorspellen is, zodra 
technologie een bepaalde branche binnengetreden is. Ismael en Van Geest verwoorden dit 
heel mooi: de ontwikkelingen verlopen exponentieel en de mens is uitsluitend in staat line-
air te denken. Wie vijf jaar geleden vergelijkt met vandaag, kan, volgens de wet van Moore, 
onmogelijk voorspellen welke producten er over vijf jaar op de markt zullen zijn (Ismail & 
Van Geest, 2016). De toekomst is niet voorspelbaar en voorstelbaar. Dit betekent dat uit 
futurologisch onderzoek weliswaar een eenduidig beeld naar voren komt over het feit dat 
technologie een bepalende rol zal spelen, maatschappelijke en (zorg)marktverhoudingen 
zullen verschuiven, maar niet tot welke (soorten) producten en diensten dit zal leiden.
Daarmee lijkt ook de vraag naar hoe je, in dit geval als zorgbestuurder, kunt anticiperen op 
de toekomstige werkelijkheid, onbeantwoord te blijven.
Bedrijven die succesvol gebruik maken van de nieuwste ontwikkelingen én onzekerheden 
en met nieuwe producten en diensten de markt naar hun hand weten te zetten en zo een 
exponentiële groei doormaken, hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Focus 
op klantwaarde(n), het betrekken van de (potentiële) klant bij productontwikkeling, gebruik 
maken van technologie en flexibiliteit zijn de belangrijkste.

In de zorg ligt in navolging van Treacy en Wiersema (1996) en Porter en Teisberg (2006), uit-
gegaan van Value Based Healthcare Management, de focus meer en meer op het creëren 
van klantwaarde bij het maken van strategische keuzes. Dit staat echter nog wel in de kin-
derschoenen, zo blijkt uit een studie van The Economist (www.zorgvisie.nl, 2016). Scena-
riostudies waarbij systematisch mét de klant de waarde voor de zorgconsument van de 
toekomst en daarmee ook de vraag van de toekomst, in beeld gebracht worden, zijn er niet.
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Vanuit onze professionele overtuiging, maar ook vanuit de hiervoor geschetste weten-
schappelijke inzichten over wanneer organisaties succesvol zijn, kiezen wij voor de focus 
op klantwaarde, waarbij de klant zelf nadrukkelijk aan het woord komt. Waar de vraag: 
‘welke producten en diensten zullen over vijftien jaar winstgevend zijn?’, in verband met de 
onvoorspelbaarheid en onvoorstelbaarheid van de toekomst, onbeantwoord blijft, pogen 
we met dit onderzoek een antwoord te formuleren op de vraag wat de klant van de toe-
komst belangrijk vindt waar het gaat om omgaan met beperkingen, ziekte en gezondheid. 
Niet alleen het object van onderzoek komt vanuit een ander gezichtspunt, ook de door ons 
gekozen methodiek is relatief nieuw binnen de zorg. Er liepen enkele projecten binnen de 
GGZ gericht op mensen met psychotische klachten: ‘Aanpakkers’, ‘Project Network’ en 
‘Temstem’ (Van Hamersveld, 2015). Voorts wordt binnen de zorg in Nederland nog geen 
gebruik gemaakt van de ViP-methode van Hekkert en Van Dijk (2011) en staat het inzetten 
van methodieken uit het designdenken in de zorg nog in de kinderschoenen.
Ook vanuit designersperspectief is de gebruikte methode nieuw, doordat wij er nadrukkelijk 
het formuleren van waardeproposities aan toegevoegd hebben, waar ViP gewoonlijk op-
houdt met het opstellen van productkwalificaties. We maken daarbij gebruik van het Value 
Proposition Canvas (Osterwalder, et al., 2014) om tot het formuleren van een waardepro-
positie te komen.
Bijvangst van het onderzoek zal zijn dat wij een uitspraak kunnen doen over de bruikbaar-
heid van ViP binnen het toekomstgericht onderzoek in de zorg, ook zou onze beschrijving 
van de methodiek met enkele kleine aanpassingen op basis van onze ervaringen, kunnen 
dienen als draaiboek voor mensen die na ons deze methodiek willen inzetten om waarde-
proposities mee te kunnen opstellen.

Na deze inleiding van het onderzoek beginnen we met een schets van de onderzoekscon-
text, gebaseerd op een literatuurstudie. We beschrijven welke veranderingen zich momen-
teel voltrekken op maatschappelijk, technologisch, bedrijfskundig vlak en welke ontwikke-
lingen er binnen de zorg spelen.
Daarna lichten we de verschillende voor dit onderzoek relevante concepten toe.
Vervolgens gaan we nader in op de (keuze) voor de onderzoeksmethodiek en –opzet.
Het rapport vervolgt met de resultaten, waarna in de conclusie de antwoorden op de on-
derzoeksvragen verwoord worden.
In de discussie worden overwegingen, sterktes en zwaktes van het onderzoek besproken 
en wordt nader ingegaan op de bruikbaarheid van de gekozen onderzoeksmethodiek; de 
thesis sluiten we af met een aantal aanbevelingen.

INLEIDING

OPBOUW THESIS
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SCHETS VAN HET ONDERZOEKSTERREIN1

Hieronder volgt een bespreking van de literatuur die de ontwikkelingen beschrijft in de maat-
schappij, het denken over systemen en mensen, verhoudingen, de (nieuwe) manieren waarop 
verbindingen tot stand komen en hoe zorgorganisaties zich daartoe lijken te verhouden.

“We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperken”. Dit is 
een uitspraak van Herman Verhagen, en Jan Rotmans gebruikt deze quote in de inleiding van 
zijn boek ‘In het oog van de orkaan’, omdat deze uitspraak naar zijn mening het huidige tijdperk 
goed weergeeft. Rotmans, een invloedrijk denker in onze samenleving, stelt dat de samenle-
ving zich op een kantelpunt bevindt; van een verticale, centrale en verzuilde samenleving naar 
een horizontale, decentrale netwerksamenleving. In de kantelperiode waarin we ons momen-
teel bevinden, worden oude systemen afgebroken en nieuwe opgebouwd. Rotmans noemt 
dit transities: ingrijpende en onomkeerbare kantelingen van systemen in de maatschappij, op 
weg naar een duurzamere samenleving. Oude waarden verdwijnen, nieuwe waarden ontstaan, 
aldus Rotmans (2012).
Kantelpunten zijn periodes waarin zowel op macro-, meso- als microschaal vrijwel alle wegwij-
zers dezelfde kant uit wijzen. Dat leidt tot instabiliteit van de maatschappij en kwetsbaarheid 
voor verstoringen. Overzicht en inzicht zijn ver te zoeken omdat veranderingen zich aandienen 
op uiteenlopende maatschappelijke terreinen, zoals wetenschap, techniek, politiek, economie, 
kunst en cultuur.
Kantelpunten verstoren, maar bieden tegelijkertijd ook ruimte en kansen voor radicale verande-
ringen. Rotmans: “In de complexe systeemtheorie is het kantelpunt een sleutelbegrip. (…) Uit 
wetenschappelijk oogpunt blijkt dat een systeem op een kantelpunt zelf signalen afgeeft die 
echter lang niet door iedereen worden herkend. Het is vergelijkbaar met het oog van de orkaan: 
in het oog is het windstil en vaak onbewolkt, buiten het oog raast de storm. Afhankelijk van 
waar je staat, ervaar je de stilte of de storm. Veel mensen zien nog niet de storm die door de 
samenleving raast en staan als het ware in het oog van de orkaan. Het is een kwestie van tijd 
voordat ze het gaan inzien en ervaren.” (Rotmans, 2012).
Idenburg en Van Schaik beschrijven hoe de maatschappij de transitie doormaakt van een ver-
zorgingsstaat (‘pater’systeem), via marktwerking (‘ego’systeem) naar een participatiesamenle-
ving, waarin het bouwen op eigen kracht en samenredzaamheid centraal staat (‘eco’systeem) 
(Idenburg & Van Schaik, 2014).
Inherent aan deze beweging is de evolutie van de positie van het individu ten opzichte van het 
collectief: in een patersysteem neemt het individu weinig tot geen verantwoordelijkheid voor 
zijn prestaties en functioneren: de staat bepaalt het handelings-, ontplooiings- en functione-
ringsniveau door het reguleren van onderwijs, zorg, instellen van controle- en correctiemecha-
nismes, zoals vanuit het justitieel apparaat. In het egosysteem vinden marktprincipes hun weg: 

ALGEMEEN

1 Om verwarring met de ViP-termen ‘context’ en ‘domein’ te voorkomen, spreken we hier van ‘terrein’.
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Je kunt het als volgt beschouwen: vanuit de gedachte van survival of the fittest is het individu 
verantwoordelijk voor zijn eigen handelen en ontplooiing: er vindt ‘natuurlijke’ selectie plaats 
op enkele harde eigenschappen/kenmerken als aanleg/talenten, financiële mogelijkheden etc.
In het ecosysteem speelt ontplooiing in de brede zin van het woord een rol: prestaties en 
diensten worden vanuit het collectief georganiseerd, waarbij ieder een eigen bijdrage levert op 
grond van zijn of haar specifieke meerwaarde.

In deze beweging ontstaat, onder invloed van toenemende technologische mogelijkheden, 
ruimte voor digitale communities, de zogenoemde platformisering.
De opkomst van digitale platformen het afgelopen decennium beïnvloedt de textuur van de sa-
menleving: instituties, gewoontes, normen en waarden, wetten en regels staan in wisselwerking 
met de governance van platformen en ondergaan hierdoor transformaties.
Door deze ontwikkelingen kunnen platformen zich ontwikkelen tot een sturende kracht bij 
de (her)inrichting van de samenleving (van ‘government’ naar ‘governance by platforms’). Dit 
proces is inmiddels in volle gang. De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen 
omschrijft een platform als een ‘technologische, economische en sociaalculture infrastructuur 
voor het faciliteren en organiseren van online sociaal en economisch verkeer tussen gebruikers 
en aanbieders met (gebruikers)data als brandstof (Dijck, Poell, & De Waal, 2016).
Vele domeinen hebben de afgelopen jaren een verandering of zelfs een metamorfose onder-
gaan door de opkomst van een of meer online platformen. De ontwikkeling en het gebruik van 
platformen wordt ook wel disruptief of revolutionair genoemd, mede door de zware technolo-
gisch en economische componenten in deze ontwikkeling.
Tot nu toe is vooral aandacht uitgegaan naar de beloften die platformen kunnen bieden (innova-
tie, participatie en het empowerment van burgers en bedrijven om de uitwisseling van goederen 
en diensten te optimaliseren), alsmede naar de mogelijk negatieve gevolgen van platformen, 
met name waar het vraagstukken rond privacy en (cyber)veiligheid betreft.
Omdat de platformstructuur zich steeds nadrukkelijker mengt met de traditionele (offline) ma-
nier waarop maatschappelijke activiteiten en relaties georganiseerd zijn, vervagen door de 
‘platformisering’ de grenzen tussen commerciële en publieke belangen. Hoewel platformen 
vraag en aanbod efficiënt bij elkaar brengen, maken ze de samenleving er niet transparanter 
op, omdat het gebruik schuilgaat achter -of gedomineerd wordt door- mechanismen waarop 
overheden en gebruikers geen of weinig zicht hebben. Platformen faciliteren niet alleen, maar 
dirigeren gebruikers ook, door de mechanismen van dataficatie, commodificatie en selectie. De 
overheid moet zich bezinnen op haar rol in de platformsamenleving. In hoeverre gaat ze regu-
lerend optreden, bijvoorbeeld bij de introductie van apps? Welke andere rol neemt de overheid 
daarnaast in de ontwikkeling en exploitatie van platformen?

SCHETS VAN HET ONDERZOEKSTERREIN
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Technologie speelt een heel belangrijke rol in het sociaalmaatschappelijke verkeer, zoals 
het ontstaan van digitale communities, maar ook in het bedrijfsleven.
Van den Oord et al (2016) stellen in ‘Gamechangers’ dat we aan de vooravond staan van 
de vierde industriële revolutie. Zij geven aan dat zogenoemde gamechangers erin slagen 
het competitieve spel in het bedrijfsleven te veranderen. Zij geven een aantal voorbeelden 
uit alle tijden en stellen dat nieuwe technologische mogelijkheden niet noodzakelijk zijn om 
het spel te veranderen, maar vaak wel gelegenheid bieden. Zij verwachten dat de cyberre-
volutie met als centrale elementen draadloze, zelfdenkende en zelfopererende systemen, 
het traditionele spel voor veel marktsegmenten drastisch zullen veranderen.
Ries pleit in ‘The lean start up’ voor evidenced based managen, waarmee hij bedoelt dat je 
telkens moet meten wat het succes van je propositie is door het structureel verzamelen en 
interpreteren van data. Daarbij moet je adequaat reageren op uitkomsten van de metingen: 
bijstellen van de strategie of doorgaan op de ingeslagen weg (Ries, 2011). Ook Ismail en 
Van Geest komen in hun analyse uit op een cruciale rol voor technologische toepassingen 
in het al dan niet succesvol zijn van organisaties. Zij duiden succesvolle organisaties aan 
met de term ‘exponentieel’: deze organisaties maken een exponentiële groei door. Zij iden-
tificeren tien succesfactoren, waarbij voor ‘staff on demand’, benutten van ‘community & 
crowd’, het gebruik van algoritmes, interfaces, dashboards, experimenten en gebruik van 
sociale technologieën geldt dat ze gebaseerd zijn op technologische toepassingen (Ismail 
& Van Geest, 2016).
Het begrip klantwaarde werd al in 1954 beschreven door Drucker, waarbij hij het begrip 
marketing hierin definieerde als ‘de gehele onderneming gezien vanuit het punt van het 
eindresultaat en dat is vanuit de visie van de klant’, waarbij klantwaarde zowel als financi-
ele waarde kan worden uitgelegd als de waarde zoals deze door de klant ervaren wordt. 
Hierbij speelt enerzijds de kwaliteit van het product of de dienst die geleverd is, anderzijds 
de opoffering2 die de klant zich getroost een rol (Drucker, 1954).
Evenwel blijft het gedachtengoed van Porter uit 1985 tot het eind van de vorige eeuw lei-
dend binnen het bedrijfsleven: Porter speelt in op de behoeften van ondernemingen zich te 
onderscheiden van de concurrentie (1985). Dit kan volgens Porter door superieure presta-
ties te leveren. Porter onderscheidt als concurrentie-strategieën: kostenleiderschap (kost-
prijs per product zo laag mogelijk, zodat de verkoopprijs lager kan worden dan die van de 
directe concurrentie); differentiatie (benadrukken van een kwaliteit van een product, zodat 
de klant niet voor de concurrent kiest) en focus (bedienen van een niche).
Treacy en Wiersema redeneren zo’n tien jaar later niet vanuit de positie ten opzichte van de 
concurrenten, maar vanuit de positie vanuit de klant: Een klant is tevreden wanneer hij vol-
doende waarde ervaart ten opzichte van de investering die hij gedaan heeft om de dienst 
of product af te nemen, aldus Treacy en Wiersema (1996). Zij stellen dat een bedrijf de klant 
via drie concurrentiestrategieën kan bewegen producten of diensten bij hem af te nemen: 
product leadership (het beste product), operational excellence (het product dat de minste 
‘opoffering’ kost) of customer intimacy, waarbij producten en service continu aangepast 
worden om aan de wensen van de individuele klant te voldoen (maatwerk) om zo een lang-
durige relatie met de klant op te bouwen (Treacy & Wiersema, 1996).

SCHETS VAN HET ONDERZOEKSTERREIN
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Met enige goede wil kunnen de strategieën van Porter geplot worden op die van Treacy en 
Wiersema. Toch komt het primair denken vanuit de klant en niet vanuit de markt pas aan na 
de eeuwwisseling echt in zwang: Johnson et al. schreven bijvoorbeeld in hun standaardwerk 
voor de bedrijfskunde dat het strategisch vermogen van een bedrijf gaat over het leveren van 
producten of services die door klanten worden gewaardeerd (2014). Belangrijk is hierin dat de 
organisatie kan voldoen aan de behoeften van de klant door voldoende bronnen en competen-
ties te hebben.
Hart en Buiting signaleren in hun boek ‘Verdraaide Organisaties’ eveneens dat organisaties de 
neiging hebben vanuit zichzelf en niet vanuit ‘waartoe zij op aard zijn’ te redeneren, waar het om 
organisatie-inrichting en –strategie gaat. Zij stellen dat organisaties zichzelf gevangen houden 
door primair te denken en te organiseren vanuit systemen (Hart & Buiting, 2012). Tijd en geld 
zitten in het ‘in control’ blijven (met systemen) die daardoor een doel op zich lijken te worden. 
Het dominante verhaal van de organisatie wordt dat van de systeemwereld. Dit leidt tot dure, 
complexe en middelmatige producten en diensten. ‘High performance’ organisaties redeneren 
altijd vanuit de bedoeling, of klantwaarde zoals bedoeld door Johnson et al. Natuurlijk blijft er 
behoefte aan systemen, maar deze zijn niet leidend, maar faciliterend.
In 2014 voegt Jonker nog twee nieuwe klantwaardentrategieën toe aan die van Treacy en Wier-
sema: experience based strategy en community building (Jonker, 2014). Met name de laatste 
sluit goed aan bij de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen op het gebied van 
(digitale) communities die reeds genoemd werden.
Het is anno nu de vraag of het traditionele denken in klantwaardentategieën, het moeten kiezen 
tussen een van de drie (of vijf), nog wel passend is bij de ontwikkelingen van de huidige tijd: uit 
de boeken van Van den Oord et al, Ismail en Van Geest, van Ries en van Thiel komt nadruk-
kelijk het beeld naar voren dat organisaties die in staat zijn om met flexibiliteit en creativiteit 
hun initiële idee op het juiste moment en op de juiste manier op de markt te zetten én bij te 
stellen waardoor het uiteindelijk succesvol wordt, uiteindelijk de dienst gaan uitmaken. Hierbij 
is de kern dat goed gekeken wordt naar de klantbehoefte, maar dat niet persé gestuurd wordt 
op het opbouwen van een duurzame relatie met de individuele klant. Product leadership, dan 
weer operational excellence (door technologische innovaties), het tegelijkertijd investeren in en 
raadplegen van communities en creëren van unieke belevingservaringen voor de klant, kunnen 
elkaar afwisselen (Ismail & Van Geest, 2016; Ries, 2011; Thiel, 2014; Van den Oord, Van Witte-
loostuijn, Van den Born, & Klink, 2016).

Ook de zorgsector ervaart de dynamiek die deze veranderingen op al deze terreinen met zich 
meebrengen. De druk is voelbaar en komt samen in het krachtenspel dat Idenburg en Van 
Schaik beschrijven: tussen betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg. Dit wordt 
gevoed door enerzijds de toenemende schaarste aan mensen en middelen, anderzijds de toe-
nemende vraag uit ‘de markt’, van patiënten/burgers, zowel kwantitatief (door vergrijzing) als 
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kwalitatief (door de toename van (technische) mogelijkheden), tot een onhoudbaar peil.
De maatschappij is afgelopen decennia drastisch veranderd, maar de zorgsector, een systeem 
met zijn wortels diep in de 19e eeuw, heeft onvoldoende kunnen aanhaken op deze verande-
ringen. Het systeem lijkt ogenschijnlijk nog goed te presteren maar loopt tegen zijn grenzen 
aan. De afstand tussen zorg en samenleving wordt steeds groter. De sector gaat maar moeilijk 
de dialoog aan met de maatschappij en raakt in zichzelf gekeerd. Het imago van de sector 
verslechtert, incidenten wordt breed uitgemeten in politiek en media. De zorg is een moloch 
geworden in crisis, juist in het licht van de formidabele uitdagingen die de sector tegemoet ziet: 
vergrijzing, ontgroening, verkleuring, explosieve stijging van zorgbehoefte, groot tekort aan me-
dewerkers en nog immer stijgende kosten. Concluderend stelt Rotmans dat ook in de zorg het 
systeem belangrijker is geworden dan de mens (2015).

Vilans haalt in 2016 op haar site de transitie van verzorgingsstaat (‘pater’systeem), via markt-
werking (‘ego’systeem) naar een participatiesamenleving, waarin het bouwen op eigen kracht 
en samenredzaamheid centraal staat (‘eco’systeem), aan. Daarbij raakt de zorg meer verweven 
met de maatschappij en komt de focus op de burger, (positieve) gezondheid, goede zorg en 
eigen regie te liggen (www.vilans.nl, 2016). Het tempo van de verandering ligt hoog. In het rap-
port ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren’ stellen de onderzoekers dat er geen 
sprake is van een revolutie maar wel van een ‘evolutie met opgevoerde snelheid’ waarin burgers 
op korte termijn moeten worden voorbereid op zelfredzaamheid en saamhorigheid (Kaljouw & 
van Vliet, 2015). De onderzoekers schrijven: “Burgers zullen nog veel meer zelf moeten doen, 
anderen moeten helpen en een positie moeten innemen in een netwerk. Ze zijn veerkrachtig, 
zetten in op gezond gedrag en nemen hiervoor verantwoordelijkheid, voeren zelf de regie en 
kijken wat ze zelf kunnen doen en met elkaar kunnen regelen voordat ze anderen consulteren”.
In een participatiesamenleving krijgt het functioneren van de burger een centrale positie en 
draagt gezondheidszorg daaraan bij. Functioneren houdt in dat mensen zoveel als mogelijk het 
leven kunnen leiden zoals zij dat zelf willen. Functioneren wordt niet alleen bepaald door ge-
zondheid maar ook door factoren als levensfase en levensomstandigheden. Functioneren heeft 
daarmee een individuele maar ook contextuele en collectieve dimensies. Zorg moet aansluiten 
op wat iemand belangrijk vindt voor zijn of haar eigen functioneren, en tegelijkertijd collectieve 
interventies bevatten, bijvoorbeeld gericht op de leefomgeving (Kaljouw & van Vliet, 2015).
De focus op meedoen en functioneren heeft ook geleid tot de opkomst van nieuwe begrippen 
van zorg en gezondheid. Machteld Huber introduceerde het begrip ‘positieve gezondheid’, als 
tegenhanger van de definitie van de WHO uit 1948, die gezondheid omschrijft als ‘een toestand 
van compleet lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden’ (Huber, 2014). Huber omschrijft 
gezondheid als ‘het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht 
van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.’ Gezondheid betekent in dit 
concept het zich kunnen aanpassen aan verstoringen, veerkracht hebben, een balans weten te 
handhaven of te hervinden in lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk opzicht (Kaljouw & van 
Vliet, 2015).

SCHETS VAN HET ONDERZOEKSTERREIN
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De omschrijving van Huber is breed omarmd, maar er is ook kritiek, o.a. omdat in het begrip 
van Huber gedrag en gezondheid door elkaar dreigen te lopen. Het gaat om een toestand én 
om het omgaan met deze toestand. In het uiterste geval kan iemand met een ernstige ziekte 
die zich constructief gedraagt, dus een goede ‘coping’ heeft, als gezond worden beschouwd. 
In reactie hierop heeft Huber aangegeven dat haar omschrijving geen definitie is maar een 
concept. Hoewel ook dit concept aan kritiek onderhevig is, is het een belangrijk signaal dat er 
een beweging gaande is van het opnieuw definiëren van begrippen van gezondheid en ziekte 
waarbij een verwijzing naar eigen gedrag niet ontbreekt (Poiez, Caris, & Lapré, 2016).

In de literatuur is geen relevantie informatie te vinden over of en in hoeverre er binnen de zorg 
gewerkt wordt met (digitale) communityvorming, naast de van oudsher bestaande patiënten-
koepels die een voornamelijk statutaire inrichting kennen. Cliëntenplatforms vinden veelal nog 
niet op digitale wijze plaats, zo concluderen we uit een zoektocht op internet. Zo hebben Zorg-
belang Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland bijvoorbeeld wel de mogelijkheid om 
digitaal ervaringen in de zorg te delen, maar komen deze meldingen nog via email terecht bij de 
organisatie en is er geen sprake van een community waar zorggebruikers ervaringen met elkaar 
kunnen uitwisselen.
In het geval van de Patiëntenfederatie worden deze ervaringen wel zichtbaar voor andere be-
zoekers in Zorgkaart Nederland en kunnen patiënten ook ervaringen van anderen lezen of bekij-
ken, maar is er geen mogelijkheid tot (voortdurende) online uitwisseling tussen zorggebruikers 
onderling en eventuele aanbieders (www.zorgkaartnederland.nl, 2017; www.patientenfedera-
tie.nl, 2017b).
Inventarisatie van wensen en behoeftes van klanten vindt plaats via digitale enquêtes. Er zijn 
geen digitale cliëntplatformen ingeregeld (www.zorgbelang.nl, 2017; www.patientenfederatie.
nl, 2017a). Via –met name- Facebook zijn evenwel cliëntenplatformen actief, deze zijn in de 
regel opgestart vanuit zorgconsumenten zelf. Of en in hoeverre zorgorganisaties en beleidsma-
kers in de zorg hier een rol in nemen, is niet helder.
Waar het gaat om inzetten van technologische vernieuwing in de zorg: ehealth komt nauwelijks 
op gang, zo bleek onder anderen uit een onderzoek naar de bekostiging van ehealthtoepas-
singen. Dit leverde onder andere op dat men zich binnen de zorg verliest in de vraag wie pre-
cies eigenaar is van het aanbod en hoe dergelijke toepassingen gefinancierd moeten worden 
(Hutink, Sambeek, Schuermans, & Woudstra, 2016). Idenburg en Van Schaik voegen hieraan 
toe dat invoering van elektronische patiëntendossiers moeizaam loopt (Idenburg & Van Schaik, 
2014). Ook uit het onderzoek van Hutink blijkt dat de informatie-uitwisseling binnen de zorg 
moeizaam op gang komt. Hij voert daarvoor als reden aan dat het standaardisatieniveau erg 
laag is en er daarom nauwelijks informatie uitgewisseld kan worden door verschillende partijen. 
De reden dat het standaardisatieniveau erg laag blijft, is doordat de governance van informa-
tiestandaarden (vorm en inhoud) niet stevig geregeld is, ondanks dat dit al in 1997 erkend werd 
door de overheid (Hutink, 2017): er zijn kaders opgesteld voor de wijze waarop en de reikwijdte 
waarin gestandaardiseerd en van daaruit informatie uitgewisseld moet worden.

SCHETS VAN HET ONDERZOEKSTERREIN
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Hoewel in Gamechangers een aantal succesverhalen staat over organisaties die disruptie heb-
ben veroorzaakt binnen de zorg: Buurtzorg, Cardiologiecentra NL, Medimetrics, Mimetas, Sa-
piens sbs, valt direct op dat het hier, met uitzondering van de eerste twee, gaat om spelers die 
van buiten de zorg afkomstig zijn.
Een vergelijking met andere markten, bijvoorbeeld die van het (openbaar) vervoer (Über, deel-
auto’s en –fietsen, elektriciteit en andere energiebronnen als aandrijvingskracht, zelfrijdende 
voertuigen), de media (social media, video on demand) levert op dat daar waar buiten de zorg 
traditionele aanbieders zonder pardon uit de markt gedrukt worden als ze niet snel genoeg anti-
ciperen op veranderingen in vraag en mogelijk aanbod, er binnen de zorg nog weinig beweging 
is. Het lijkt een kwestie van tijd tot toetreders met eenvoudige (technologische) substituten en/
of hedendaagse verdienmodellen zoals beschreven door Aslander en Witteveen (2015), Ismail 
en Van Geest (2016), Moore (2008), Ries (2011) en Thiel (2014) de zorgmarkt gaan domineren.

In navolging op Treacy en Wiersema namen Porter en Teisberg tien jaar later de focus op klant-
waarde in de zorg op en ontwikkelden zij het gedachtengoed rondom Value Based Healthcare 
(2006), dat nadrukkelijk uitgaat van een passende balans tussen de opbrengst voor de klant 
(kwaliteit van zorg) en de opoffering die ermee gepaard gaat (bijvoorbeeld wachttijden). Terwijl 
de klantwaarde al meerdere jaren wordt toegepast in het bedrijfsleven, blijkt het moeilijk dit 
concept in te voeren binnen de gezondheidszorg. Uit onderzoek van The Economist in 2015 
en 2016 in opdracht van Medtronics naar de implementatie van VBHC in 25 landen, blijkt dat 
Nederland in de middenmoot staat. In Nederland bestaat volgens de onderzoekers zeker inte-
resse voor VBHC maar de implementatie verloopt “moeizaam”. Drempels zijn het decentrale 
karakter van de gezondheidszorg en beperkingen bij de uitwisseling van data tussen zorg-
professionals onderling. Door het decentrale karakter van de zorg is centrale besluitvorming 
moeilijk. De data uitwisseling vindt in Nederland veelal plaats op regionaal niveau plaats (www.
zorgvisie.nl, 2016).
Dat ook in de zorg een spanning bestaat tussen systeem- en leefwereld, bevestigt de Raad voor 
volksgezondheid en zorg (RVS) in haar rapport “Verlangen naar samenhang. Over systeemver-
antwoordelijkheid en pluriformiteit” (Meurs, 2016). Net als Rotmans, Hart en Buiting signaleert 
de Raad dat deze spanning wordt veroorzaakt doordat stelsels van zorg en maatschappelijke 
ondersteuning te ver af zijn komen te staan van de realiteit van zorg- en ondersteuningsvragen 
van burgers. De Raad brengt deze spanning in verband met de toegenomen individualisering 
waardoor burgers vragen om maatwerk maar ervaren dat dit wordt gefrustreerd door het sys-
teem. De zorg is opgeknipt in verschillende wettelijke regimes met bijbehorende financierings-
stromen. Daarbij zijn de normen waaraan de zorg kwalitatief moet voldoen, centraal bepaald en 
voor iedereen geldend. Met de individualisering en de roep om maatwerk dringt de vraag zich 
op hoeveel ruimte en draagvlak er nog zal zijn voor deze generieke kaders en normen.
De oplossing zit volgens de Raad niet in het afbreken en/of weer opnieuw opbouwen van sys-
temen maar in het creëren van synergie tussen systeem- en leefwereld, waarmee tegemoet 
gekomen wordt aan de wensen van de individuele burger en tegelijk de organisatorische en 
bestuurlijke voordelen van een systeem of stelsel behouden blijven. In verband hiermee pleit 
de Raad in zijn rapport voor een ander perspectief op sturing en organisatie van zorg en maat-
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schappelijke ondersteuning door veel meer uit te gaan van pluriformiteit als centrale waarde. Bij 
pluriformiteit gaat het niet over de strijd tussen systemen, maar gaat het over de kracht tussen 
machten en tegenmachten, van meer zeggenschap voor burgers en professionals, én voor de 
erkenning van verschil. De RVS duidt dit als volgt: “Het naast elkaar bestaan van verschillen-
de opvattingen over kwaliteit, van verschillende solidaire gemeenschappen en van financiële 
arrangementen krijgt ruimte door de uiteenlopende wensen en noden van burgers centraal te 
stellen. Ook heeft dit perspectief gevolgen voor de wijzen waarop verantwoording wordt afge-
legd. Burgers, professionals en andere betrokkenen definiëren zelf de criteria, de normen en 
de richtlijnen waar zij aan gehouden willen worden en die zij van waarde achten in de concrete, 
specifieke situatie”. Dit statement sluit perfect aan op de platformiseringsgedachte, maar er is 
zoals gesteld, nog weinig ten uitvoer gebracht met betrekking tot (digitale) platforms in de zorg.
In lijn met Hart en Buiting zoekt Rotmans bij het opbouwen van een nieuw stelsel naar andere 
elementen dan de traditionele die nu aan de basis van ons stelsel liggen. Hij streeft naar mens-
gerichtheid, betaalbaarheid en maatschappelijke inbedding. Het doel van Rotmans is de mens 
en niet het systeem centraal te stellen en hierdoor het menselijke in de maatschappij terug te 
brengen, zo vertelt hij in oktober 2016 op het Vegro Symposium “Toegankelijkheid” (2017). 
Hiervoor is vertrouwen nodig en dat gekoppeld aan intimiteit, zou de zorg kunnen verbeteren, 
aldus Rotmans.
De grootste uitdaging betreft een cultuuromslag. De zorg is nu te hiërarchisch. De zorgpro-
fessional moet kunnen luisteren en coachen in plaats van meteen de meest gepaste behan-
delmethode voorschrijven. De zorg zal in de toekomst niet het meeste geld verdienen met het 
leveren van zorg, maar met het ondersteunen of faciliteren van de klant. Mensen worden op 
deze manier minder afhankelijk van het zorgsysteem. Vilans bevestigt op haar site de voor-
spelling van Rotmans dat veel banen in de zorg een andere of bredere invulling krijgen. Nieuwe 
taken zijn volgens Vilans het vervullen van een poortwachtersrol, signalering en samenwerken 
met mantelzorgers (www.vilans.nl, 2016). Dat zorgberoepen een ontwikkeling zullen (moeten) 
doormaken om een beweging op gang te krijgen die past bij een toenemende zelfredzaamheid 
en eigen verantwoordelijkheid van de burger, valt ook te lezen in het eerder genoemde rapport 
‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren’ (Kaljouw & van Vliet, 2015). De onderzoe-
kers stellen dat een omslag nodig is en dat zorgprofessionals veel meer moeten gaan samen-
werken. Om dat te kunnen doen, zullen professionals veel meer van elkaar moeten weten en 
elkaars taal spreken. Zij schrijven: “De zorgprofessional van de toekomst verplaatst zich, net als 
de burger, tussen de verschillende zorggebieden.”
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CONCLUDEREND
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Bedrijven en organisaties, óók in de zorg, worden geconfronteerd met verstrekkende en elkaar 
snel opvolgende technologische ontwikkelingen. Daarnaast maakt de maatschappij een trans-
formatie door, waarbij burgers en overheden in een andere relatie tot elkaar komen te staan. De 
platformisering draagt hierin bij en geeft een nieuwe dimensie aan de regulerende rol van de 
overheid. Dit heeft gevolgen voor ‘de markt’. Consumenten pakken een andere, meer sturende 
rol, gefaciliteerd door de nieuwste informatie- en communicatietechnieken.
Producenten/ondernemers/aanbieders moeten in deze nieuwe dynamiek zien te overleven. 
Een proactieve houding lijkt hier noodzakelijk. In plaats van aannames te maken en hierop 
gedegen marktonderzoek te doen, wordt een onderscheidende competentie om constant pro-
ducten – ook als deze nog niet perfect zijn - op de markt te zetten en aanpassingen te doen op 
basis van de loop bouwen-meten-leren. Hierdoor blijft een organisatie continu in ontwikkeling 
en slagvaardig in de match vraag en aanbod. Succesvol ondernemen in deze tijden blijkt om 
een vorm van ‘gevalideerd leren’ te vragen. Door iteratief bij te stellen in een snelle cyclus van 
productontwikkeling en -lancering, blijven proposities passend bij de snel wisselende vraag 
van de markt.
Toegevoegde waarde voor klanten staat in deze visie centraal. Dat betekent ook dat de mening, 
visie en behoefte van (toekomstige) afnemers steeds wordt betrokken bij de (door)ontwikkeling 
en evaluatie van (nieuwe) producten. De focus op klantwaarde en het betrekken van afne-
mers bij de ontwikkeling van en aansluiting op klantwaarden, is dus een essentieel element in 
een levensvatbare strategie. Ook waar het gaat om het bieden van producten of diensten aan 
mensen die leven met beperkingen door ziekte, handicap of ouderdom, wordt het her- en ver-
kennen van klantwaarden en het aansluiten hierop met waardeproposities steeds belangrijker. 
Waar mogelijk gebeurt dit bij voorkeur in cocreatie tussen ontwikkelaar en/of aanbieder en de 
cliënt.
De zorgsector lijkt op basis van de literatuur onvoldoende kunnen aanhaken op de drastische 
veranderingen in de maatschappij. De afstand tussen zorg en samenleving wordt steeds groter; 
in de zorg is het systeem belangrijker geworden dan de mens.
Er ligt een grote opdracht om aan te sluiten bij het ‘ecosysteem’ en focus op de burger, (posi-
tieve) gezondheid, goede zorg en eigen regie te leggen: Kaljouw en Van Vliet spreken van een 
van een ‘evolutie met opgevoerde snelheid’ waarin burgers op in korte termijn moeten worden 
voorbereid op zelfredzaamheid en saamhorigheid.
Zorg moet gaan aansluiten op wat iemand belangrijk vindt voor zijn of haar eigen functioneren, 
en tegelijkertijd collectieve interventies bevatten, bijvoorbeeld gericht op de leefomgeving, uit-
gaande van het gedachtengoed van Huber (2014) (Kaljouw & van Vliet, 2015).
Waar het gaat om inzetten van technologie, heeft de zorg eveneens een grote achterstand: 
digitale communities zijn niet vanuit de zorg geïnitieerd, er lijkt geen duidelijke strategie op 
ingezet te zijn vanuit de sector; ehealth en de invoering van elektronische patiëntendossiers 
komen moeizaam op gang. Dit is te wijten aan vraagstukken rondom eigenaarschap en daaruit 
voortvloeiend over de financiering. Daar waar wel succesvolle innovatie plaatsheeft, is deze in 
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de regel afkomstig van spelers van buiten de zorgsector. Het lijkt een kwestie van tijd tot toe-
treders met eenvoudige (technologische) substituten en/of hedendaagse verdienmodellen de 
zorgmarkt gaan domineren.
Binnen de zorg wordt slechts matig vanuit klantwaarde gewerkt en gedacht (Hutink, Sambeek, 
Schuermans, & Woudstra, 2016; www.zorgvisie.nl, 2016).

De grootste uitdaging voor de zorg wordt gevormd door de benodigde cultuuromslag: van 
hiërarchie naar gelijkwaardigheid, van leveren van zorg naar het ondersteunen of faciliteren van 
de klant. Zorgprofessionals moeten veel meer gaan coachen en samenwerken.
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CONCEPTUEEL MODEL

In dit hoofdstuk wordt het conceptueel model eerst in beeld, daarna in tekst uiteengezet.

Afbeelding 1. Conceptueel model

Annemijn van Hemel en Gerda Woudstra
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Aanname is dat de strategische keuzes van zorgaanbieders voor de komende vijf
jaar worden bepaald door de waardeproposities die over pakweg vijftien jaar relevant
zijn voor het aanbieden van gezondheidsgerelateerde producten/diensten.
Een waardepropositie wordt gevormd door:

 • het klantinzicht: wat de klant wil doen (‘klanttaken’), waar zijn voordelen zitten
   en waar de pijnpunten;
 • de klantwaarden: voordeelverschaffers en pijnverzachters en;
 • de fit hiermee met te bieden producten of diensten (Osterwalder, et al., 2014).

Vanuit het Vision in Product Design denken (Hekkert & Dijk, 2011) worden
klantwaarden gevormd door het bepalen van de productkwaliteiten, die voortkomen
uit de (gewenste) interactie tussen de mens en het te ontwerpen product/dienst.
Interacties tussen mensen en producten of diensten worden bepaald door drijfveren
binnen de contextstructuur. De gewenste interactie en drijfveren staan in termen van
het Value proposition Canvas van Osterwalder et al. (2014) gelijk aan de
klantinzichten.
De drijfveren van de klant binnen een bepaalde contextstructuur worden bepaald
door de totale context (domein in combinatie met tijdhorizon) en relevante
(context)factoren binnen de specifieke structuur.
Voor de precieze definities van de gebruikte begrippen: zie Definitielijst.
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In dit hoofdstuk wordt allereerst de keuze voor onze methodiek toegelicht: we bespreken ver-
schillende methodes gericht op het komen tot nieuwe producten of diensten voor de toekomst: 
scenariodenken, traditioneel ontwerpdenken en Vision in Product Design (ViP) en vergelijken 
vervolgens ViP met scenariodenken, baseren daarop onze keuze voor Vision in Product Design 
als basis voor onze methodiek. Hierna presenteren we ons onderzoeksmodel in beeld en tekst; 
omdat het onderzoeksmodel negen afzonderlijke stappen kent, wordt de afbeelding ervan ook 
in de rest van de tekst gebruikt als wegwijzer. Na bespreking van de databronnen en de (wer-
ving en selectie) van de respondenten, worden achtereenvolgens de methodes voor het verza-
melen, bewerken en analyseren van data uiteengezet.

Om te onderzoeken wat de waardeproposities van de toekomst worden om daarmee zorgbe-
stuurders advies te kunnen geven over toekomstige strategische keuzes, zochten we naar een 
methode waarmee we de toekomst zouden kunnen verkennen en de ontwikkelingen en de be-
tekenis hiervan voor producten en diensten gerelateerd aan de zorg zouden kunnen ordenen.
Het lag voor de hand gebruik te maken van het ook binnen de zorg gangbare scenariodenken, 
om vervolgens via reguliere strategische instrumenten, zoals het Business Model Canvas te 
komen tot beantwoording van onze onderzoeksvragen (Osterwalder & Pigneur, 2010).
Omdat we beiden reeds lang in de zorg werkzaam zijn, wilden we loskomen van traditionele 
werk- en denkwijzen. Daarnaast zochten we naar een methodiek die ons zowel afstand deed 
nemen van de huidige context en tegelijkertijd de toekomstige meeneemt. Vision in Product 
Design (Hekkert & Dijk, 2011) voldoet aan deze eisen.
Hierna beschrijven we kort hoe scenario-analyses toegepast kunnen worden en wat het traditi-
onele ontwerpdenken inhoudt, waarna we de ViP-methode beschrijven en deze tegen de meer 
traditionele werkwijzes afzetten.

SCENARIOSTUDIES

Het doel en de stappen die met ViP gezet worden, te beginnen met het verkennen van de toe-
komstige context, om vervolgens van daaruit te komen tot een aantal structuren of toekomst-
beelden en vandaar uit door te redeneren naar de betekenis hiervan voor de (toekomstige) klant 
en daarop te anticiperen, komen overeen met de meer traditionele scenariostudies.
De vader van de traditionele scenariostudie is Herman Kahn. In de jaren vijftig van de vorige 
eeuw was Kahn werkzaam bij de RAND Corporation, een militair-strategische denktank voor de 
strijdkrachten van de Verenigde Staten. Kahn ontwikkelde daar ‘future-now thinking’ als tech-
niek om de actie-reactie-patronen bloot te leggen die tot een kernoorlog tussen de Sovjet-Unie 
en de Verenigde Staten zouden kunnen leiden.

KEUZE METHODIEK

Annemijn van Hemel en Gerda Woudstra
Thesis Master of Health Business Administration
Erasmus Universiteit Rotterdam
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In de jaren zeventig brak Shell met de scenarioanalyses van de jaren vijftig en zestig. Directeur 
van de Planning Group, de Fransman Pierre Wack, stelde dat de oude planningsystemen van 
Shell waren ontwikkeld voor een stabiele, vertrouwde wereld waar alles ‘meer van hetzelfde 
was’. Maar als de toekomst niet langer stabiel of zeker is, is iedere poging om die ene juiste 
voorspelling te doen, gedoemd te mislukken, aldus Wack. Scenario’s moesten niet de zekerhe-
den opzoeken, maar zich richten op de onzekerheden en deze structuren.
Bij het ontwikkelen van scenario’s over de toekomst van de olie-industrie tot 2000 maakte Wack 
aldus een onderscheid tussen voorspelbare en onzekere factoren. Zijn team ontdekte ook dat 
scenario’s geen simpele optelsommen mogen zijn van overduidelijke onzekerheden. De fun-
damentele belangen van de belangrijkste spelers en hun handelingsmogelijkheden moesten 
hieraan worden toegevoegd (Wilkinson & Kupers, 2013).
In het algemeen zijn scenariostudies gebaseerd op de gedachte dat de toekomst niet te voor-
spellen is; je kunt je er echter wel op voorbereiden door over mogelijke ontwikkelingen na te 
denken. Doel is dus niet om de toekomst te voorspellen, maar om te begrijpen wat er kan ge-
beuren, hoe het kan gebeuren, wat de eerste aanwijzingen zijn dat het gaat gebeuren. Het gaat 
om de verkenning van de mogelijkheden. Daarbij hoeven niet de waarheid en de juistheid van 
de feiten centraal te staan. De toegevoegde waarde is ook (of met name) dat werken aan en 
met scenario’s het communicatieproces en de dialoog tussen mensen op gang brengt, waarbij 
de onderliggende denkbeelden over de toekomst expliciet worden gemaakt. Met scenariostu-
dies worden verschillende mogelijke toekomstbeelden geschetst om percepties te veranderen 
en de geest te scherpen vanuit de gedachte dat rationele analyse leiden tot business-as-usual 
beslissingen, maar dat in situaties van grote complexiteit de juiste strategische keuzes ook 
vragen om intuïtie en creativiteit. Hier kunnen analytische technieken zoals (extrapolerende) 
modellen en risicoanalyse en meer exploratieve en participatieve technieken, zoals strategie-
discussies en focusgroepen naast elkaar bestaan (www.focusconferences.nl, 2014).

ONTWERPDENKEN

Wij werden op het spoor van ontwerpdenken gezet door de studiereis die wij in het kader van 
onze MHBA opleiding in november 2016 maakten naar o.a. Zweden. In Stockholm maakten wij 
kennis met het onderzoek van de Nederlandse ontwerper Max Kleijberg. Hij ontwikkelt binnen 
zijn PhD traject in het Karolinska Institutet nieuwe diensten en concepten voor zorg en welzijn. 
Dit doet hij nadrukkelijk samen met (toekomstige) gebruikers en aanbieders. In zijn presentatie 
vertelde hij over de spannende ‘ontmoeting’ tussen het ontwerpdenken waarin hij is geschoold 
en de traditionele medische (en bedrijfskundige) manier van wetenschappelijk onderzoek. In 
zijn onderzoek probeert hij beide werelden bij elkaar te brengen. Dit kan leiden tot bijzondere of 
originele onderzoeksresultaten. Wij waren naar aanleiding van zijn verhaal geboeid door deze 
‘ontmoeting’: het op een andere manier naar ontwikkelvraagstukken in de zorg kijken dan we 
gewend zijn.
Ontwerpdenken is het iteratieve proces dat ontwerpers doorlopen om tot een product te ko-
men. In dit proces staan het begrijpen van de gebruiker, het loswrikken van aannames en het 
herdefiniëren van problemen centraal. Doel is hierdoor alternatieve strategieën of oplossingen
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te identificeren die niet tot stand komen wanneer je ‘gewoon’ tegen een vraagstuk aankijkt. Te-
gelijkertijd is het een oplossingsgerichte manier om problemen te hanteren. Het is een manier 
van denken en werken en tegelijkertijd een verzameling van hands on methoden. Wat ontwerp-
denken speciaal maakt, is dat dit proces een mensgerichte methode is die helpt om systema-
tisch problemen op een creatieve en innovatieve wijze aan te pakken.
De fases die doorlopen worden – en de volgorde waarin - , variëren per ontwerper en per the-
orie maar ze kennen allemaal de volgende stappen:

       

     Afbeelding 2. Processtappen ontwerpdenken

VISION IN PRODUCT DESIGN

Getriggerd door het denken en werken als een ontwerper, die de mens centraal stelt bij het 
zoeken en ontwikkelen van een ‘oplossing’ voor de behoeften en wensen van de (toekomstige) 
gebruiker, kwamen wij op het spoor van de Vision in Product Design methodiek van Hekkert en 
Van Dijk (2011). ViP begint bij het verkennen van de toekomstige context en kaders, om vervol-
gens van daaruit door te redeneren naar wat dit betekent voor de aanbieders en afnemers van 
(toekomstige) oplossingen, producten of diensten.

ViP verschilt van gebruikelijke ontwerpmethoden in de grote nadruk die gelegd wordt op de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van de ontwerper; (het ontwerp van) een product is 
geen doel op zich. Hekkert en Van Dijk hebben hun aanpak ontwikkeld met ontwerpers die hun 
vak benaderen vanuit een visie en een gevoelde en gedeelde maatschappelijke verantwoor-
delijkheid als ontwerper. Producten moeten een ‘raison d’être’ hebben, een bestaansreden die 
ontleend wordt uit de interactie tussen gebruiker en product en de context of de wereld waarin 
de gebruiker zich bevindt. Hier zit het verschil met de meer traditionele manier van ontwerp-
denken zoals hierboven beschreven. De gebruikers voor wie een product ontworpen moet 
worden, verkeren immers in die (toekomstige) wereld en verhouden zich daartoe.
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De waarde van een product ligt in de interactie tussen gebruiker en product en hoe deze zich 
verhoudt tot die context. De ViP aanpak geeft de ontwerper de gelegenheid met een stelling-
name te komen. Dat is de fase waarin hij kenbaar maakt wat hij met zijn ontwerp wil bereiken 
(visie of doel), de ‘raison d’être’ van het product.
De ontwerper definieert vervolgens de kwaliteiten van de interactie waarmee dat doel bereikt 
wordt. Hierna kunnen de productkarakteristieken of specificaties geformuleerd worden. In het 
meer traditionele ontwerpdenken gebeurt dit al aan het begin van het ontwerpproces. In de ViP 
aanpak wordt echter pas in een zo laat mogelijk stadium gedefinieerd welke belemmeringen 
en vereisten (specificaties) bij het productontwerp in acht moeten worden genomen, nádat de 
kwaliteiten van de interactie tussen gebruiker en product zijn beschreven. Dit om te voorkomen 
dat deze al in aanvang de zoektocht naar een antwoord op de ontwerpvraag
beïnvloeden. ViP ziet ontwerpen niet als een methode om problemen op te lossen, het gaat in
plaats daarvan over het herkennen van kansen. ViP is een afrekening met ‘the problem comes 
first’-design. Ontwerpen is vaak een intuïtief, niet herhaalbaar en soms chaotisch proces dat 
ook niet altijd een probleem oplost. Dat roept de vraag op in hoeverre ontwerpen wetenschap-
pelijk is. Volgens Van Dijk en Hekkert mogen ontwerpers wél ruimte geven aan hun gevoel 
en hun intuïtie, maar bestaat de wetenschappelijke waarde hierin dat ze het tegelijkertijd ook 
kunnen uitleggen en rechtvaardigen (www.archined.nl, 2011). Volgens Van Dijk is het meest op-
vallende aspect van ViP dat er een zogenoemd frame of reference (een referentiekader) wordt 
gecreëerd voor het toekomstig productontwerp. Hiermee reframet de ontwerper de wereld van 
de toekomst. De methode is erop gericht niet de problemen van vandaag op te lossen, maar de 
toekomst te verkennen en daarbinnen een oplossing neer te zetten. Die wereld die geschetst 
wordt moet wel enigszins plausibel zijn, het is niet de bedoeling luchtkastelen neer te zetten. 
Volgens Van Dijk maakt ViP nieuwe werelden mogelijk. Hieraan draagt in belangrijke mate bij 
dat de ontwerper na het reframen definieert hoe hij of zij witl dat mensen zich gaan gedragen in 
die toekomstige wereld. Deze stap beschrijft feitelijk welk doel bereikt moet worden, niet in ter-
men van productspecificaties, maar hoe mensen zich gedragen met het product en hoe zij het 
gaan ervaren. In Bijlage I. Vision in Product Design, is de methode ViP uitgebreid beschreven.

Het resultaat van scenariostudies bestaat uit de beschrijving van een aantal mogelijke toe-
komstbeelden. Hiermee kunnen strategische keuzes voor de toekomst worden gemaakt, en/of 
product(en) of dienst(en) worden ontwikkeld. Ook kan een scenario als wenselijk doelscenario 
worden bestempeld en worden de strategie, organisatie inrichting etc. gericht op de realisatie 
hiervan.
De ViP aanpak beoogt hetzelfde en de methodiek sluit hierop aan. Echter de intentie verschilt: 
de ontwerper gebruikt het generen van toekomstbeelden niet als middel om tot strategische 
keuzes voor de toekomst te komen, maar om hieruit vervolgens gericht een keuze te maken in 
het licht van de ontwerpvraag. Vervolgens concentreert hij zich op het gekozen beeld of scena-
rio. Binnen dat beeld verkent hij toekomstig of gewenst gedrag (interactie) van de (toekomstige) 
gebruiker. Hierop stemt hij zijn keuze voor een oplossing af. Dat kan een product of dienst zijn 
of misschien helemaal niets. Alles is mogelijk, zolang het beredeneerd is. Het gaat de ontwik-

VIP-METHODE VERSUS SCENARIOSTUDIES EN ONTWERPDENKEN
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kelaars van ViP immers om de ‘raison d’être’ van de gekozen oplossing. Er moet een visie, een 
standpunt, achter liggen. Het door de ontwerper gekozen toekomstbeeld is de bodem voor 
die rechtvaardiging. Bij ViP staat de interactie tussen de oplossing die ontworpen wordt en de 
mens centraal en vormt de een
morele afweging de basis voor de keuze tussen de verschillende scenario’s. Bij traditionele 
scenario-analyse wordt vanuit strategische overwegingen (welk scenario is het meest aanne-
melijk of vanuit strategisch perspectief het meest aantrekkelijk?) gekozen voor een specifiek 
scenario.
Kortom: de ViP methode is een vorm van scenariostudie, waarbij stapsgewijs een aantal mo-
gelijke toekomstbeelden worden gegeneerd. ViP is een scenariomethodiek die per definitie 
extrapolatie en exploratie met elkaar combineert.
De scenario’s worden zowel binnen traditionele scenariostudies als binnen ViP ‘verpakt’ in 
verhalen. Organisaties gebruiken deze verhalen uit scenariostudies om voorbereid te zijn op 
ongewisse toekomsten, of ze baseren hun strategische keuze hierop. Ze kunnen er ook voor 
kiezen om een aansprekend kansrijk scenario tot de gewenste toekomst te bestempelen en de 
strategische pijlen hierop te richten.
Binnen de ViP-methodiek wordt ook de keuze gemaakt voor een gewenst of aannemelijk scena-
rio om hierbinnen het ontwerpvraagstuk aan te pakken. De keuze voor een scenario maakt een 
ontwerper vanuit zijn persoonlijke overtuiging of motivatie. De (toekomstige) gebruiker en zijn 
(toekomstig) gedrag in het gekozen scenario staan centraal bij de oplossingen die de ontwer-
per vervolgens kiest.
ViP blijft een ontwerpmethode, dat wil zeggen dat ze bovendien verder gaat dan de reguliere 
scenario-analyses, door aan de context interactie tussen mens en product/dienst te verbinden 
en zo rechtstreeks te komen tot (toekomstige) klantwaarden en product-/dienstontwerpen. De 
stap naar het formuleren van waardeproposities en richting geven aan strategievorming kan zo 
eenvoudig gezet worden.
Het traditionele ontwerpdenken gaat uit van een ontwerpvraag (bv. ‘ontwerp een theepot’) zon-
der hierbij expliciet de context en de interactie te betrekken.
De ViP-methode begint juist bij de context en de interactie tussen de gebruiker en de te ont-
werpen oplossing, waardoor deze methodiek meer vanzelfsprekend de focus op klantinzichten 
en klantwaarden met zich meebrengt.

De reden dat we voor ViP kozen, zetten we hieronder uiteen.
In ViP komen het scenariodenken en het ontwerpdenken bij elkaar, zo konden we ze met elkaar 
geïntegreerd inzetten.
De mens of gebruiker staat in ontwerpdenken centraal. Deze mensgerichte benadering komt 
tegemoet aan onze behoefte om bij het ontwikkelen van waardeproposities en de strategie 
voor de toekomst in de zorg de (toekomstige) gebruikers centraal te zetten.
ViP past daarmee bij onze keuze dat vraagstukken in de zorg vanuit de klantvraag opgepakt 
moeten worden. Die in de inleiding verantwoorde keuze vraagt om een methodiek die uitgaat 
van de mens en zijn (toekomstig) gedrag en de waarden die hierbij passen. Binnen ViP staat dit 
gedrag centraal.

VERANTWOORDING KEUZE VOOR VIP
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ViP is óók een vorm van scenariostudie of -denken. Het biedt aldus een handvat om om te gaan 
met nieuwe ontwikkelingen, onzekere contexten of werelden en deze hanteerbaar en inzetbaar 
te maken voor vervolgstappen richting klantwaarden van de toekomst.
ViP is exploratief en resulteert in een nieuw kader dat discussie met betrokkenen in de zorg 
aanwakkert, de geesten scherpt en zo leidt tot nieuwe uitkomsten.
ViP vraagt om een statement, het maken van een keuze. Dit is het verschil met scenariostudies 
waarbij het maken van een keuze voor een specifiek scenario niet automatisch gegeven is, 
maar een optie is. Met het maken van een keuze doen we als onderzoekers een beroep op onze 
eigen visie en maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid. We zetten hierbij niet 
een persé door ons gewenst toekomstbeeld neer, maar wel een ‘frame’ dat leidt tot discussies 
en waardeproposities met een wat andere kleur of lading dan gebruikelijk de revue passeren.

Kortom, de keuze voor ViP is ingegeven door de meerwaarde die de methodiek oplevert ten 
opzichte van traditionele scenario-analyse gecombineerd met ‘regulier’ designdenken: ViP in-
tegreert beide ziens- en werkwijzes op natuurlijke wijze met elkaar. Bovendien heeft de metho-
diek ten opzichte van de scneario-analyse als meerwaarde dat ViP de focus op de klantwaarde 
en betrokkenheid van de klant in zich begrepen heeft en een morele afweging van de ontwer-
per/onderzoeker zelf vergt; ten opzichte van regulier designdenken dat de (veranderende) con-
text vertrekpunt is voor het ontwerpproces, ook binnen het designdenken is het betrekken van 
morele afwegingen van de ontwerpers niet persé gebruikelijk.
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Het onderzoeksmodel zit als volgt in elkaar:
De donkerblauwe blokken representeren de onderzoeksstappen zoals deze gevolgd zijn in 
het onderzoek: van deconstrueren tot het bepalen van de strategische implicaties voor de 
komende vijf jaar.
Daar waar meerdere stappen leiden tot één (deel)product, is een lichtblauw vlak om de blok-
ken heen geplaatst (stappen vier, vijf en zes leverde ‘visie op het product/dienst’ en stappen 
acht en negen leverde de ‘conclusie’).
De pijlen geven het verloop in de tijd weer van boven naar beneden, waar de dubbele pijl 
weergeeft dat de resultaten uit stappen vijf en zes geconfronteerd werden met de input van 
de respondenten uit stap zeven.
In de lichtblauwe vakken aan de rechterkant van het model ten slotte, is na te zien welke input 
(literatuurbronnen, overlegsessies, gevonden contextfactoren, interviews en focusgroepen) 
gebruikt is bij de verschillende onderzoeksstappen.

Hieronder wordt het onderzoeksmodel in woorden beschreven; in de kantlijn is in het model in 
blauw aangegeven welke onderzoeksstap beschreven wordt.

0. DECONSTRUEREN
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0. DECONSTRUEREN 

De deconstructiefase maakte geen deel uit van de daadwerkelijke 
ontwerpmethodiek. Het is een voorbereidende fase voor het eigenlijke ontwerpen en 
biedt gelegenheid om vanzelfsprekendheden en aannames over producten los te 
laten en nieuwe mogelijkheden te ontdekken. 
In dit thesisonderzoek werd op basis van eigen inzichten, verkennende gesprekken 
met Inge Bongers, Maarten Janssen, Richard Janssen en Matthijs van Dijk en de 
geraadpleegde literatuur (met name over innovatieve businessmodellen) door de 
onderzoekers ‘geoefend’ met het loskomen van vanzelfsprekendheden binnen de 
zorg van nu. Binnen deze exercitie waren de grootste vanzelfsprekendheden die we 
wegdachten: 
Zorg en zorggerelateerde producten worden in 2035 (uitsluitend) aangeboden door 
zorgorganisaties zoals die ook in 2017 bestaan; de overheid heeft een sturende en 
normerende rol waar het gaat om het definiëren, aanbieden, afnemen en financieren  
van zorg; financieringssysteem van de zorg met bijbehorende grondslagen; in 2035 
lijden we aan dezelfde ziektes als nu, met dezelfde gevolgen (kanker, diabetes, 
dementie, …); ontwikkelingen verlopen lineair en zijn dus voorspelbaar en 
voorstelbaar; de definities van wat een ziekte en wat gezondheid is, staan vast. 
 

1. VASTSTELLEN DOMEIN EN TIJDHORIZON 

Ten behoeve van onderzoeksdeelvraag 1. ‘Wat is een bruikbaar domein in combinatie 
met een passende tijdhorizon (context) om de hoofdvraag te beantwoorden?’ vond 
het vaststellen van de context plaats met enkele sessies tussen de onderzoekers. 
Enkele verkennende gesprekken over de inhoud en richting van onze thesis met 
Richard Janssen en Matthijs van Dijk, hielpen bij de afwegingen voor aanscherpen 
van het domein en tijdhorizon.   

De deconstructiefase maakte geen deel uit van de daadwerkelijke ontwerpmetho-
diek. Het is een voorbereidende fase voor het eigenlijke ontwerpen en biedt gelegen-
heid om vanzelfsprekendheden en aannames over producten los te laten en nieuwe 
mogelijkheden te ontdekken.
In dit thesisonderzoek werd op basis van eigen inzichten, verkennende gesprekken 
met Inge Bongers, Maarten Janssen, Richard Janssen en Matthijs van Dijk en de ge-
raadpleegde literatuur (met name over innovatieve businessmodellen) door de onder-
zoekers ‘geoefend’ met het loskomen van vanzelfsprekendheden binnen de zorg van 
nu. Binnen deze exercitie waren de grootste vanzelfsprekendheden die we wegdach-
ten: Zorg en zorggerelateerde producten worden in 2035 (uitsluitend) aangeboden 
door zorgorganisaties zoals die ook in 2017 bestaan; de overheid heeft een sturende 
en normerende rol waar het gaat om het definiëren, aanbieden, afnemen en finan-

cieren van zorg; financieringssysteem van de zorg met bijbehorende grondslagen; in 2035 
lijden we aan dezelfde ziektes als nu, met dezelfde gevolgen (kanker, diabetes, dementie, ...); 
ontwikkelingen verlopen lineair en zijn dus voorspelbaar en voorstelbaar; de definities van wat 
een ziekte en wat gezondheid is, staan vast.
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1. VASTSTELLEN DOMEIN EN TIJDHORIZON

Ten behoeve van onderzoeksdeelvraag 1. ‘Wat is een bruikbaar domein in combinatie 
met een passende tijdhorizon (context) om de hoofdvraag te beantwoorden?’ vond het 
vaststellen van de context plaats met enkele sessies tussen de onderzoekers. Enkele 
verkennende gesprekken over de inhoud en richting van onze thesis met Richard Jans-
sen en Matthijs van Dijk, hielpen bij de afwegingen voor aanscherpen van het domein 
en tijdhorizon. Beginnend bij ‘de zorg van de toekomst’ als hoofdthema van ons onder-
zoek, hielpen de in de voorfase geïdentificeerde vanzelfsprekendheden om dit verder te 
operationaliseren. Deze vanzelfsprekendheden werden weggedacht, in die zin dat ze 
niet langer als vaststaand, maar veranderlijk werden beschouwd. Hiermee konden de 
kaders van het (onderzoeks)domein steeds meer verruimd worden. Dit vond plaats met 
een iteratief proces, waarbij een afbakening telkens opnieuw getoetst werd aan de 

vraag of er niet te veel binnen de geïdentificeerde vanzelfsprekendheden werd gedacht. Voor 
het bepalen van de tijdhorizon was van belang dat deze ver genoeg van de huidige tijd en 
‘frames’ af was om los te kunnen komen van tijdelijke en huidige contextfactoren en voor de 
respondenten dichtbij genoeg om zich een voorstelling te kunnen maken van hoe hun leven er 
in de betreffende periode uit zou kunnen zien.

2. VERZAMELEN EN SELECTEREN CONTEXTFACTOREN

Om de tweede onderzoeksdeelvraag ‘Welke contextfactoren spelen een rol binnen de 
vastgestelde context?’ te kunnen beantwoorden, vond de ‘eekhoornfase’3 via drie ver-
schillende relevante invalshoeken plaats:
1. In (semi)wetenschappelijke literatuur en (social)media zochten we naar relevante fac-
toren voor de toekomst als ontwikkelingen, trends, situaties en principes, alsmede de 
betekenis hiervan voor onder meer de zorg en ontwikkelingen in de waarden van zorg.
De literatuur had als onderwerp de veranderende maatschappij, veranderende busi-
ness modellen en veranderingen in de zorg en de invloed van technologische ontwik-
kelingen daarop. Hierbij kozen we ervoor voornamelijk literatuur uit de afgelopen vijf 
jaar te betrekken, omdat we merkten dat oudere doorkijkjes naar de toekomst te weinig 
actuele waarde hebben. Hierin voelden we ons bevestigd door de ideeën van Ismail en 
Van der Geest (2016) en van Aslander en Witteveen (2015), waaruit blijkt dat de realiteit 

zich op exponentiële wijze ontwikkelt en derhalve op inhoud niet te voorspellen is.
2. Uit semigestructureerde interviews met mensen die zich beroepshalve bezighouden met de 
wereld van de toekomst (‘toekomstkenners’ of futurologen), werden eveneens contextfactoren 
gedestilleerd. De respondenten werd gevraagd te reflecteren op de wereld van de toekomst 
vanuit hun professionele perspectief. We trachtten een zo divers mogelijke gezelschap aan 
toekomstkenners te raadplegen: een algemeen futuroloog, iemand uit de designwereld, vanuit 
zorgmaatschappelijke ontwikkelingen en iemand vanuit zorginnovatieve hoek. Concreet bete-
kent het dat we een hoogleraar applied design (TU Delft), hoogleraar bestuur en management 
van instellingen in de gezondheidszorg (UvT), een postdoc, gepromoveerd op (contextfactoren 
bij) innovatie (EUR) en een futuroloog (Futures Studies) interviewden.
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verschillende relevante invalshoeken plaats:  
1. In (semi)wetenschappelijke literatuur en (social)media zochten we naar 
relevante factoren voor de toekomst als ontwikkelingen, trends, situaties en 
principes, alsmede de betekenis hiervan voor onder meer de zorg en ontwikkelingen 
in de waarden van zorg.  
De literatuur had als onderwerp de veranderende maatschappij, veranderende 
business modellen en veranderingen in de zorg en de invloed van technologische 
ontwikkelingen daarop. Hierbij kozen we ervoor voornamelijk literatuur uit de 
afgelopen vijf jaar te betrekken, omdat we merkten dat oudere doorkijkjes naar de 
toekomst te weinig actuele waarde hebben. Hierin voelden we ons bevestigd door de 
ideeën van Ismail en Van der Geest (2016) en van Aslander en Witteveen (2015), 
waaruit blijkt dat de realiteit zich op exponentiële wijze ontwikkelt en derhalve op 
inhoud niet te voorspellen is. 
2. Uit semigestructureerde interviews met mensen die zich beroepshalve 
bezighouden met de wereld van de toekomst (‘toekomstkenners’ of futurologen), 
werden eveneens contextfactoren gedestilleerd. De respondenten werd gevraagd te 
reflecteren op de wereld van de toekomst vanuit hun professionele perspectief. We 
trachtten een zo divers mogelijke gezelschap aan toekomstkenners te raadplegen: 
een algemeen futuroloog, iemand uit de designwereld, vanuit zorgmaatschappelijke 
ontwikkelingen en iemand vanuit zorginnovatieve hoek. Concreet betekent het dat 
we een hoogleraar applied design (TU Delft), hoogleraar bestuur en management 
van instellingen in de gezondheidszorg (UvT), een postdoc, gepromoveerd op 
(contextfactoren bij) innovatie (EUR) en een futuroloog (Futures Studies) 
interviewden.  

3. De context  (‘zorg’ in 2035) exploreerden we met de zorgverlener en de 
zorgconsument van de toekomst: jongeren die opgeleid worden als zorgprofessional 
of in hun eigen leven al te maken hebben met het ontvangen van zorg. Concreet 
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3. De context (‘zorg’ in 2035) exploreerden we met de zorgverlener en de zorgconsument van 
de toekomst: jongeren die opgeleid worden als zorgprofessional of in hun eigen leven al te 
maken hebben met het ontvangen van zorg. Concreet betekent het dat we een klas MBOv- 
en drie klassen VSO leerlingen (Mytyl) betrokken hebben bij de focusgroepen. De leerlingen 
spraken we in klassenverband. Voor deze bijeenkomsten hebben we draaiboeken opgesteld, 
die varieerden met de lestijd die wij als onderzoekers ter beschikking kregen. Dit varieerde van 
een tot twee uren per klas. In totaal zijn in deze fase met vier klassen focusgroepsgesprekken 
gehouden.

ONDERZOEKSMETHODE

Hieronder zijn de draaiboeken voor de individuele interviews en focusgroepen weergegeven:

Interviewopzet met toekomstkenners
Kun je iets vertellen over wat jij denkt over welk gedrag we gaan vertonen over vijftien jaar als het 
gaat om het hebben van beperkingen, welke overtuigingen we hebben, hoe de wereld er dan uit-
ziet en wat we nodig hebben en van wie.
Denk er ook aan dat sommige dingen helemaal niet zullen veranderen: die zijn ook de moeite 
waard om te inventariseren!
Doorvragen:
Hoe ziet onze cultuur er dan uit: hoe leven we met elkaar samen, wat vinden we daarin belangrijke 
waarden?
Wat verwachten we van de overheid als het gaat om omgaan met beperkingen? Waar moeten zij 
zich op richten, waar zorgen ze wel voor en waarvoor niet? Wat gaan we met elkaar organiseren?
Psychologie: Hoe denken we over onszelf, hoe voelen we ons over onszelf: wat is belangrijk voor 
ons (denk bv aan waarden van nu: autonomie, assertiviteit, zelfontplooiing)
Belangrijke filosofische/spirituele waarden?
Demografie/sociologie: We hebben al iets verteld over hoe we denken dat de bevolking er tegen 
die tijd uit ziet: wat valt je daarin op, waar hou je rekening mee, welke subculturen en ‘scenes’ 
gaan er ontstaan? Wat willen deze groepen, wat is voor hen belangrijk als het gaat om omgaan 
met beperkingen?
Als je kijkt naar meer medisch-biologische ontwikkelingen (evolutie): wat denk je dat zal blijven en 
wat zal veranderen? (denk aan intelligentie die steeds hoger wordt, bedreiging van ziektes als kan-
ker, maar ook de ‘gewone’ infectieziekten, neurodegeneratieve aandoeningen)
Kijk eens vanuit financieel perspectief: waaraan gaan mensen hun geld vooral uitgeven? (bril op 
van omgaan met beperkingen) Wat vinden ze belangrijk?
Idem technologie: waar gaan mensen behoefte aan krijgen en waarom? Welke vraag zit hier ach-
ter? Wat willen mensen kunnen, wat vinden ze belangrijk?
Hoe zal de gezondheidszorg zich als sector gaan ontwikkelen?
Welke patronen zie je in de machtsverhoudingen in de waardeketen in de zorgsector?
Wat is het effect van de ontwikkelingen is op bestaande en nieuwe business modellen in de zorg?

Afbeelding 4. Interviewopzet met toekomstkenners



53

ONDERZOEKSMETHODE

Draaiboek focusgroep met jongeren MBO-V
10’ Intro onderzoek en zeer kort een schets van ontwikkelingen in de zorg. Welke trends zien wij 
in de literatuur, media etc.
5’ Afbeeldingen in alle soorten en maten liggen op de grond verspreid.
Allen kiezen een plaatje(s): wat symboliseert voor jou de zorg van nu? (‘Hou dit beeld even vast 
voor straks......’)
45’ Mindmap maken (met vragen uit elkaar in groepen tot 8 personen) (stiften en een flap): met de 
volgende opdracht:
Benoem factoren die van invloed kunnen zijn naar jullie idee op de context die de zorg van de 
toekomst bepaalt. De context, de lens waarmee je naar de wereld over vijftien tot twintig jaar kijkt 
(jullie zijn dan 35 jaar, je hebt of wilt waarschijnlijk kleine kinderen, denk even na over hoe oud je 
ouders dan zijn en je grootouders), is: hoe gaan we in 2035 om met lichamelijke of psychische 
beperkingen’.
Factoren kunnen zijn ontwikkelingen, trends, status of principe op de volgende terreinen: cultureel, 
psychologisch, demografisch, sociologisch, economisch, biologisch, evolutionair, technologisch.
15’ Terugkoppeling plenair; groepsgesprek
5’ Toelichting sessie 2 (terugkoppeling naar de plaatjes van 14.10 uur): Kijk of het plaatje dat je 
koos aan het begin van de sessie nog toepasselijk vindt. Als dat niet zo is, kies een ander plaat-
je (erbij). 20’ Discussie in groepen: waarom had je welke plaatje gekozen en blijf je bij dat plaatje 
of wil je een ander plaatje en zo ja, waarom dan? (m.a.w.: wat is het effect van het maken van de 
mindmap op je gedachten aan het begin van de bijeenkomst?).
15’ Terugkoppeling plenair, groepsgesprek
5’ Afsluiting en dank!

Afbeelding 5. Draaiboek focusgroep met jongeren MBO-V

Afbeelding 4. Interviewopzet met toekomstkenners

Draaiboek focusgroepen met jongeren mytylschool
Zeer moeilijk lerende kinderen
45’ Kennismaking, uitleg, dagopening
75’ Groeps- en individuele gesprekken in de groep, op geleide van een aantal vragen:
Als je een dier zou zijn, wat zou dat zijn? Waarom?
Doorvragen op wensen, beelden over wat de jongeren zouden willen zijn/kunnen, welke rol zorg, 
hulp, afhankelijkheid, autonomie, technologie, eenzaamheid spelen in het nu en in hun toekomst-
verwachtingen. Hoe zou jij later willen wonen en met wie?
Wat zou je de hele dag doen, wat zou je laten doen?
Hoe zou het zijn als je je zelfstandig kon redden met vervoer, zou je daarvoor kiezen? Wat zijn voor-
delen van zelfstandige mobiliteit, wat nadelen?

Praktijkonderwijs
15’ Kennismaking, uitleg
75’ Groepsgesprek op geleide van een aantal vragen:
Als je een dier zou zijn, wat zou dat zijn? Waarom?
Doorvragen op wensen, beelden over wat de jongeren zouden willen zijn/kunnen, welke rol zorg, 
hulp, afhankelijkheid, autonomie, technologie, eenzaamheid spelen in het nu en in hun toekomst-
verwachtingen.
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3. ANALYSEREN CONTEXTFACTOREN EN FORMULEREN 
CONTEXTSTRUCTUREN

Ter beantwoording van de derde onderzoeksdeelvraag ‘Welke contextstructuren 
vloeien hieruit voort? ‘, werden de factoren geordend naar type (ontwikkeling, trend, 
toestand en principe) en gebied (cultuur, psychologie, demografie, sociologie, eco-
nomie, biologie, evolutie en technologie), waarmee eveneens een toets naar de mate 
van spreiding van de factoren werd uitgevoerd (zijn de types en gebieden gelijkelijk 
vertegenwoordigd?).
Hierna vond clustering plaats in twee uitgebreide sessies door de onderzoekers, 
waar op basis van common sense en consensus afgewogen werd of en op welke 
wijze verschillende factoren een relatie met elkaar hadden. De eerste clusteringsessie 
leverde zes clusters op, de tweede tien. De reden dat we tweemaal een sessie gedaan 

hebben, is om het tekort aan ‘sparringpartners’ in ons onderzoeksteam te compenseren. In de 
tweede sessie zijn de contextfactoren los van hun initiële cluster opnieuw geordend om meer 
nuance en verdieping te realiseren (door opnieuw naar dezelfde factoren te kijken met kennis 
van het totaalbeeld).
Uiteindelijk kregen de tien clusters een eigen beschrijving, die de inhoud van de factoren zo 
goed mogelijk verwoordde.
Zo ontstonden er tien clusters met eigen ‘informatie’ over de context (‘zorg in 2035’) die in een 
mindmap met elkaar verbonden werden.
Op enkele plaatsen ontstond spanning tussen een aantal clusterbeschrijvingen, omdat ze el-
kaar (deels) tegenspraken of op een andere wijze niet verenigbaar waren, op andere plekken 
kwam juist een heel eenduidig beeld over de context bovendrijven.
De eenduidige beelden konden gezien worden als vaststaand gegeven (door ons, bij gebrek 
aan een betere aanduiding, verder ‘gegevenheden’ genoemd) bij de context en konden die-
nen om deze verder op inhoud te laden, zo dat later in het proces een narratief opgesteld kon 
worden over de zorg in 2035. Voorbeelden van gegevenheden zijn: ‘we zitten in de vierde in-
dustriële revolutie’, of: ‘door vergrijzing neemt het aantal zorgvragen toe’.
Daar waar spanning bestond, werd nagegaan wat de basis van die spanning was. De basis zou 
een dimensie zijn waarop twee uitersten te identificeren moesten zijn.
Er ontstonden zes verschillende dimensies, die op hun beurt nog eens beoordeeld werden op 
relevantie voor de onderzoekscontext. Er bleven zo twee relevante dimensies over.
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Selectie op relevantie van de contextfactoren voor het domein en tijdhorizon vond 
plaats op basis van intuïtie, aansprekendheid en originaliteit (Hekkert & Dijk, 2011): 
iedere contextfactor werd door beide onderzoekers gewogen op relevantie.  
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Ter beantwoording van de derde onderzoeksdeelvraag ‘Welke contextstructuren 
vloeien hieruit voort? ‘, werden de factoren geordend naar type (ontwikkeling, 
trend, toestand en principe) en gebied (cultuur, psychologie, demografie, sociologie, 
economie, biologie, evolutie en technologie), waarmee eveneens een toets naar de 
mate van spreiding van de factoren werd uitgevoerd (zijn de types en gebieden 
gelijkelijk vertegenwoordigd?). 
Hierna vond clustering plaats in twee uitgebreide sessies door de onderzoekers, 
waar op basis van common sense en consensus afgewogen werd of en op welke 
wijze verschillende factoren een relatie met elkaar hadden. De eerste 
clusteringsessie leverde zes clusters op, de tweede tien. De reden dat we tweemaal 
een sessie gedaan hebben, is om het tekort aan ‘sparringpartners’ in ons 
onderzoeksteam te compenseren. In de tweede sessie zijn de contextfactoren los 
van hun initiële cluster opnieuw geordend om meer nuance en verdieping te 
realiseren (door opnieuw naar dezelfde factoren te kijken met kennis van het 
totaalbeeld).  
Uiteindelijk kregen de tien clusters een eigen beschrijving, die de inhoud van de 
factoren zo goed mogelijk verwoordde.  
Zo ontstonden er tien clusters met eigen ‘informatie’ over de context (‘zorg in 2035’) 
die in een mindmap met elkaar verbonden werden. 
Op enkele plaatsen ontstond spanning tussen een aantal clusterbeschrijvingen, 
omdat ze elkaar (deels) tegenspraken of op een andere wijze niet verenigbaar 
waren, op andere plekken kwam juist een heel eenduidig beeld over de context 
bovendrijven. 
De eenduidige beelden konden gezien worden als vaststaand gegeven (door ons, bij 
gebrek aan een betere aanduiding, verder ‘gegevenheden’ genoemd) bij de context 
en konden dienen om deze verder op inhoud te laden, zo dat later in het proces een 
narratief opgesteld kon worden over de zorg in 2035. Voorbeelden van 
gegevenheden zijn: ‘we zitten in de vierde industriële revolutie’, of: ‘door vergrijzing 
neemt het aantal zorgvragen toe’. 
Daar waar spanning bestond, werd nagegaan wat de basis van die spanning was. De 
basis zou een dimensie zijn waarop twee uitersten te identificeren moesten zijn. 
Er ontstonden zes verschillende dimensies, die op hun beurt nog eens beoordeeld 
werden op relevantie voor de onderzoekscontext. Er bleven zo twee relevante 
dimensies over. 
Door deze twee dimensies haaks op elkaar te zetten, ontstonden vier 
contextstructuren (in termen van scenario-analyse: scenario’s) waarbinnen, op 
basis van de beschrijving van de clusters aan contextfactoren, de drijfveren en 
interactie met producten en diensten benoemd kon worden. Iedere contextstructuur 
kende zijn eigen drijfveren en associaties. Mede door ook het toevoegen van de 
‘gegevenheden’ aan alle contextstructuren kon per kwadrant een narratief en een 
beeldende aanduiding opgesteld worden. Hiermee werd de context als geheel 

VMBO-3
15’ Kennismaking, uitleg
45’ Groepsgesprek op geleide van een aantal vragen:
Visie op ontwikkelingen binnen de zorg, met name technologie: consequenties voor kwaliteit van 
zorg/gezondheid, zelfredzaamheid versus eenzaamheid, veiligheidsrisico’s, kosten en solidariteit, 
arbeidsmarkt

Afbeelding 6. Draaiboeken focusgroep met jongeren mytylschool

Selectie op relevantie van de contextfactoren voor het domein en tijdhorizon vond plaats op 
basis van intuïtie, aansprekendheid en originaliteit (Hekkert & Dijk, 2011): iedere contextfactor 
werd door beide onderzoekers gewogen op relevantie. 
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Door deze twee dimensies haaks op elkaar te zetten, ontstonden vier contextstructuren (in 
termen van scenario-analyse: scenario’s) waarbinnen, op basis van de beschrijving van de clus-
ters aan contextfactoren, de drijfveren en interactie met producten en diensten benoemd kon 
worden. Iedere contextstructuur kende zijn eigen drijfveren en associaties. Mede door ook het 
toevoegen van de ‘gegevenheden’ aan alle contextstructuren kon per kwadrant een narratief en 
een beeldende aanduiding opgesteld worden. Hiermee werd de context als geheel verrijkt; dit 
zou in de volgende fases helpen om verdere productkwaliteiten/klantwaarden te identificeren.
Tot hier komt de gehanteerde werkwijze (eveneens) overeen met het traditionele 
scenariodenken.

4. STELLINGNEMEN CONTEXTSTRUCTUUR

Om onderzoeksdeelvraag 4. ‘Welke contextstructuur geniet de voorkeur op basis van 
morele afwegingen? (=wat wil je als zorgaanbieder mensen bieden binnen de vastge-
stelde context?)’ te kunnen beantwoorden, werden aan de toekomstige beslissers in de 
zorg en toekomstige afnemers van zorg de (verrijkte) context en de vier contextstructuren 
toegelicht; aan hen werd gevraagd stelling in te nemen over de contextstructuur die vol-
gens hen het beste paste bij wat zij in 2035 mensen binnen de zorg zouden willen (laten) 
bieden. Hier speelden onder andere morele afwegingen ten aanzien van gewenst gedrag 
van de klant een rol. Op basis van consensus werd door de onderzoekers samen met de 
beslissers van de toekomst gekozen voor één contextstructuur.
Hiermee werd het eerste deel van de visie op het eindproduct verwoord.

Voor deze sessies werkten we samen met studenten MhBA(13) van de EUR en een klas met 
5VWO-leerlingen, ervan uitgaande dat zij over vijftien tot twintig jaar (ook) beslissende rollen bin-
nen de zorg zullen vervullen. Voor de studenten van de MhBA (13) organiseerden we een work-
shop van 1,5 uur op een locatie in het midden van het land. De 5VWO leerlingen spraken we in 
klassenverband. De workshop met de klas had dezelfde basis als bij de MhBA(13) groep, maar 
moest beperkt worden in de tijd, namelijk tot een lesuur (van 50 minuten).

Hieronder zijn de draaiboeken voor deze focusgroepen weergegeven:

Draaiboek focusgroep jongeren 5VWO
30’ opening en presentatie onderzoek en ‘geladen’ domein en tijdhorizon 30’ klassikaal:
Welke metaforen passen bij de gegeven contextstructuren
Neem stelling in over het meest wenselijke contextstructuur en onderbouw dit. Wat is belangrijk voor jou 
als consument in de gegeven contextstructuur?

Draaiboek focusgroep studenten MhBA13 (ook gericht op stappen 5 en 6)
30’ opening en presentatie onderzoek en ‘geladen’ domein en tijdhorizon 30’ werken in groepjes:
Welke metaforen passen bij de gegeven contextstructuren
Neem stelling in over het meest wenselijke contextstructuur en onderbouw dit. Welke klantwaarden (denk 
in proposities) horen bij het contextstructuur?
30’ Terugkoppeling en keuze contextstructuur voor 2035; wrap-up interacties (klantwaarden)

ONDERZOEKSMETHODE

Afbeelding 7. Draaiboeken focusgroep met jongeren 5VWO

Afbeelding 8. Draaiboeken focusgroep met studenten MhBA13
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Afbeelding 9. Beeld van kwadrant waarmee gewerkt is in focusgroepen

Ten behoeve van de onderzoeksdeelvragen ‘Welke klantinzichten passen bij de geko-
zen contextstructuur?’ (met als operationalisaties: ‘Welke drijfveren hebben mensen 
binnen de vastgestelde context?’ en ‘Welke relatie moet er zijn tussen de gebruiker 
en het product?’) en ‘Welke klantwaarden zijn van belang binnen de vastgestelde con-
text?’ (met als operationalisatie ‘Welke kwaliteiten moeten diensten en/of producten 
bezitten om de betekenis te kunnen bieden?’), verkenden we vanuit de vastgestelde 
contextstructuur we met de beslissers van de toekomst welke relatie er moet zijn tus-
sen de zorgconsument en de diensten en producten die geleverd worden binnen de 
context en welke kwaliteiten de producten daarop moeten bezitten: welke waarde of 
betekenis komt naar voren uit deze relatie en kwaliteiten?

N.B. Omdat het onderzoek tot doel had passende waardeproposities op te stellen 
voor (aanbieders van) zorggerelateerde producten en diensten in 2035 en er derhal-
ve geen sprake kan zijn van het ontwerpen van een enkel product of dienst, werd 
de methode zoals beschreven door Hekkert en Van Dijk (2011) hier losgelaten. Om 
dezelfde reden is ook het deel ‘producten en diensten’ van het Value Proposition 
Canvas niet nader uitgewerkt.
De vervolgstappen bestonden uit het opstellen van een (algemene) waardeproposi-
tie en globale richtlijnen voor strategische keuzes voor de komende vijf jaar.
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Canvas niet nader uitgewerkt.  
De vervolgstappen bestonden uit het opstellen van een (algemene) waardepropositie 
en globale richtlijnen voor strategische keuzes voor de komende vijf jaar. 
 

5. FORMULEREN VISIE OP DE INTERACTIE (KLANTINZICHT)
& 

6. BEPALEN PRODUCTKWALITEITEN (KLANTWAARDEN)
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We gebruikten de waardepropositie Canvas (Osterwalder, et al., 2014) om de interacties, drijf-
veren en klantwaarden te ordenen, zo dat goede waardeproposities opgesteld konden worden.
In termen van de waardepropositie gaven deze twee onderzoeksstappen een initieel antwoord 
op de vraag: welke klantinzichten hebben we over de klant van 2035 en welke klantwaarden 
zullen over vijftien tot twintig jaar van belang zijn?

7. TOETSEN KLANTINZICHTEN EN KLANTWAARDEN

Om de antwoorden op de onderzoeksdeelvragen 5 en 6 zoals aangehaald in de vorige 
paragraaf verder te kunnen aanscherpen, werd op basis van de klantinzichten en klant-
waarden een itemlijst opgesteld voor de respondenten uit de toetsfase. De items zijn 
operationalisaties naar de respondenten toe, dat wil zeggen dat de klantwaarden en 
drijfveren werden vertaald naar uitspraken en bewoordingen die dicht bij de ervaring, 
de gevoels- en belevingswereld van de respondenten staan. Hierna werd in een aantal 
focusgroepssessies een aantal consumenten van de toekomst: 6VWO leerlingen en 
‘babyboomers’ (volwassen en oudere zorgconsument van 2035) gevraagd te reflecteren 
op de geformuleerde klantinzichten en klantwaarden:
De deelnemers werd gevraagd aan alle items: (operationalisatie van) drijfveren, interac-
ties (klantinzichten) en klantwaarden een score toe te kennen in mate van belangrijkheid 

(0-10). Vervolgens kwamen zij in groepjes van drie of vier personen tot een gezamenlijke top 
vijf aan items (rangorde 1-5). Deze scores werden in een gezamenlijk scoreformulier geplaatst, 
waarna op basis van gewogen optelling gekomen werd tot een overall top vijf aan drijfveren, 
interacties en klantwaarden.
De respondenten werd gevraagd of zij nog elementen misten.
Hiermee werden de in de voorgaande fase geïdentificeerde klantinzichten en klantwaarden 
verder aangescherpt.

De gebruikte itemlijst is hierna weergegeven:

Draaiboek focusgroepen ‘consument van de toekomst’ (6VWO en ‘babyboomers’)
30’ Kennismaking en introductie onderzoek, toelichting geformuleerde drijfveren, interacties en 
klantwaarden
30’ Wil(t) u/je hierop reflecteren: wat betekent dit voor u/je als volwassen, c.q. oudere
zorgconsument? (eerst itemlijst individueel scoren, dan in groepjes van 3 of 4 personen komen tot 
een gezamenlijke top vijf)

Afbeelding 10. Draaiboek focusgroep met ‘consument van de toekomst’ (jongeren 6VWO en ‘babyboomers’)
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30’ Kennismaking en introductie onderzoek, toelichting  geformuleerde drijfveren, interacties en 
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30’  Wil(t) u/je hierop reflecteren: wat betekent dit voor u/je als volwassen, c.q. oudere 
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Afbeelding 10. Draaiboek focusgroep met consument van de toekomst (jongeren 6VWO en 

‘babyboomers’) 
 
De gebruikte itemlijst is hieronder weergegeven: 
 
Weten wat voor ziekte(n) je krijgt 

Weten hoe je ziekte/beperkingen voorkomt 

Weten welk gedrag of levens(stijl) voor jou goed/gezond is 

Weten wat gezond gedrag voor je oplevert 

Weten wat de gevolgen zijn van ‘ongezond’ gedrag 

Zelf verantwoordelijk zijn voor ziekte en gezondheid (eigenaar zijn) 
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Afbeelding 11. Itemlijst toetssessies klantwaarden en klantinzichten

Draaiboek focusgroepen ‘consument van de toekomst’ (6VWO en ‘babyboomers’)
30’ Kennismaking en introductie onderzoek, toelichting geformuleerde drijfveren, interacties en 
klantwaarden
30’ Wil(t) u/je hierop reflecteren: wat betekent dit voor u/je als volwassen, c.q. oudere
zorgconsument? (eerst itemlijst individueel scoren, dan in groepjes van 3 of 4 personen komen tot 
een gezamenlijke top vijf)

Weten wat voor ziekte(n) je krijgt
Weten hoe je ziekte/beperkingen voorkomt
Weten welk gedrag of levens(stijl) voor jou goed/gezond is
Weten wat gezond gedrag voor je oplevert
Weten wat de gevolgen zijn van ‘ongezond’ gedrag
Zelf verantwoordelijk zijn voor ziekte en gezondheid (eigenaar zijn)
Zelf (mee)denken en (mee)beslissen over behandelingen, hulp(middelen) etc. Zelf aan de slag met 
hulp(middelen), interventies, handelingen
Kunnen kiezen om niet gezond te leven
Kunnen kiezen om niet te weten welke ziektes je gaat krijgen of hebt
Zelf kunnen kiezen wanneer je klaar bent met leven Zelf bepalen wat je kwaliteit van leven vindt 
Onderdeel van een groep zijn
Als individu benaderd worden
Kunnen kiezen om je aan te sluiten bij een groep gelijkgestemden (‘collectief’) om bijvoorbeeld 
samen de zorg te organiseren
Maatwerk krijgen, passend bij jouw eigen situatie
Integraal benaderd worden (de zorgwerker ziet je als ‘geheel’)
Producten en diensten om jou heen georganiseerd
Zorgdiensten zoveel mogelijk in je eigen omgeving
Zo min mogelijk lijden, pijn, geen beperkingen
Leren accepteren van het leven met beperkingen
Zelfontplooiing
Zo goedkoop mogelijk
Verschillende serviceniveaus
De hoogste kwaliteit
Reizen voor de best passende zorg/interventie
Privacy inleveren in ruil voor gezondheid
Gelijkwaardigheid in de relatie tussen burger/cliënt/patiënt en professional/zorgverlener/arts toe-
gankelijkheid en beschikbaarheid van informatie

8. FORMULEREN WAARDEPROPOSITIES 2035

Ten behoeve van de eerste hoofdvraagstelling, ‘Welke (algemene) waardeproposities 
zullen over vijftien tot twintig jaar passend zijn, waar het gaat om ziekte en gezondheid: 
het omgaan met beperkingen?’ werden, op basis van de opgestelde deelvisies, samen 
met huidige en toekomstige zorgbestuurders bijpassende waardeproposities opgesteld. 
Ook werd de vraag verkend wat dit betekende voor de strategische keuzes binnen de 
zorg voor de komende vijf jaar.
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8. FORMULEREN WAARDEPROPOSITIES 2035 

Ten behoeve van de eerste hoofdvraagstelling, ‘Welke (algemene) waardeproposities 
zullen over vijftien tot twintig jaar passend zijn, waar het gaat om ziekte en 
gezondheid: het omgaan met beperkingen?’ werden, op basis van de opgestelde 
deelvisies, samen met huidige en toekomstige zorgbestuurders bijpassende 
waardeproposities opgesteld. Ook werd de vraag verkend wat dit betekende voor de 
strategische keuzes binnen de zorg voor de komende vijf jaar. 

 
Als beslissers van nu en de (nabije) toekomst werden in deze fase zorgbestuurders 
uit alle grote branches binnen de zorg betrokken. Er vonden individuele interviews 
plaats met bestuurders van een ziekenhuis, een VVT-organisatie, GGZ-organisatie, 
een organisatie in de gehandicaptenzorg en een zorgverzekeraar. Daarnaast hielden 
we individuele interviews met vier studenten MhBA144. 
 
Draaiboek interviews bestuurders en studenten MhBA14 

15’ kennismaking en introductie onderzoek 

                                           
4  MhBA studenten kunnen zowel beslissers van het heden als van de toekomst zijn. We hebben de 
MhBA13studenten  gevraagd met de blik van beslisser in 2035 te kijken naar de contextstructuren, de 
MhBA14studenten is gevraagd met de blik van beslisser van nu deel te nemen.  
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Als beslissers van nu en de (nabije) toekomst werden in deze fase zorgbestuurders uit alle grote 
branches binnen de zorg betrokken. Er vonden individuele interviews plaats met bestuurders 
van een ziekenhuis, een VVT-organisatie, GGZ-organisatie, een organisatie in de gehandicap-
tenzorg en een zorgverzekeraar. Daarnaast hielden we individuele interviews met vier studenten 
MhBA144.

9. BEPALEN STRATEGISCHE IMPLICATIES 2017-2022

Op basis van de opgestelde waardepropositie en een verkenning met de beslis-
sers van nu zijn de strategische implicaties opgesteld voor zorgorganisaties: ‘welke 
keuzes moet je als zorgbestuurder voor de komende vijf jaar maken om in 2035 de 
opgestelde propositie te kunnen waarmaken?’ ten behoeve van de laatste onder-
zoeksvraagstelling: ‘Op welke wijze zouden zorgorganisaties de komende vijf jaar 
kunnen toewerken naar de waardeproposities van 2035?’
We kozen ervoor in deze fase huidige beslissers te betrekken, omdat de keuzes voor 
de nabije toekomst, nú gemaakt moeten worden en deze eveneens moeten passen 
bij de huidige tijd en realiteit.

Draaiboek interviews bestuurders en studenten MhBA14
15’ kennismaking en introductie onderzoek
30’ bespreking klantinzichten en klantwaarden: welke proposities passen hierbij voor aan-
bieders van zorggerelateerde producten en diensten?
15’ Wat betekent dit voor de strategische keuzes voor de komende vijf jaren voor bestaan-
de zorgorganisaties in uw eigen branches?

Afbeelding 12. Draaiboek interviews bestuurders en studenten MhBA14

DATABRONNEN

4 MhBA studenten kunnen zowel beslissers van het heden als van de toekomst zijn. We hebben de MhBA13studenten gevraagd 
met de blik van beslisser in 2035 te kijken naar de contextstructuren, de MhBA14studenten is gevraagd met de blik van beslisser 

van nu deel te nemen.
5 Via de zgn. sneeuwbalmethode. Begonnen met literatuur over innovatie, disruptivity, zo door naar literatuur over maatschappij 

van de toekomst. Vandaaruit artikelen en andere boeken.
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9. BEPALEN STRATEGISCHE IMPLICATIES 2017-2022 

Op basis van de opgestelde waardepropositie en een verkenning met de beslissers 
van nu zijn de strategische implicaties opgesteld voor zorgorganisaties: ‘welke 
keuzes moet je als zorgbestuurder voor de komende vijf jaar maken om in 2035 de 
opgestelde propositie te kunnen waarmaken?’ ten behoeve van de laatste 
onderzoeksvraagstelling: ‘Op welke wijze zouden zorgorganisaties de komende vijf 
jaar kunnen toewerken naar de waardeproposities van 2035?’ 
We kozen ervoor in deze fase huidige beslissers te betrekken, omdat de keuzes voor 
de nabije toekomst, nú gemaakt moeten worden en deze eveneens moeten passen 
bij de huidige tijd en realiteit. 

DATABRONNEN 

1. (semi)Wetenschappelijke literatuur en (social)media over de veranderende 
maatschappij, veranderende business modellen en veranderingen in de zorg5;  

2. Focusgroepen en interviews met toekomstkenners, (zorg)consumenten, 
zorgverleners en -beslissers van het heden en de toekomst. 

WERVING EN SELECTIE VAN RESPONDENTEN 

Voor het exploreren van de context (‘zorg in 2035’) en inventariseren van 
contextfactoren, zochten we naar zorgverleners en zorgafnemers van de toekomst 
die vrij van bestaande kaders zouden kunnen denken. Aangenomen dat jonge 
mensen hiertoe beter in staat zijn dan volwassenen, zochten we naar jongeren die 
opgeleid worden als zorgprofessional (leerlingen verpleegkunde) of in hun eigen 
leven al te maken hebben met het ontvangen van zorg (leerlingen binnen het 
mytylonderwijs). Zij maken deel uit van de generatie die, na de huidige, een 
bepalende (maatschappelijke) rol zal spelen in het omgaan met beperkingen en/of 
het afnemen en aanbieden van zorggerelateerde producten of diensten; in 2035 
zullen zij zorgverleners zijn, jonge kinderen hebben of wensen; zelf beperkingen 
ervaren, ouders en grootouders hebben met beperkingen en zorgbehoefte. Zij zullen 
de generatie zijn waarop de maatschappij ‘drijft’ vanuit economisch en 
maatschappelijk perspectief en vanuit die hoedanigheid grote invloed hebben op hoe 
zorgvragen opgepakt gaan worden. Tegelijkertijd waren zij ten tijde van dit 
onderzoek op een leeftijd waarop zij zich kunnen vrijdenken van 
vanzelfsprekendheden binnen de zorg en al wel kunnen reflecteren op hun eigen 

                                           
5  Via de zgn. sneeuwbalmethode. Begonnen met literatuur over innovatie, disruptivity, zo door naar 
literatuur over maatschappij van de toekomst. Vandaaruit artikelen en andere boeken.  

 

1. (semi)Wetenschappelijke literatuur en (social)media over de veranderende maatschappij, 
    veranderende business modellen en veranderingen in de zorg5; 
2. Focusgroepen en interviews met toekomstkenners, (zorg)consumenten, zorgverleners en 
    -beslissers van het heden en de toekomst.
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WERVING EN SELECTIE VAN RESPONDENTEN
Voor het exploreren van de context (‘zorg in 2035’) en inventariseren van contextfactoren, 
zochten we naar zorgverleners en zorgafnemers van de toekomst die vrij van bestaande ka-
ders zouden kunnen denken. Aangenomen dat jonge mensen hiertoe beter in staat zijn dan 
volwassenen, zochten we naar jongeren die opgeleid worden als zorgprofessional (leerlingen 
verpleegkunde) of in hun eigen leven al te maken hebben met het ontvangen van zorg (leer-
lingen binnen het mytylonderwijs). Zij maken deel uit van de generatie die, na de huidige, een 
bepalende (maatschappelijke) rol zal spelen in het omgaan met beperkingen en/of het afnemen 
en aanbieden van zorggerelateerde producten of diensten; in 2035 zullen zij zorgverleners zijn, 
jonge kinderen hebben of wensen; zelf beperkingen ervaren, ouders en grootouders hebben 
met beperkingen en zorgbehoefte. Zij zullen de generatie zijn waarop de maatschappij ‘drijft’ 
vanuit economisch en maatschappelijk perspectief en vanuit die hoedanigheid grote invloed 
hebben op hoe zorgvragen opgepakt gaan worden. Tegelijkertijd waren zij ten tijde van dit on-
derzoek op een leeftijd waarop zij zich kunnen vrijdenken van vanzelfsprekendheden binnen 
de zorg en al wel kunnen reflecteren op hun eigen wensen, behoeftes en leefomstandigheden 
over 15 jaar. We hebben hiertoe verschillende scholen door het hele land aangeschreven. De 
scholen in Leiden en Beetsterzwaag waren bereid op korte termijn met ons samen te werken.
We wilden voorts een zo breed mogelijke input vanuit de zogenoemde futurologie. We hebben 
daartoe vier toekomstdeskundigen benaderd, die allen erg bereid waren als ‘toekomstkenner’ 
vanuit hun eigen achtergrond een bijdrage te leveren. We spraken een (algemeen) futuroloog, 
een professor gericht op innovatie in de zorg, een professor gericht op maatschappelijke in-
novatie vanuit designperspectief en een postdoc gepromoveerd op (de context van) innovatie. 
Twee van de vier toekomstkenners kenden we al via de studie, de andere twee hebben we 
vanuit ons onderzoek benaderd. De toekomstkenners waren allen man, gelijkelijk verdeeld qua 
leeftijd tussen midden dertig en zestig jaar.

Voor het stellingnemen ten aanzien van de contextstructuur en het toetsen van de klantinzichten 
en klantwaarden kozen we voor jongeren met een hoger opleidingsniveau dan in de inventari-
satiefase gericht op contextfactoren, omdat onze verwachting was dat het kunnen reflecteren 
op de waarden die hun eigen generatie van belang vindt, een intellectuele inspanning is en ook 
van ze vraagt om hun persoonlijke ervaringen en belangen te ontstijgen. We hebben daartoe als 
eerste het Bonaventura College in Leiden benaderd, dat direct bereid was zijn medewerking te 
verlenen. Rekening houdend met de klasroosters en de onderzoeksplanning kwamen we erop 
uit dat een 5VWOklas zou deelnemen aan de focusgroep met betrekking tot het stellingnemen 
en er twee 6VWOklassen deelnamen aan de focusgroepen gericht op het toetsen van de klan-
tinzichten en klantwaarden.
De gemiddelde leeftijd van de 24 5VWO-leerlingen bedroeg 17 (+/- 1) jaar, van de 49 6VWO-leer-
lingen 18 (+/-1), verdeling man/vrouw gelijk.
Voor het leveren van input op klantinzichten en klantwaarden en verkennen van strategische 
implicaties daarvan voor de komende vijf jaar, wilden we mensen spreken die nu en naar ver-
wachting op beslissende posities binnen de zorg zitten: bestuurders en hoger management in 
de zorg en verzekeraars en aanverwante branches (toeleverancier, ICT). Hiertoe zijn vier zorg-
bestuurders uit van elkaar te onderscheiden branches (VVT, ZKH, GHZ, GGZ) en een bestuur-
der van een zorgverzekeraar; allen via het eigen netwerk, benaderd. Zij waren allen direct bereid 
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hun bijdrage te leveren aan het onderzoek. De gemiddelde leeftijd van de zorgbestuurders is 60 
(+/-1) jaar, waaronder twee mannen.
Ook zijn onze eigen studiegenoten MhBA benaderd; de dertien mensen die niet verhinderd 
waren, hebben deelgenomen, in hun focusgroepsessie is eveneens gewerkt aan het stelling-
nemen ten aanzien van de contextstructuur. Voor het leveren van input op klantinzichten en 
klantwaarden en verkennen van strategische implicaties daarvan voor de komende vijf jaar zijn 
eveneens de MhBA14studenten benaderd: van hen waren vier personen bereid een bijdrage te 
leveren aan het onderzoek. Zij waren allen afkomstig uit het hoger management in verschillende 
zorgbranches (GGZ, ziekenhuis, eerstelijnszorg en interim zorgmanagement ).
De gemiddelde leeftijd van alle zeventien studenten MhBA schatten we op 42 (+/- 6) jaar, waar-
onder 5 mannen. 
Voor het toetsen van de klantinzichten en klantwaarden wilden we een vertegenwoordiging van 
de in 2035naar verwachting grootste groep met fysieke of mentale beperkingen, die bovendien 
goed in staat zou zijn te kunnen reflecteren op de waarden die hun eigen generatie van belang 
vindt. Daartoe zochten we naar respondenten die gerekend kunnen worden tot de babyboom-
generatie met een iets hoger dan gemiddeld opleidingsniveau. Er zijn negen ‘babyboomers’ 
via het eigen netwerk benaderd en bereid gevonden deel te nemen. De gemiddelde leeftijd van 
deze respondenten bedroeg 70 (+/-4) jaar, het betroffen allen vrouwen. Het opleidingsniveau 
van deze respondenten is MBO (viermaal), HBO (driemaal) en WO (tweemaal).

We hebben op verschillende momenten en op verschillende manieren onze data verzameld: via 
literatuuronderzoek; focusgroepsessies met groepen jongeren, ‘babyboomers’ en met beslis-
sers van de toekomst; semigestructureerde individuele interviews6 met ‘toekomstkenners’ en 
beslissers van nu.

Hieronder is beschreven hoe de data bewerkt en geanalyseerd is bij de stappen ‘selectie con-
textfactoren’, ‘opstellen contextstructuren’, ‘stelling innemen’, ‘formuleren visie op interactie en 
kwaliteiten’, ‘toetsen klantinzichten en klantwaarden’ en ‘formuleren waardepropositie’. Voor 
de leesbaarheid is telkens in de paragraafkop aangegeven welke onderzoeksstap het betreft.

DATAVERZAMELING

DATABEWERKING EN -ANALYSE

6 De interviews kennen dezelfde insteek als de focusgroepbijeenkomsten; om pragmatische reden bleek het niet mogelijk hier 
groepssessies van te maken.
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STAP 2: SELECTIE CONTEXTFACTOREN

De interviews met toekomstkenners, focusgroepen met zorgverleners en zorgconsu-
menten van de toekomst en de relevante bevindingen uit de literatuur werden woorde-
lijk uitgeschreven. Hierna werd, via codering van de tekst, hieruit een selectie gemaakt 
van wat in de buurt komt van een uitspraak over hoe de wereld in 2035 in elkaar zit: 
meningen, beelden, verwachtingen, feiten die mogelijk verwijzen naar trends, ontwik-
kelingen, principes of situaties die iets te maken zouden kunnen hebben met de onder-
zoekscontext.
Van deze selectie werden alle afzonderlijke uitspraken of beelden op papier letterlijk van 
elkaar onderscheiden, de selectie werd geprint. De afzonderlijke uitspraken en beelden 
werden uitgeknipt. 
Selectie op relevantie had plaats op basis van intuïtie, aansprekendheid en originaliteit 

(Hekkert & Dijk, 2011): alle contextfactoren zijn door beide onderzoekers gewogen en bij twijfel 
is tot een gezamenlijk besluit gekomen om de factor te behouden of buiten het onderzoek te 
laten.

STAP 3: ANALYSE CONTEXTFACTOREN EN OPSTELLEN 
CONTEXTSTRUCTUREN

Deze tekst bevat overlap met die uit het onderzoeksmodel. Omdat deze stap louter uit 
databewerking bestaat, is de tekst hier eveneens weergegeven.
Ter beantwoording van de derde onderzoeksdeelvraag ‘Welke contextstructuren vloeien 
hieruit voort?’, werden de factoren geordend naar type (ontwikkeling, trend, toestand 
en principe) en gebied (cultuur, psychologie, demografie, sociologie, economie, biolo-
gie, evolutie en technologie), waarmee eveneens een toets naar de mate van spreiding 
van de factoren werd uitgevoerd (zijn de types en gebieden gelijkelijk vertegenwoor-
digd?).
Hierna vond clustering plaats in twee uitgebreide sessies door de onderzoekers, waar 
op basis van common sense en consensus afgewogen werd of en op welke wijze ver-
schillende factoren een relatie met elkaar hadden. De eerste clusteringsessie leverde 

zes clusters op, de tweede tien. De reden dat we tweemaal een sessie gedaan hebben, is 
om het tekort aan ‘sparringpartners’ in ons onderzoeksteam te compenseren. In de tweede 
sessie zijn de contextfactoren los van hun initiële cluster opnieuw geordend om meer nuance 
en verdieping te realiseren (door opnieuw naar dezelfde factoren te kijken met kennis van het 
totaalbeeld).
Uiteindelijk kregen de tien clusters een eigen beschrijving, die de inhoud van de factoren zo 
goed mogelijk verwoordde.
Zo ontstonden er tien clusters met eigen ‘informatie’ over de context (‘zorg in 2035’) die in een 
mindmap met elkaar verbonden werden.
Op enkele plaatsen ontstond spanning tussen een aantal clusterbeschrijvingen, omdat ze el-
kaar (deels) tegenspraken of op een andere wijze niet verenigbaar waren, op andere plekken 
kwam juist een heel eenduidig beeld over de context bovendrijven.
De eenduidige beelden konden gezien worden als vaststaand gegeven (door ons, bij gebrek 
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Beginnend bij ‘de zorg van de toekomst’ als hoofdthema van ons onderzoek, hielpen 
de in de voorfase geïdentificeerde vanzelfsprekendheden om dit verder te 
operationaliseren. Deze vanzelfsprekendheden werden weggedacht, in die zin dat ze  
niet langer als vaststaand, maar veranderlijk werden beschouwd. Hiermee konden de 
kaders van het (onderzoeks)domein steeds meer verruimd worden. Dit vond plaats 
met een iteratief proces, waarbij een afbakening telkens opnieuw getoetst werd aan 
de vraag of er niet te veel binnen de geïdentificeerde vanzelfsprekendheden werd 
gedacht. Voor het bepalen van de tijdhorizon was van belang dat deze ver genoeg 
van de huidige tijd en ‘frames’ af was om los te kunnen komen van tijdelijke en 
huidige contextfactoren en voor de respondenten dichtbij genoeg om zich een 
voorstelling te kunnen maken van hoe hun leven er in de betreffende periode uit zou 
kunnen zien. 
 

2. VERZAMELEN  EN SELECTEREN CONTEXTFACTOREN 

Om de tweede onderzoeksdeelvraag ‘Welke contextfactoren spelen een rol binnen de 
vastgestelde context?’ te kunnen beantwoorden, vond de ‘eekhoornfase’3 via drie 
verschillende relevante invalshoeken plaats:  
1. In (semi)wetenschappelijke literatuur en (social)media zochten we naar 
relevante factoren voor de toekomst als ontwikkelingen, trends, situaties en 
principes, alsmede de betekenis hiervan voor onder meer de zorg en ontwikkelingen 
in de waarden van zorg.  
De literatuur had als onderwerp de veranderende maatschappij, veranderende 
business modellen en veranderingen in de zorg en de invloed van technologische 
ontwikkelingen daarop. Hierbij kozen we ervoor voornamelijk literatuur uit de 
afgelopen vijf jaar te betrekken, omdat we merkten dat oudere doorkijkjes naar de 
toekomst te weinig actuele waarde hebben. Hierin voelden we ons bevestigd door de 
ideeën van Ismail en Van der Geest (2016) en van Aslander en Witteveen (2015), 
waaruit blijkt dat de realiteit zich op exponentiële wijze ontwikkelt en derhalve op 
inhoud niet te voorspellen is. 
2. Uit semigestructureerde interviews met mensen die zich beroepshalve 
bezighouden met de wereld van de toekomst (‘toekomstkenners’ of futurologen), 
werden eveneens contextfactoren gedestilleerd. De respondenten werd gevraagd te 
reflecteren op de wereld van de toekomst vanuit hun professionele perspectief. We 
trachtten een zo divers mogelijke gezelschap aan toekomstkenners te raadplegen: 
een algemeen futuroloog, iemand uit de designwereld, vanuit zorgmaatschappelijke 
ontwikkelingen en iemand vanuit zorginnovatieve hoek. Concreet betekent het dat 
we een hoogleraar applied design (TU Delft), hoogleraar bestuur en management 
van instellingen in de gezondheidszorg (UvT), een postdoc, gepromoveerd op 
(contextfactoren bij) innovatie (EUR) en een futuroloog (Futures Studies) 
interviewden.  

3. De context  (‘zorg’ in 2035) exploreerden we met de zorgverlener en de 
zorgconsument van de toekomst: jongeren die opgeleid worden als zorgprofessional 
of in hun eigen leven al te maken hebben met het ontvangen van zorg. Concreet 

                                           
3 Het gaat om verzamelen van zoveel mogelijk relevante factoren, op verschillende plekken 
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Selectie op relevantie van de contextfactoren voor het domein en tijdhorizon vond 
plaats op basis van intuïtie, aansprekendheid en originaliteit (Hekkert & Dijk, 2011): 
iedere contextfactor werd door beide onderzoekers gewogen op relevantie.  
 

3. ANALYSEREN CONTEXTFACTOREN EN FORMULEREN CONTEXTSTRUCTUREN 

Ter beantwoording van de derde onderzoeksdeelvraag ‘Welke contextstructuren 
vloeien hieruit voort? ‘, werden de factoren geordend naar type (ontwikkeling, 
trend, toestand en principe) en gebied (cultuur, psychologie, demografie, sociologie, 
economie, biologie, evolutie en technologie), waarmee eveneens een toets naar de 
mate van spreiding van de factoren werd uitgevoerd (zijn de types en gebieden 
gelijkelijk vertegenwoordigd?). 
Hierna vond clustering plaats in twee uitgebreide sessies door de onderzoekers, 
waar op basis van common sense en consensus afgewogen werd of en op welke 
wijze verschillende factoren een relatie met elkaar hadden. De eerste 
clusteringsessie leverde zes clusters op, de tweede tien. De reden dat we tweemaal 
een sessie gedaan hebben, is om het tekort aan ‘sparringpartners’ in ons 
onderzoeksteam te compenseren. In de tweede sessie zijn de contextfactoren los 
van hun initiële cluster opnieuw geordend om meer nuance en verdieping te 
realiseren (door opnieuw naar dezelfde factoren te kijken met kennis van het 
totaalbeeld).  
Uiteindelijk kregen de tien clusters een eigen beschrijving, die de inhoud van de 
factoren zo goed mogelijk verwoordde.  
Zo ontstonden er tien clusters met eigen ‘informatie’ over de context (‘zorg in 2035’) 
die in een mindmap met elkaar verbonden werden. 
Op enkele plaatsen ontstond spanning tussen een aantal clusterbeschrijvingen, 
omdat ze elkaar (deels) tegenspraken of op een andere wijze niet verenigbaar 
waren, op andere plekken kwam juist een heel eenduidig beeld over de context 
bovendrijven. 
De eenduidige beelden konden gezien worden als vaststaand gegeven (door ons, bij 
gebrek aan een betere aanduiding, verder ‘gegevenheden’ genoemd) bij de context 
en konden dienen om deze verder op inhoud te laden, zo dat later in het proces een 
narratief opgesteld kon worden over de zorg in 2035. Voorbeelden van 
gegevenheden zijn: ‘we zitten in de vierde industriële revolutie’, of: ‘door vergrijzing 
neemt het aantal zorgvragen toe’. 
Daar waar spanning bestond, werd nagegaan wat de basis van die spanning was. De 
basis zou een dimensie zijn waarop twee uitersten te identificeren moesten zijn. 
Er ontstonden zes verschillende dimensies, die op hun beurt nog eens beoordeeld 
werden op relevantie voor de onderzoekscontext. Er bleven zo twee relevante 
dimensies over. 
Door deze twee dimensies haaks op elkaar te zetten, ontstonden vier 
contextstructuren (in termen van scenario-analyse: scenario’s) waarbinnen, op 
basis van de beschrijving van de clusters aan contextfactoren, de drijfveren en 
interactie met producten en diensten benoemd kon worden. Iedere contextstructuur 
kende zijn eigen drijfveren en associaties. Mede door ook het toevoegen van de 
‘gegevenheden’ aan alle contextstructuren kon per kwadrant een narratief en een 
beeldende aanduiding opgesteld worden. Hiermee werd de context als geheel 
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aan een betere aanduiding, verder ‘gegevenheden’ genoemd) bij de context en konden dienen 
om deze verder op inhoud te laden, zo dat later in het proces een narratief opgesteld kon worden 
over de zorg in 2035. Voorbeelden van gegevenheden zijn: ‘we zitten in de vierde industriële re-
volutie’, of: ‘door vergrijzing neemt het aantal zorgvragen toe’.
Daar waar spanning bestond, werd nagegaan wat de basis van die spanning was. De basis zou 
een dimensie zijn waarop twee uitersten te identificeren moesten zijn.
Er ontstonden zes verschillende dimensies, die op hun beurt nog eens beoordeeld werden op 
relevantie voor de onderzoekscontext. Er bleven zo twee relevante dimensies over.
Door deze twee dimensies haaks op elkaar te zetten, ontstonden vier contextstructuren (in ter-
men van scenario-analyse: scenario’s) waarbinnen, op basis van de beschrijving van de clusters 
aan contextfactoren, de drijfveren en interactie met producten en diensten benoemd kon worden. 
Iedere contextstructuur kende zijn eigen drijfveren en associaties. Mede door ook het toevoegen 
van de ‘gegevenheden’ aan alle contextstructuren kon per kwadrant een narratief en een beel-
dende aanduiding opgesteld worden. Hiermee werd de context als geheel verrijkt; dit zou in de 
volgende fases helpen om verdere productkwaliteiten/klantwaarden te identificeren.

STAPPEN 5 EN 6. FORMULEREN VISIE OP INTERACTIE (KLANTINZICHTEN) 
EN BEPALEN PRODUCTKWALITEITEN (KLANTWAARDE)

Vervolgens werd in individuele interviews aan de beslissers van de toekomst gevraagd, 
uitgaande van de bij de gekozen contextstructuur passende drijfveren, interacties (klan-
tinzichten) en ‘product’kwaliteiten (klantwaarden) binnen de zorg in 2035 te identificeren.
De focusgroepsessies en interviews zijn daartoe woordelijk uitgetypt en elementen die 
refereren aan klantinzichten en/of aan klantwaarden, zijn gelabeld en gebruikt voor de 
resultatenanalyse.
De volgende labels werden gebruikt (conform de waardepropositie Canvas (Osterwalder, 
et al., 2014):
Klantinzicht: klanttaken, klantvoordelen en pijnpunten;
Klantwaarden: voordeelverschaffers en pijnverzachters.
Vervolgens kon via het waardepropositie Canvas overgegaan worden tot het formuleren 

van het tweede en derde deel van de visie op producten/diensten, waarbij de geïdentificeerde 
elementen uit het waardepropositie Canvas werden ingezet:
‘Voor de interactie tussen klant en het product binnen de [contextstructuur] is van belang dat de 
klant, om [klanttaken], met [klantvoordeel] en zo min mogelijk [pijnpunten]. Hiervoor is het nodig 
dat [klantvoordeel] vergroot wordt. Daarbij is van belang dat rekening gehouden wordt met [pijn-
punten]
De kwaliteiten van producten binnen het smartwatchkwadrant [voordeelverschaffers] en [pijnver-
zachters] zijn.’

6 De interviews kennen dezelfde insteek als de focusgroepbijeenkomsten; om pragmatische reden bleek het niet mogelijk hier 
groepssessies van te maken.
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Afbeelding 9. Beeld van kwadrant waarmee gewerkt is in focusgroepen 

 

 

5. FORMULEREN VISIE OP DE INTERACTIE (KLANTINZICHT) 

en  

6. BEPALEN PRODUCTKWALITEITEN (KLANTWAARDEN) 

Ten behoeve van de onderzoeksdeelvragen ‘Welke klantinzichten passen bij de 
gekozen contextstructuur?’ (met als operationalisaties: ‘Welke drijfveren hebben 
mensen binnen de vastgestelde context?’ en ‘Welke relatie moet er zijn tussen de 
gebruiker en het product?’) en ‘Welke klantwaarden zijn van belang binnen de 
vastgestelde context?’ (met als operationalisatie ‘Welke kwaliteiten moeten diensten 
en/of producten bezitten om de betekenis te kunnen bieden?’), verkenden we vanuit 
de vastgestelde contextstructuur we met de beslissers van de toekomst welke relatie 
er moet zijn tussen de zorgconsument en de diensten en producten die geleverd 
worden binnen de context en welke kwaliteiten de producten daarop moeten 
bezitten: welke waarde of betekenis komt naar voren uit deze relatie en kwaliteiten? 
 
N.B. Omdat het onderzoek tot doel had passende waardeproposities op te stellen 
voor (aanbieders van) zorggerelateerde producten en diensten in 2035 en er 
derhalve geen sprake kan zijn van het ontwerpen van een enkel product of dienst, 
werd de methode zoals beschreven door Hekkert en Van Dijk (2011) hier losgelaten. 
Om dezelfde reden is ook het deel ‘producten en diensten’ van het Value Proposition 
Canvas niet nader uitgewerkt.  
De vervolgstappen bestonden uit het opstellen van een (algemene) waardepropositie 
en globale richtlijnen voor strategische keuzes voor de komende vijf jaar. 
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STAP 7. TOETSEN KLANTINZICHTEN EN KLANTWAARDEN

In de zevende onderzoeksstap werd in een aantal focusgroepssessies aan de volwas-
sen en oudere zorgconsument van 2035 (nu 15-20 en 60-72 jaar) gevraagd te reflecte-
ren op de geformuleerde klantinzichten en klantwaarden.
Op basis van de klantinzichten en klantwaarden werd een itemlijst opgesteld voor de 
respondenten uit de toetsfase. De itemlijst is weergegeven in Toetsen klantinzichten en 
klantwaarden op pagina 57.
De relaties tussen de items in de lijst en de klantinzichten en –waarden zijn weergege-
ven in bijlage II. Van klantinzichten en klantwaarden naar toetsitems.
De deelnemers werd gevraagd aan alle (operationalisatie van) drijfveren, interacties 
(klantinzichten) en klantwaarden een score toe te kennen in mate van belangrijkheid (0-
10). Vervolgens kwamen zij in groepjes van drie of vier personen tot een gezamenlijke 
top vijf aan klantwaarden (rangorde 1-5). Deze scores werden in een gezamenlijk sco-

reformulier geplaatst7, waarna op basis van gewogen optelling gekomen werd tot een overall 
top vijf aan drijfveren, interacties en klantwaarden. Omdat het aantal ‘babyboomers’ dat be-
trokken is bij het onderzoek veel lager is dan het aantal scholieren, werden de scores van beide 
groepen evenredig meegeteld, zodat de scores van de babyboomers evenveel effect hadden 
op de totaaluitkomst als die van de jongeren. Nadere toelichting op de berekening is na te zien 
in bijlage III. Score op de items in toetsfase.
De respondenten werd gevraagd of zij nog elementen misten. De missende elementen werden 
genoteerd en geïntegreerd in de visie op het product, die hiermee iets scherper geformuleerd 
kon worden.

STAP 8. FORMULEREN WAARDEPROPOSITIE 2035

De waardepropositie werd gevormd door de visie op het product, die in stappen 4 tot 
en met 7 is opgesteld en getoetst.
Vanuit de visie kon eenvoudig overgegaan worden naar het formuleren van een waar-
depropositie: van ‘we willen ... bieden’ naar: ‘we bieden...’ etc.
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We gebruikten de waardepropositie Canvas (Osterwalder, et al., 2014) om de 
interacties, drijfveren en klantwaarden te ordenen, zo dat goede waardeproposities 
opgesteld konden worden. 
In termen van de waardepropositie gaven deze twee onderzoeksstappen een initieel 
antwoord op de vraag: welke klantinzichten hebben we over de klant van 2035 en 
welke klantwaarden zullen over vijftien tot twintig jaar van belang zijn?  
 

7. TOETSEN KLANTINZICHTEN EN KLANTWAARDEN 

Om de antwoorden op de onderzoeksdeelvragen 5 en 6 zoals aangehaald in de 
vorige paragraaf verder te kunnen aanscherpen, werd op basis van de klantinzichten 
en klantwaarden een itemlijst opgesteld voor de respondenten uit de toetsfase. De 
items zijn operationalisaties naar de respondenten toe, dat wil zeggen dat de 
klantwaarden en drijfveren werden vertaald naar uitspraken en bewoordingen die 
dicht bij de ervaring, de gevoels- en belevingswereld van de respondenten staan. 
Hierna werd in een aantal focusgroepssessies een aantal consumenten van de 
toekomst: 6VWO leerlingen en ‘babyboomers’ (volwassen en oudere zorgconsument 
van 2035) gevraagd te reflecteren op de geformuleerde klantinzichten en 
klantwaarden:  
De deelnemers werd gevraagd aan alle items: (operationalisatie van) drijfveren, 
interacties (klantinzichten) en klantwaarden een score toe te kennen in mate van 
belangrijkheid (0-10). Vervolgens kwamen zij in groepjes van drie of vier personen 
tot een gezamenlijke top vijf aan items (rangorde 1-5). Deze scores werden in een 
gezamenlijk scoreformulier geplaatst, waarna op basis van gewogen optelling 
gekomen werd tot een overall top vijf aan drijfveren, interacties en klantwaarden. 
De respondenten werd gevraagd of zij nog elementen misten. 
Hiermee werden de in de voorgaande fase geïdentificeerde klantinzichten en 
klantwaarden verder aangescherpt. 
 
Draaiboek focusgroepen consument van de toekomst’(6VWO en ‘babyboomers’) 

30’ Kennismaking en introductie onderzoek, toelichting  geformuleerde drijfveren, interacties en 

klantwaarden   

30’  Wil(t) u/je hierop reflecteren: wat betekent dit voor u/je als volwassen, c.q. oudere 

zorgconsument? (eerst itemlijst individueel scoren, dan in groepjes van 3 of 4 personen komen 

tot een gezamenlijke top vijf) 

Afbeelding 10. Draaiboek focusgroep met consument van de toekomst (jongeren 6VWO en 

‘babyboomers’) 
 
De gebruikte itemlijst is hieronder weergegeven: 
 
Weten wat voor ziekte(n) je krijgt 

Weten hoe je ziekte/beperkingen voorkomt 

Weten welk gedrag of levens(stijl) voor jou goed/gezond is 

Weten wat gezond gedrag voor je oplevert 

Weten wat de gevolgen zijn van ‘ongezond’ gedrag 

Zelf verantwoordelijk zijn voor ziekte en gezondheid (eigenaar zijn) 
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Zelf (mee)denken en (mee)beslissen over behandelingen, hulp(middelen) etc.  

Zelf aan de slag met hulp(middelen), interventies, handelingen 

Kunnen kiezen om niet gezond te leven 

Kunnen kiezen om niet te weten welke ziektes je gaat krijgen of hebt 

Zelf kunnen kiezen wanneer je klaar bent met leven 

Zelf bepalen wat je kwaliteit van leven vindt 

Onderdeel van een groep zijn 

Als individu benaderd worden  

Kunnen kiezen om je aan te sluiten bij een groep gelijkgestemden (‘collectief’) om bijvoorbeeld samen de 

zorg te organiseren 

Maatwerk krijgen, passend bij jouw eigen situatie  

Integraal benaderd worden (de zorgwerker ziet je als ‘geheel’) 

Producten en diensten om jou heen georganiseerd 

Zorgdiensten zoveel mogelijk in je eigen omgeving 

Zo min mogelijk lijden, pijn, geen beperkingen 

Leren accepteren van het leven met beperkingen 

Zelfontplooiing 

Zo goedkoop mogelijk 

Verschillende serviceniveaus 

De hoogste kwaliteit 

Reizen voor de best passende zorg/interventie 

Privacy inleveren in ruil voor gezondheid 

Gelijkwaardigheid in de relatie tussen burger/cliënt/patiënt en professional/zorgverlener/arts 

toegankelijkheid en beschikbaarheid van informatie 

Afbeelding 11. Itemlijst toetssessies klantwaarden en klantinzichten 
 

8. FORMULEREN WAARDEPROPOSITIES 2035 

Ten behoeve van de eerste hoofdvraagstelling, ‘Welke (algemene) waardeproposities 
zullen over vijftien tot twintig jaar passend zijn, waar het gaat om ziekte en 
gezondheid: het omgaan met beperkingen?’ werden, op basis van de opgestelde 
deelvisies, samen met huidige en toekomstige zorgbestuurders bijpassende 
waardeproposities opgesteld. Ook werd de vraag verkend wat dit betekende voor de 
strategische keuzes binnen de zorg voor de komende vijf jaar. 

 
Als beslissers van nu en de (nabije) toekomst werden in deze fase zorgbestuurders 
uit alle grote branches binnen de zorg betrokken. Er vonden individuele interviews 
plaats met bestuurders van een ziekenhuis, een VVT-organisatie, GGZ-organisatie, 
een organisatie in de gehandicaptenzorg en een zorgverzekeraar. Daarnaast hielden 
we individuele interviews met vier studenten MhBA144. 
 
Draaiboek interviews bestuurders en studenten MhBA14 

15’ kennismaking en introductie onderzoek 

                                           
4  MhBA studenten kunnen zowel beslissers van het heden als van de toekomst zijn. We hebben de 
MhBA13studenten  gevraagd met de blik van beslisser in 2035 te kijken naar de contextstructuren, de 
MhBA14studenten is gevraagd met de blik van beslisser van nu deel te nemen.  

7 Na omkering van de scores: klantwaarde nummer 1 krijgt score 5, nummer 2 krijgt score 4 en zo voort
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In dit hoofdstuk worden op geleide van de onderzoeksvragen de resultaten van het onderzoek 
besproken.
De vraagstelling in dit onderzoek is tweeledig en als volgt opgebouwd:

Welke (algemene) waardeproposities zullen over vijftien tot twintig jaar passend zijn, 
waar het gaat om ziekte en gezondheid: het omgaan met beperkingen?

en:

Welke strategische keuzes op het gebied van propositie zouden voor de komende vijf 
jaar gemaakt moeten worden door zorgbestuurders, gelet op de waardeproposities van 
2035?

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, is, ten behoeve van de eerste onderzoeks-
deelvraag allereerst onderzocht welk domein in combinatie met welke periode of tijd-
horizon bruikbaar is.
Uitgangspunt bij de domeinbepaling was dat we ons niet wilden laten belemmeren 
door ‘vanzelfsprekendheden’ die nu ‘de zorg’ beheersen. Uitgaand van ‘de zorg van de 
toekomst’ en het loslaten van vanzelfsprekendheden uit het heden8 kwamen we uit op:

‘ziekte en gezondheid; het omgaan met mentale en fysieke beperkingen in 2035’

We gebruikten niet de term ‘zorg’ of zelfs een nadere inperking daarvan (bijvoorbeeld 
‘ouderenzorg’ of ‘de GGZ’ of het gebruikelijke care en/of cure) omdat ‘zorg’ teveel de 
vanzelfsprekendheid van geïnstitutionaliseerd zorgaanbod, zoals beschreven in de On-

derzoeksmethode in zich zou dragen. Zo zouden de vele mogelijke substitutievarianten vanuit 
andere bedrijfstakken of sociale/ maatschappelijke verbanden in een te vroeg stadium uitge-
sloten worden. In navolging van Max Kleijberg, Jan Rotmans en Matthijs van Dijk kozen we er 
nadrukkelijk voor een breed (maatschappelijk) perspectief aan te houden.

‘Ziekte en gezondheid’: een inperking naar ziekte alleen zou kennis vragen van wat (nog) onder 
ziekte verstaan zal worden in 2035, terwijl dat nu juist was wat we niet konden voorspellen. 
Hetzelfde gold voor gezondheid: over wat we nu verstaan onder gezondheid, kunnen tegen die 
tijd wel heel andere ideeën, normen en waarden bestaan. 

Ook konden we op dit moment niet inschatten welke ziektes er volgens de definities die nu 
gelden, in 2035 nog zullen zijn. We waren van mening dat we met de aanduiding ‘ziekte en ge-
zondheid’ de eventuele verschuivingen in definities en medische mogelijkheden wel opvingen.

DOMEIN EN TIJDHORIZON

8 ‘Vanzelfsprekendheden’ zoals door ons benoemd: Zorg en zorg gerelateerde producten worden in 2035 (uitsluitend) aangebo-
den door zorgorganisaties zoals die ook in 2017 bestaan; de overheid heeft een sturende en normerende rol waar het gaat om 

het definiëren, aanbieden, afnemen en financieren van zorg; zorg wordt gefinancierd door zorgverzekeraars; in 2035 lijden we aan 
dezelfde ziektes als nu, met dezelfde gevolgen (kanker, diabetes, dementie, ...);de definities van wat een ziekte en wat gezondheid 

is, staan vast; ontwikkelingen verlopen lineair en zijn dus voorspelbaar.
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TOELICHTING ONDERZOEKSMODEL  

Het onderzoeksmodel zit als volgt in elkaar: 
De donkerblauwe blokken representeren de onderzoeksstappen zoals deze gevolgd 
zijn in het onderzoek: van deconstrueren tot het bepalen van de strategische 
implicaties voor de komende vijf jaar. 
Daar waar meerdere stappen leiden tot één (deel)product, is een lichtblauw vlak om 
de blokken heen geplaatst (stappen vier, vijf en zes leverde ‘visie op het 
product/dienst’ en stappen acht en negen leverde de ‘conclusie’). 
De pijlen geven het verloop in de tijd weer van boven naar beneden, waar de 
dubbele pijl weergeeft dat de resultaten uit stappen vijf en zes geconfronteerd 
werden met de input van de respondenten uit stap zeven. 
In de lichtblauwe vakken aan de rechterkant van het model ten slotte, is na te zien 
welke input (literatuurbronnen, overlegsessies, gevonden contextfactoren, interviews 
en focusgroepen) gebruikt is bij de verschillende onderzoeksstappen. 
 
Hieronder wordt het onderzoeksmodel in woorden beschreven; in de kantlijn is in het 
model in blauw aangegeven welke onderzoeksstap beschreven wordt. 
 

0. DECONSTRUEREN 

De deconstructiefase maakte geen deel uit van de daadwerkelijke 
ontwerpmethodiek. Het is een voorbereidende fase voor het eigenlijke ontwerpen en 
biedt gelegenheid om vanzelfsprekendheden en aannames over producten los te 
laten en nieuwe mogelijkheden te ontdekken. 
In dit thesisonderzoek werd op basis van eigen inzichten, verkennende gesprekken 
met Inge Bongers, Maarten Janssen, Richard Janssen en Matthijs van Dijk en de 
geraadpleegde literatuur (met name over innovatieve businessmodellen) door de 
onderzoekers ‘geoefend’ met het loskomen van vanzelfsprekendheden binnen de 
zorg van nu. Binnen deze exercitie waren de grootste vanzelfsprekendheden die we 
wegdachten: 
Zorg en zorggerelateerde producten worden in 2035 (uitsluitend) aangeboden door 
zorgorganisaties zoals die ook in 2017 bestaan; de overheid heeft een sturende en 
normerende rol waar het gaat om het definiëren, aanbieden, afnemen en financieren  
van zorg; financieringssysteem van de zorg met bijbehorende grondslagen; in 2035 
lijden we aan dezelfde ziektes als nu, met dezelfde gevolgen (kanker, diabetes, 
dementie, …); ontwikkelingen verlopen lineair en zijn dus voorspelbaar en 
voorstelbaar; de definities van wat een ziekte en wat gezondheid is, staan vast. 
 

1. VASTSTELLEN DOMEIN EN TIJDHORIZON 

Ten behoeve van onderzoeksdeelvraag 1. ‘Wat is een bruikbaar domein in combinatie 
met een passende tijdhorizon (context) om de hoofdvraag te beantwoorden?’ vond 
het vaststellen van de context plaats met enkele sessies tussen de onderzoekers. 
Enkele verkennende gesprekken over de inhoud en richting van onze thesis met 
Richard Janssen en Matthijs van Dijk, hielpen bij de afwegingen voor aanscherpen 
van het domein en tijdhorizon.   

Annemijn van Hemel en Gerda Woudstra
Thesis Master of Health Business Administration
Erasmus Universiteit Rotterdam

WAT BEWEEGT DE KLANT IN 2035?

Klantwaarden in een onvoorstelbare 
en onvoorspelbare toekomst
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‘Het omgaan met beperkingen’ voegden we hieraan toe, omdat hier een (tegen)verwijzing in zit 
naar de geïnstitutionaliseerde zorgverlening en de eventuele eigen rol of verantwoordelijkheid 
van de patiënt/cliënt/klant aanstipt.
‘Mentale en fysieke’ was een nadere explicitering die verwijst naar het gehele speelveld rondom 
ziekte en gezondheid.
We meenden met deze formulering onze respondenten zo effectief mogelijk mee te kunnen ne-
men in het domein, door daarbij een aantal belemmerende vanzelfsprekendheden los te laten.
De tijdhorizon waar we ons op richtten, is die van over 15 tot 20 jaar, zo rond 2035. Deze hori-
zon was ver genoeg van de huidige tijd en ‘frames’ af om los te kunnen komen van tijdelijke en 
huidige contextfactoren en voor de respondenten dichtbij genoeg om zich een voorstelling te 
kunnen maken van hoe hun leven er tegen 2035 uit zou kunnen zien.
De laatste zogenoemde vanzelfsprekendheid: ‘ontwikkelingen verlopen lineair en zijn dus voor-
spelbaar en voorstelbaar’ is niet expliciet meegenomen in de formulering van de context.
We hebben de context zo open en breed mogelijk gehouden, zodat de respondenten en wijzelf 
niet in de verleiding kwamen te denken vanuit de vanzelfsprekendheden in de zorg zoals wij 
die nu kennen.

In deze paragraaf worden, ten behoeve van de beantwoording van de tweede onder-
zoeksdeelvraag, ‘Welke contextfactoren spelen een rol binnen de vastgestelde con-
text?’ de gevonden relevante contextfactoren9 besproken: in het eerste deel wordt per 
invalshoek (literatuur, interviews met toekomstkenners, focusgroepen met zorgverle-
ners en zorgconsumenten van de toekomst) weergegeven welke contextfactoren ge-
vonden zijn; in het tweede deel wordt de hierop volgende selectie van de verzameling 
contextfactoren besproken.

       
          VERZAMELDE CONTEXTFACTOREN

LITERATUUR10 

Op maatschappelijk, sociologisch en cultureel vlak zien we dat we gaan van een verticale, cen-
trale en verzuilde samenleving naar een horizontale, decentrale netwerksamenleving: de maat-
schappij evolueert van een patersysteem naar een ecosysteem (www.vilans.nl, 2016; Idenburg 
& Van Schaik, 2014). Hierin staat het bouwen op eigen kracht en samenredzaamheid centraal. 
Er zullen zich steeds meer communities ontwikkelen, zowel fysiek als digitaal (platformen) 
(Dijck, Poell, & De Waal, 2016). Deze communities gaan de samenleving steeds meer beïnvloe-
den. Binnen het zogenoemde patersysteem is (ook binnen de zorg) de verbinding tussen sys-
teem- en leefwereld van de mensen verloren gegaan; de zorg zal als tegenreactie hierop weer 
meer verweven raken met de maatschappij, waarbij de focus op de (onderlinge kracht van de) 
burger(s), (positieve) gezondheid, goede zorg en eigen regie komt te liggen. Burgers vragen 
hierbij om maatwerk maar ervaren dat dit wordt gefrustreerd door het systeem.

CONTEXTFACTOREN

9 Dit is een samenvatting en geen letterlijke weergave van de gebruikte factoren, omdat dit vele, elkaar soms overlappende, ruwe 
zinssneden uit de gebruikte literatuur betroffen.

10 Deze paragraaf kent op inhoud enige overlap met de schets van het onderzoeksterrein. Hoewel daar de huidige context waarin 
het onderzoek plaatsheeft, wordt beschreven en hier de context van 2035, is het logisch dat een aantal zaken dat in het hier en nu 

relevant is, dit ook in 2035 nog is.
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Beginnend bij ‘de zorg van de toekomst’ als hoofdthema van ons onderzoek, hielpen 
de in de voorfase geïdentificeerde vanzelfsprekendheden om dit verder te 
operationaliseren. Deze vanzelfsprekendheden werden weggedacht, in die zin dat ze  
niet langer als vaststaand, maar veranderlijk werden beschouwd. Hiermee konden de 
kaders van het (onderzoeks)domein steeds meer verruimd worden. Dit vond plaats 
met een iteratief proces, waarbij een afbakening telkens opnieuw getoetst werd aan 
de vraag of er niet te veel binnen de geïdentificeerde vanzelfsprekendheden werd 
gedacht. Voor het bepalen van de tijdhorizon was van belang dat deze ver genoeg 
van de huidige tijd en ‘frames’ af was om los te kunnen komen van tijdelijke en 
huidige contextfactoren en voor de respondenten dichtbij genoeg om zich een 
voorstelling te kunnen maken van hoe hun leven er in de betreffende periode uit zou 
kunnen zien. 
 

2. VERZAMELEN  EN SELECTEREN CONTEXTFACTOREN 

Om de tweede onderzoeksdeelvraag ‘Welke contextfactoren spelen een rol binnen de 
vastgestelde context?’ te kunnen beantwoorden, vond de ‘eekhoornfase’3 via drie 
verschillende relevante invalshoeken plaats:  
1. In (semi)wetenschappelijke literatuur en (social)media zochten we naar 
relevante factoren voor de toekomst als ontwikkelingen, trends, situaties en 
principes, alsmede de betekenis hiervan voor onder meer de zorg en ontwikkelingen 
in de waarden van zorg.  
De literatuur had als onderwerp de veranderende maatschappij, veranderende 
business modellen en veranderingen in de zorg en de invloed van technologische 
ontwikkelingen daarop. Hierbij kozen we ervoor voornamelijk literatuur uit de 
afgelopen vijf jaar te betrekken, omdat we merkten dat oudere doorkijkjes naar de 
toekomst te weinig actuele waarde hebben. Hierin voelden we ons bevestigd door de 
ideeën van Ismail en Van der Geest (2016) en van Aslander en Witteveen (2015), 
waaruit blijkt dat de realiteit zich op exponentiële wijze ontwikkelt en derhalve op 
inhoud niet te voorspellen is. 
2. Uit semigestructureerde interviews met mensen die zich beroepshalve 
bezighouden met de wereld van de toekomst (‘toekomstkenners’ of futurologen), 
werden eveneens contextfactoren gedestilleerd. De respondenten werd gevraagd te 
reflecteren op de wereld van de toekomst vanuit hun professionele perspectief. We 
trachtten een zo divers mogelijke gezelschap aan toekomstkenners te raadplegen: 
een algemeen futuroloog, iemand uit de designwereld, vanuit zorgmaatschappelijke 
ontwikkelingen en iemand vanuit zorginnovatieve hoek. Concreet betekent het dat 
we een hoogleraar applied design (TU Delft), hoogleraar bestuur en management 
van instellingen in de gezondheidszorg (UvT), een postdoc, gepromoveerd op 
(contextfactoren bij) innovatie (EUR) en een futuroloog (Futures Studies) 
interviewden.  

3. De context  (‘zorg’ in 2035) exploreerden we met de zorgverlener en de 
zorgconsument van de toekomst: jongeren die opgeleid worden als zorgprofessional 
of in hun eigen leven al te maken hebben met het ontvangen van zorg. Concreet 

                                           
3 Het gaat om verzamelen van zoveel mogelijk relevante factoren, op verschillende plekken 
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Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) haalt in haar rapport van Van den Broek et al (2016) 
ontwikkelingen aan die Vilans schetst, te beginnen met de toenemende vergrijzing die op ons 
‘afkomt’ (Broek van den, et al., 2016). Het SCP refereert ook aan de vierjaarlijkse toekomstver-
kenning van het RIVM, waaruit in ieder geval het volgende blijkt (www.eengezondernederland.
nl, 2014):
- De levensverwachting blijft stijgen, maar minder snel dan de afgelopen tien jaar: mannen 
   krijgen er tussen 2012 en 2030 ongeveer 3 jaar bij en vrouwen ruim 2 jaar. 
- De sociaaleconomische verschillen in gezondheid en levensverwachting blijven groot en 
   worden mogelijk groter.
- Het aantal mensen met een chronische ziekte neemt toe: van 5,3 miljoen in 2011 (32% van 
   de bevolking) naar 7 miljoen in 2030 (40%).
Met de toenemende vergrijzing zien we al met al dat de groep zorgbehoevende 75-plussers 
stijgt en dat daartegenover een kleiner wordende groep mantelzorgers staat én een kleine 
groep professionals. De dubbele vergrijzing leidt tot een toename van de vraag naar zorg en het 
stijgen van een (relatief) arbeidsmarkttekort: er ontstaat, wegens het schaarsteprincipe, druk 
op de budgetten.

De grootste groep zorgafnemers zal bestaan uit de babyboomgeneratie, die gemiddeld ge-
nomen een hoger opleidingsniveau heeft dan de huidige ouderengeneratie. Hoewel velen van 
hen hun zorgproblemen zelf zullen kunnen oplossen, zullen eenzaamheid en een gebrek aan 
informele hulp en steun een groot aandachtspunt worden. Dit wordt versterkt door ontwikkelin-
gen op het gebied van huisvesting: mensen willen, ook bij toenemende zorgbehoefte graag in 
hun eigen woning blijven wonen, maar de potentiële mantelzorgers (kinderen en kleinkinderen) 
trekken als gevolg van economische en maatschappelijke ontwikkelingen naar de grote stad.
Het SCP licht dit als volgt toe: “De participatiesamenleving landt anno 2016 op een gespreid 
bed van een grote groep mensen bestaande uit de babyboomers en de vijftigplussers. De 
komende decennia zijn zij een belangrijke bron van sociaal kapitaal en ze zijn bovendien door 
het gestegen opleidingsniveau hoger opgeleid dan vorige generaties ouderen.” En: “Van de 
babyboomers van 1946, die in dat jaar (2036, red.) 90 jaar worden, zal ondanks welke medische 
vooruitgang dan ook een flink deel zorgafhankelijk zijn. (...) De babyboomers die momenteel 
veel informele zorg verlenen, zullen waarschijnlijk tegen die tijd zelf de zorgvragers geworden 
zijn.” (...) “Hoewel velen hun zorgproblemen zelf zullen kunnen oplossen, zal ook een substan-
tieel deel over een beperkt sociaal netwerk beschikken: nu al heeft een op de vijf 65-plussers 
niemand in het sociale netwerk die informele hulp zou kunnen bieden.” De inzet van technolo-
gie, een betere organisatie van de zorg, nieuwe woonzorgvormen, burgerinitiatieven en flexibili-
sering van arbeid moet oplossingen gaan bieden voor het vraagstuk rond de toekomstige ‘mis-
match’ tussen toegenomen zorgvraag en afgenomen capaciteit in mantelzorg en professionals, 
zo stelt het SCP. Er wordt in relatie tot ziekte en beperking in toenemende mate gesproken over 
veerkracht, ‘coping’ (omgaan met), zelfzorg en zelfmanagement. Eigen verantwoordelijkheid 
en kwaliteit van leven worden aan elkaar gekoppeld. De houding ten opzichte van traditionele 
autoriteiten, zoals zorgverleners, verandert hierdoor, wordt meer gelijkwaardig.
Dat we aan het begin staan van een nieuw tijdperk wordt duidelijk in het boek “Gamechangers. 
Hoe Nederlandse bedrijven het spel veranderen” van Van den Oord et al (2016). Volgens de 
auteurs gaan we naar –of bevinden we ons al in- wat zij noemen de “vierde industriële revolutie” 
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(cyberrevolutie). Net als de derde industriële revolutie is deze gebaseerd op de snelle ontwik-
kelingen in de digitale technologie. Echter deze technologie is fundamenteel anders omdat de 
mate van automatisering en kunstmatige intelligentie een volgend niveau bereiken: 
zelfdenkende en zelfopererende systemen worden hierdoor steeds belangrijker. Doorbraken 
zijn te verwachten in onderzoeksvelden als big data, kunstmatige intelligentie, robotica, auto-
nome voertuigen, 3D-printen en nano- en biotechnologie. Aslander en Witteveen herkennen in 
hun boek “Nooit Af” de vaart waarmee ontwikkelingen op ons afkomen (2015). Zij herkennen 
met Rotmans de financieel economische crisis waarin wij verkeerden. Maar waar Rotmans na 
de economische een ecologische crisis op ons af ziet komen, voorspellen Aslander en Witte-
veen in hun boek “Nooit af” dat wij overspoeld gaan worden door een hausse aan 
technologische ontwikkelingen waarmee we een geheel nieuw tijdperk zullen betreden. Feitelijk 
wordt dit, zo voorspellen zij, het tijdperk waarin het ‘Nooit Af-principe’ leidend zal zijn. Techno-
logische ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op dat zij elkaar voortdurend zullen inhalen; wat 
vandaag het nieuwste van het nieuwste is, is morgen alweer achterhaald.

Aslander en Witteveen signaleren dat we in een onzeker overgangstijdperk zitten en dat we van 
een tijdperk waarin schaarste het leidende economisch principe was, en transactie-denken de 
systemen beheerste, nu een tijdperk binnentreden waarin overvloed centraal staat. Altruïsme 
zal daarbij de dominante economische factor worden. Zij beschrijven hoe onder andere de 
zorgsector drastisch zal veranderen. Mede door de opkomst van ‘internet of things’ (IOT) en zal 
de traditionele keten van de gezondheidszorg (artsen en ziekenhuizen, medische wetenschap, 
farmaceutische industrie, en financiering van de zorg) veranderen. Wetenschappelijk onderzoek
krijgt nieuwe vormen, mede door de ontwikkeling en gebruik van big data. Hierdoor treedt een 
versnelling op van innovatieve doorbraken.

Met de opkomst van goedkope sensoren in smartphones en smartwatches ontstaat er een 
dataexplosie die het individu een ongekend inzicht geeft in lichaamsfuncties en de factoren die 
hierop van invloed zijn. Individuen worden hun eigen meetstation als quantified self: door het 
zelf bijhouden van het functioneren van vitale lichaamsfuncties worden escalaties bij ziektes 
of het optreden van ziektes voorkomen. Hierdoor wordt op termijn veel minder beroep gedaan 
op spoed- en invasieve zorg. Dit roept de vraag op wat dit betekent voor traditionele zieken-
huiszorg. Niet professionals, instellingen of bedrijven staan nog langer aan het roer van de 
zorg, maar het individu dat zijn eigen laboratorium is en zelf zijn data verzamelt. Er zullen ook 
business modellen ontstaan die niet gebaseerd zijn op ziekte en het genezen ervan, maar op 
gezondheid en het behoud hiervan. Met deze beweging zal de zorgsector een democratise-
ringsslag doormaken en mogelijk goedkoper worden dan nu, voorspellen de auteurs.
Van den Oord et al (2016) verwachten ook sociale en maatschappelijke doorbraken, die nieuwe 
productie- en innovatiemethoden mogelijk maken. Ze schrijven: “Waar de derde industriële 
revolutie ons naar een informatiesamenleving bracht, wonen en werken we steeds meer in een 
globale, genetwerkte samenleving waarin open source innovatiemethoden, zelfsturende teams 
en communities een belangrijke plaats innemen.”
Over de impact van de technologische ontwikkelingen en de snelheid ervan lopen de meningen 
uiteen, zo stellen de auteurs van “Gamechangers”. Er zijn partijen die beweren dat technologie 
zich steeds sneller zal ontwikkelen, en dat de technische revolutie waarin we ons momenteel 
bevinden, zich exponentieel in plaats van lineair ontwikkelt. De snelheid waarmee de techniek 
op ons afkomt, wordt breed gevoeld: “Of je de verandering nu omarmt, of er bang voor bent, 
velen voelen de snelle verandering van het dagelijks leven. Het voelt alsof het leven steeds 
sneller gaat.”
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Afbeelding 13. De vierde industriële revolutie

Het World Economic Forum (WEF) in Davos omschrijft het als volgt: “We stand on the brink of 
a technological revolution that will fundamentally alter the way we live, work and relate to one 
another. In its scale, scope, and complexity, the transformation will be unlike anything human-
kind had experienced before.” (Van den Oord, Van Witteloostuijn, Van den Born, & Klink, 2016). 
Anderen, zoals Robert J. Gordon (Amerikaans econoom), relativeren juist de snelheid van de 
ontwikkelingen en ons onvermogen hiermee om te gaan. Gordon stelt dat de innovatiekracht al 
40 jaar min of meer beperkt is. Naar zijn mening had de tweede industriële revolutie veel meer 
impact dan de derde, die maar acht jaar duurde (van 1996 tot 2004) en veel beperkter was dan 
die tweede industriële revolutie. In de acht decennia voor 1970 groeide de arbeidsproductiviteit 
veel sneller dan de vier decennia na 1970. Ook hebben de mensen die in 1880 werden geboren, 
volgens Gordon veel meer nieuwe producten gezien of meegemaakt dan de mensen geboren 
in 1960. Mensen die geboren zijn in 1880 zijn getuige geweest van bijvoorbeeld het vliegtuig, 
telefoon, auto, antibiotica, atoombom etc. Mensen uit 1960 hebben minder innovaties meege-
maakt en kunnen ‘slechts’ verhalen over bijvoorbeeld de opkomst van internet en de mobiele 
telefoon, aldus Gordon (Van den Oord, Van Witteloostuijn, Van den Born, & Klink, 2016).
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Op het gebied van data en technologie zal geen schaarste, maar overvloed ontstaan, hierdoor 
zal altruïsme de dominante economische factor worden. De keerzijde hiervan is dat niet duide-
lijk is hoe we met het vraagstuk van privacy kunnen omgaan: Behalve op de voordelen van het 
gebruik van techniek wijst het SCP ook op de nadelen ervan. Met name waar het de privacy 
van gebruikers betreft. Welke risico’s gaan we daar lopen? Wie beslist welke informatie met wie 
gedeeld wordt? Daarnaast zijn er ook sociale risico’s, aldus het SCP. Verschillen in digitale en 
(gezondheids)vaardigheden, of weerstand tegen technologisering of gebrek aan financiële mid-
delen om techniek aan te schaffen, kunnen de verschillen tussen sociale groepen vergroten.
Door alle veranderingen ondergaat het competitieve spel van ondernemen in rap tempo een 
transformatie. Door de digitalisering ontstaat in snel tempo een netwerk- en informatiesamen-
leving waar de traditionele toetredingsdrempels verdwijnen en nieuwe markten komen open te 
liggen voor initiatieven ‘van onderaf’. Kleine of nieuwe spelers krijgen kansen omdat startkapi-
taal niet nodig is of verworven kan worden op andere dan de traditionele wijzen via banken of 
investeerders. Crowdfunding is zo’n nieuwe laagdrempelige weg. Nieuwe toetreders kunnen 
zich hierdoor exponentieel ontwikkelen (Ismail & Van Geest, 2016; Ries, 2011; Thiel, 2014).
In het nieuwe spel zijn winnaars bedrijven als Google, Snapchat, Facebook en Alibaba. De au-
teurs van het gelijknamige boek noemen ze ‘Gamechangers’; deze organisaties veranderen de 
regels van het spel of verzinnen een geheel nieuw spel (Van den Oord, Van Witteloostuijn, Van 
den Born, & Klink, 2016).

Ook Nederlandse bedrijven hebben de wereld weten te veroveren door zaken anders aan te 
pakken. Denk aan Booking.com, Bugaboo, Buurtzorg en Dopper. Al deze spelveranderaars 
gebruiken nieuwe technologieën en nieuwe bedrijfsmodellen, waarop de gevestigde orde van 
bedrijven vooralsnog geen antwoord heeft. Spelveranderaars kijken op een nieuwe manier naar 
de wereld en bieden hun klanten meer waarde dan de bestaande partijen, die het nakijken heb-
ben (Van den Oord, Van Witteloostuijn, Van den Born, & Klink, 2016).
De traditionele keten van de gezondheidszorg (innovatie/wetenschap, financier, aanbieder, toe-
leverancier) zal veranderen, met name doordat data toegepast wordt op allerlei terreinen en 
door verschillende actoren. Er ontstaat in snel tempo een netwerk- en informatiesamenleving. 
Hierdoor wordt het speelveld door totaal nieuwe spelers betreden die substitutie leveren of toe-
treden tot een voor hen relevante markt. Traditionele vormen van ondernemen, met gedegen 
marktonderzoek en een langdurige traject van productontwikkeling, sluiten niet hier meer op 
aan.

De opkomst van platformen heeft ook invloed op de manier waarop het publieke belang wordt 
vastgesteld en geborgd, omdat de verhoudingen tussen burger, consument, aanbieder en 
overheid door platformen veranderen. Platformen kunnen zich ontwikkelen tot een sturende 
kracht bij de (her)inrichting van de samenleving.
Ook op inhoud is een enorme ontwikkeling te verwachten door het toenemend gebruik van 
onder andere big data. Het inzicht dat hiermee gegenereerd wordt, kan zorgen voor het voor-
komen en of verergeren van ziektes. Hierdoor zullen business modellen ontstaan die niet ge-
baseerd zijn op ziekte en het genezen ervan, maar op gezondheid en het behoud hiervan. Met 
deze beweging zal de zorgsector een democratiseringsslag doormaken en mogelijk goedkoper 
worden dan nu. Daarmee ontstaat er een antwoord op de kritische geluiden dat het stelsel dat 
we nu kennen weliswaar een groot scala aan voorzieningen beschikbaar heeft, maar ook erg 
duur is.
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Een andere ontwikkeling is dat bij het proces van zorg verlenen zelf technologie in hogere mate 
ingezet gaat worden, waardoor een minder groot beroep gedaan wordt op face tot face con-
tacten en er meer zorg op afstand, in de door de consument gewenste omgeving, geleverd kan 
worden.
Dit alles heeft als gevolg dat de verhoudingen binnen het zorgverleningsproces verschuiven: 
niet professionals, instellingen of bedrijven staan nog langer aan het roer van de zorg, maar 
het individu, dat als ‘quantified self’ zijn eigen laboratorium is. Dit betekent voor het proces 
van zorgverlenen dat de traditionele hiërarchie verdwijnt in de zorgrelatie. De zorgprofessional 
moet kunnen luisteren en coachen in plaats van meteen de meest gepaste behandelmethode 
voorschrijven. Pluriformiteit als centrale waarde zal ook in de zorg haar opwachting maken. Het 
gaat niet langer over de strijd tussen systemen, maar gaat het over de kracht tussen machten 
en tegenmachten, van meer zeggenschap voor burgers en professionals, en voor de erkenning 
van verschil.
Er ontstaan naar verwachting grote verschillen tussen sociale groepen, door verschillen in digi-
tale en (gezondheids)vaardigheden, weerstand tegen technologisering of gebrek aan financiële 
middelen om techniek aan te schaffen.

SAMENGEVAT

De maatschappij evolueert van een patersysteem (verticale, centrale en verzuilde samenleving) 
naar een ecosysteem (horizontale, decentrale netwerksamenleving). Hierin staat het bouwen op 
eigen kracht en samenredzaamheid centraal. Er zullen zich versterkt door toenemende digitale 
mogelijkheden, steeds meer communities ontwikkelen, deze gaan de samenleving steeds meer 
beïnvloeden (platformisering genoemd). Voor de zorg betekent onder andere deze ontwikkeling 
dat de focus op de (onderlinge kracht van de) burger(s), (positieve) gezondheid, goede zorg en 
eigen regie komt te liggen.
De dubbele vergrijzing leidt tot een toename van de vraag naar zorg en het stijgen van een 
(relatief) arbeidsmarkttekort: er ontstaat, wegens het schaarsteprincipe, druk op de budgetten. 
Eenzaamheid en een gebrek aan informele hulp en steun zullen een groot aandachtspunt wor-
den.

Er wordt in relatie tot ziekte en beperking in toenemende mate gesproken over veerkracht, ‘co-
ping’ (omgaan met), zelfzorg en zelfmanagement. Eigen verantwoordelijkheid en kwaliteit van 
leven worden aan elkaar gekoppeld. Er zullen business modellen ontstaan die niet gebaseerd 
zijn op ziekte en het genezen ervan, maar op gezondheid en het behoud hiervan.
De houding ten opzichte van traditionele autoriteiten, zoals zorgverleners, verandert hierdoor 
en door de toenemende platformisering, deze wordt meer gelijkwaardig.
Pluriformiteit als centrale waarde zal ook in de zorg haar opwachting maken.
Invloed van technologie: we gaan naar –of bevinden ons al in- de “vierde industriële revolutie” 
(cyberrevolutie). Zelfdenkende en zelfopererende systemen worden steeds belangrijker. Mede 
hierdoor zal de traditionele keten van de gezondheidszorg veranderen, en zal wetenschappelijk 
onderzoek nieuwe vormenkrijgen, mede door de ontwikkeling en gebruik van big data. Hier-
door treedt een versnelling op van innovatieve doorbraken. Er ontstaat een dataexplosie die het 
individu een ongekend inzicht geeft in lichaamsfuncties en de factoren die hierop van invloed 
zijn.
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Een andere ontwikkeling is dat bij het proces van zorg verlenen zelf technologie in hogere mate 
ingezet gaat worden, waardoor een minder groot beroep gedaan wordt op face tot face con-
tacten en er meer zorg op afstand, in de door de consument gewenste omgeving, geleverd kan 
worden.
Nadelen van deze ontwikkelingen zijn dat er mogelijk privacy- en sociale risico’s ontstaan.
Door alle veranderingen ondergaat het competitieve spel van ondernemen in rap tempo een 
transformatie. Door de digitalisering verdwijnen de traditionele toetredingsdrempels en komen 
nieuwe markten open te liggen voor initiatieven ‘van onderaf’. In het nieuwe spel zijn winnaars 
bedrijven die de regels van het spel veranderen: ‘gamechangers’. Al deze spelveranderaars 
gebruiken nieuwe technologieën en nieuwe bedrijfsmodellen, waarop de gevestigde orde van 
bedrijven vooralsnog geen antwoord heeft.

TOEKOMSTKENNERS11

De rol van de overheid in de maatschappij is aan verandering onderhevig. Waar voorheen 
ministeries belangenbehartigers waren van de bevolking en bodies of knowledge, zie je dat 
door het principe dat de overheid kaders zet en de uitvoering aan de markt overlaat, belangen 
en kennis gegenereerd en vertegenwoordigd worden in lokale of particuliere initiatieven. De 
overheid is gedaald in hiërarchie en is participerend onderdeel geworden van een complexere 
netwerksamenleving waarin vele actoren; individuen, sociale communities, bedrijven, lokale 
overheden een eigen rol innemen. De overheid bezint zich op haar positie in dit krachtenveld. 
Maarten Janssen: “Overheidsinstanties, en niet alleen VWS, erkennen dat ze steeds meer zoe-
ken naar wat de rol is van de overheid. Niet steeds erboven staan en aansturen, maar functio-
neren als een van de actoren die ook zoekt naar wat ze nog kan en niet meer.”
Zorg zal uiteindelijk een commercieel product worden, waar de afweging tussen opoffering en 
opbrengst (klantwaarde) door de zorgconsument een steeds meer bepalende rol zal spelen. 
Van Dijk plaatst dit in de neoliberale samenleving waarin we verkeren, waarbij hij een ontwik-
keling signaleert richting de dominantie van het Angelsaksisch businessmodel. Hij stelt: “Het 
leveren van deliverables is steeds belangrijker geworden, in alle haarvaten, ook die van de 
maatschappij. Het draait alleen nog om het leveren van prestaties, resultaten. Strategisch reikt 
de blik niet verder dan tien jaar vooruit, en de focus is gericht, of beperkt tot, op het beperken 
van risico’s in plaats van het creëren van kansen. Preventie past maar lastig in deze context. 
Want dat is nu geld uitgeven voor de lange termijn, en dat past niet in het Angelsaksische mo-
del van korte termijn resultaten opleveren.”
De technologische markt zal een belangrijke speler worden, die door verregaande substitutie 
de zorgaanbieder als intermediair steeds verder overbodig maken. Door toevoeging en combi-
natie van slimme serviceconcepten ontstaat er onderscheidend vermogen ten opzichte van tra-
ditionele zorgaanbieders of diensten zoals die door de overheid worden aangeboden. Richard 
Janssen: “Waar de overheid niet voldoende in voorziet, daarin stappen particulieren. Die geven 
het een soort attractiviteit. Ook door er service omheen te bieden, want dat biedt onderschei-
dend vermogen. Een interessante beweging. In de dienstverlening zie je ook allerlei modellen 
ontstaan die juist combinaties zijn, en ja, we zijn nog lang niet aan het einde. We zullen zien dat 
er steeds weer nieuwe verrassende combinaties zullen ontstaan.”
De specialistische, medisch complexe zorg zal meer geconcentreerd worden aangeboden door 

11Dit is een samenvatting en geen letterlijke weergave van de gebruikte factoren, omdat dit vele, elkaar soms overlappende, ruwe 
zinssneden uit de interviews betroffen.
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specialistische behandelcentra. Het begeleiden van chronische zorg hoeft dan niet meer in een 
ziekenhuis plaats te vinden. Deels zal er meer gereisd worden voor zorgconsumptie, deels zal 
zorg meer op afstand ingezet worden. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de technologi-
sche ontwikkelingen op het gebied van zorg op afstand. Maarten Janssen: “We noemen het 
altijd ehealth. En ik denk: we noemen het nu ‘e-‘ omdat het nieuw is. Maar de mobiele telefoon 
noemen we ook geen mobiele telefoon meer, maar is gewoon ‘telefoon’ geworden, omdat het 
genormaliseerd is. Dat duurt een generatie, denk ik. Over twintig jaar is heel van wat we nu 
ehealth noemen gewoon zorg. Dat je inderdaad op afstand diagnoses kunt stellen en kunt mo-
nitoren. Over twintig jaar denk ik dat heel veel van wat we nu ehealth noemen gewoon zorg is.”
(substitutie door) Technologie ontwikkelt zich exponentieel, maar (traditionele) organisaties 
denken lineair; dit is een serieuze bedreiging voor de traditionele aanbieder. De Ridder: “Men-
sen geloven altijd dat de ontwikkelingen in hun eigen sector minder hard gaan dan daarbuiten. 
Dat geldt niet alleen voor de zorg maar voor iedere sector. Technieken ontwikkelen zich nu 
exponentieel terwijl organisaties lineair denken. Dat is nou eenmaal een feit. Mensen denken 
vooral lineair, das ook zo’n feit, daar kunnen we niets aan doen.”
Omdat de overheid meer terugtrekt als (ver)bindende maatschappelijke factor en sociaal-eco-
nomisch vangnet, gaan mensen zelf onderlinge verbanden organiseren. Dit gebeurt op geleide 
van gedeelde waarden.
We gaan toe naar een samenleving die gedicteerd wordt door een vorm van gedwongen so-
lidariteit. Solidariteit biedt uiteindelijk de grotere kans op leven en overleven. Mensen kunnen 
niet zonder elkaar overleven.
Er ontstaan communities, peergroups die –gebaseerd- op nieuwe, meer pluriforme waardesys-
temen waaraan mensen zich committeren. Richard Janssen: “We hadden ooit die verzuiling. 
In die verzuiling stonden waardesystemen heel erg centraal. Maar die verschilden sterk. Dat 
is helemaal teniet gedaan in de 60-tiger jaren. We zijn nu weer op zoek naar waardesystemen 
waaraan we ons kunnen committeren.” Dit zijn in veel gevallen digitale communities, zoge-
naamde platforms. Zo ontwikkelt zich een nieuwe deeleconomie, waarin informatie, diensten 
en producten met elkaar uitgewisseld worden zonder tussenkomst van financiële middelen.
Dit levert een lagere druk op collectieve diensten op en een hogere druk op individuen, die 
meer (moeten) leveren binnen hun communities.
De resources voor onder andere zorg kwamen voorheen vooral uit het publieke domein en 
mensen verwachtten ook dat het publieke domein hun problemen oplost. Nu zullen veel meer 
groepen ontstaan die met gedeelde waarden hun eigen oplossingen gaan zoeken. Richard 
Janssen: “Omdat de overheid die zekerheden niet meer geeft, althans niet voor de lange ter-
mijn, of mensen vertrouwen dit de overheid niet meer toe, gaan mensen het zelf organiseren. 
Die beweging heeft een soort slinger. Het ziekenfonds, dat was gewoon een ‘onderlinge’, is 
opgegaan in een soort verzakelijkt systeem, daar hadden we toen redenen voor. Nu zien we dat 
mensen weer terug willen naar onderlinge verbanden, gedeelde waarden, en dit proberen te or-
ganiseren. Het heeft allemaal te maken met onzekerheid en onzekerheidsreductie. Waardesys-
temen, differentiatie, verbinding zoeken.” Hiermee zet de beweging door naar de-institutiona-
lisering, de-professionalisering en uit het publieke domein weg. Daar komt pluriformiteit voor 
in de plaats: gevarieerder, kleinschaliger, gebaseerd op nieuwe waarden als duurzaamheid. 
Overigens is het niet ondenkbeeldig dat deze vormen van eigen initiatief uiteindelijk ook weer 
de kenmerken krijgen van instituties, omdat instituties waarden van geborgenheid, zekerheid, 
voorspelbaarheid en betrouwbaarheid hebben. Richard Janssen: “Die waarden zullen blijven, 
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maar nieuw georganiseerd worden. Het kan ook zo uitpakken dat er een andere look en feel van 
de bestaande instituties ontstaat, een andere uitstraling, een soort kruisbestuiving, een nieuwe 
mix, tussen particulier en publiek domein.”
Vanuit de zorg geredeneerd zullen mensen zich minder afhankelijk opstellen van instituties en 
gebruik maken van hun talenten (of die in hun community) om hun beperkingen te compense-
ren.
Door het delen van data, informatie en publieke gegevens ontstaan andere verhoudingen in 
de traditionele zorgverlenersrelatie. De asymmetrie in de relatie neemt af doordat de infor-
matie-ongelijkheid kleiner is. Richard Janssen: “Er is een soort vermoeden dat asymmetrie in 
relaties, dus die ongelijkheid, afneemt omdat informatie toegankelijker is, en dat dat ook kan 
leiden tot andere contractverhoudingen. Beschikbaarheid van data, publieke gegevens, dat 
gaat allemaal leiden tot andere verhoudingen. De expert vs. de consument: dat komt hierdoor 
onder druk te staan. Ik weet niet wat dit precies oplevert, maar het feit dat iets onder druk komt 
te staan, leidt ertoe dat er gesubstitueerd gaat worden. Er komt iets anders voor in de plaats.”
Het leidt in ieder geval tot een veranderende rol en positie van de zorgverlener, dit zal iemand 
zijn om mee in gesprek te gaan over je gezondheid(swaarden) en toegang te krijgen tot bijvoor-
beeld medicatie, maar ook iemand die de technologische interventies aanstuurt (robotopera-
tor).
Het eerste leidt tot een belangrijke verschuiving: de zorgverlener wordt meer een coach dan 
een genezer en de cliënt is eigenaar van zijn eigen data.
De consument is door eigenaarschap en inzicht in zijn eigen waardes in de gelegenheid regie 
over zijn eigen ziekte- en gezondheidsproces te nemen.
De dominantie van technologie leidt tot een grotere tweedeling in de maatschappij, tussen hen 
die de middelen en vaardigheden hebben via technologie en deelname aan relevante commu-
nities regie over zijn eigen leven te nemen en diegenen die daartoe niet in staat zijn. Overigens 
zegt Willem Peter de Ridder hierover: “Ik denk dat dat nog wel meevalt. Omdat alles heel snel 
goedkoop wordt, ook al die apparaten en dus komen ze voor een groot publiek beschikbaar.”
Hiertegenover staat wel de ontwikkeling dat technologische middelen en informatie/data tel-
kens goedkoper kleiner, specifieker en meer ‘usable’ voor het brede publiek worden. Maarten 
Janssen: “Big data is een belofte, ik denk dat daar wel ontzettend veel gebeurt. Ik kan me niet 
voorstellen dat daar over vijftien tot twintig jaar geen producten of diensten uit naar voren zijn 
gekomen. Het zal echt gaan over het koppelen van datasystemen en de meerwaarde die dat 
oplevert. Er wordt al zoveel data verzameld, ons hele leven is al digitaal, daar zit echt zoveel 
winst te halen op alle niveaus. Zowel als je bij de arts komt, als individu, als op metaniveau.”
Kennis is op veel lagere niveaus te bemachtigen is en niet meer exclusief voorbehouden aan 
een (centrale) overheid. Hierdoor zal de vraag naar geïnstitutionaliseerde zorg onder druk ko-
men te staan en voor een deel gesubstitueerd. Bepaalde zorgvragen hoeven niet perse door 
hoogopgeleide professionals opgepakt te worden, expertise wordt beschikbaar voor iedereen.
Door technologische ontwikkelingen zijn we in staat om steeds meer inzicht in het individuele 
ziekteproces te krijgen en daar ook steeds meer in gaan handelen, dus die technologie, die 
kennis zorgt voor verdere individualisering. Van Dijk meent dat hierdoor de attitudes van men-
sen zullen veranderen. Van Dijk: “Daarop kun je dus interventies aanpassen. De rol van zorg 
zal daarmee ook veranderen. Het veranderen of beïnvloeden van gedrag wordt een belangrijk 
element. Van genezen naar coachen.”
Mensen nemen in toenemende mate zelf verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid. 
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Zij doen dit om gezond oud te worden en worden hierin niet van bovenaf (overheid) gestuurd, 
maar vanuit interne waarden. Belangrijke terreinen waar dit nu al op gebeurt, zijn voeding, be-
weging, alcoholgebruik. Roken zal over vijftien jaar al nauwelijks meer voorkomen. Overigens 
waarschuwt Van Dijk voor de ontwikkeling dat mensen in toenemende mate meteen resultaat 
willen zien, zonder dat ze daarvoor een inspanning moeten of willen leveren. Hij stelt: “Mensen 
gaan voor quick wins. Dat geldt ook voor wat ze van de zorg verlangen. Er zal een kleine groep 
overblijven die ‘langzame’ zorg wil.”
Mensen staan zelf aan het roer van hun eigen leven. Daarbij is niet het moeten leven met be-
perkingen, maar het zelf nog keuzes kunnen maken, bepalend voor de kwaliteit van leven. Een 
belangrijk instrument daarbij is de ‘selfmonitoring’: je kunt zelf in de gaten houden hoe het 
ervoor staat met bepaalde fysieke en mentale parameters en daar analyses op (laten) doen.
De eigen verantwoordelijkheid kent twee kanten: naast kwaliteit, keuzevrijheid is de keerzijde 
dat een ziekte of beperking aan iemands eigen leefstijl te wijten zou zijn. In de relatie tussen 
consument en zorgverlener zal dit aspect ook aan de orde komen: verantwoordelijkheid voor 
ziekte wordt bij de patiënt gelegd.
Een consequentie van de toenemende (medisch) technologische ontwikkelingen is dat er steeds 
minder acceptatie van beperkingen ontstaat. Vanuit het principe: ‘alles wat afwijkt van de norm, 
heeft moeite om onderdeel te worden van een groep’, zal de hang naar ‘maakbaarheid’ (van 
gezondheid) versterkt worden. Matthijs van Dijk: “Afwijkingen zijn bedreigend. Hier wordt veel 
te makkelijk aan voorbij gegaan. We vullen onvoldoende in hoe mensen die ‘afwijken’ hiermee 
omgaan. En hoe het biologisch principe hierin leidend is. De vraag in dit verband is ook nog wat 
normaal is en wat afwijkend?”
Er zullen, door vergroting van kennis en maakbaarheid steeds meer mensen gelabeld worden 
als mensen met beperkingen, of afwijkingen, zoals ziekte. Deze beweging zal moeilijk te stop-
pen zijn, omdat het eveneens een drang is van de mens om het maximale te halen uit de nieuwe 
kennis die we opdoen.
Een andere ontwikkeling door de toename van kennis in en inzicht over ziekte en gezondheid, 
is dat er meer oog is voor de veelheid aan invloeden op gezondheid. Er ontstaan koppelingen 
met psychologische, sociale, economische en omgevingsfactoren, waardoor beleid en inter-
venties vanuit een breder perspectief ontwikkeld worden. Big data en kunstmatige intelligentie 
spelen hierin een belangrijke rol.

De focus op gezond ouder worden leidt er met de toename aan kennis en interventiemogelijk-
heden toe dat er sterke aandacht is voor het voorkomen van ziekte of beperkingen, of indien 
er reeds beperkingen bestaan, of bekend is dat deze zullen gaan komen12, het compenseren 
ervan en/of voorkomen van secundaire beperkingen. Hierdoor zal minder vraag zijn naar ge-
institutionaliseerde zorg. Willem Peter de Ridder: “Zorg wordt een basisbehoefte en we zullen 
veel meer aan preventie gaan doen. Mensen zijn hier zélf actief mee bezig, meer dan ooit tevo-
ren. Mensen doen dit om gezond oud te worden. Kijk hoeveel mensen bezig zijn met voeding 
en sporten. We hebben ook een obesitasprobleem. Maar er is ook een voorlopersgroep die erg 
bezig is met gezondheid. Kijk hoe we ons nu gedragen t.o.v. 30 jaar geleden. Er wordt echt 
veel minder gerookt. Volgens mij gaan we langzamerhand minder drinken en we gaan gezonder 
eten. Kijk waar de kookboeken over gaan.” En Maarten Janssen: “Alcohol wordt het volgen-
de. Niet binnen 20 jaar, maar dat toekomstige generaties er raar op terug zullen kijken dat je 
in deze tijd overal maar mocht drinken, dat gaan we zien. Met de kennis die we er nu al over 
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12 Via genenpaspoort inzicht in toekomstige ziektebeelden.

hebben, is het bizar zoals we nu drinken, dat gaat echt wel veranderen. Juist vanuit het idee 
van gezondheid.”
Technologie levert de inzichten en middelen aan het individu om aan primair of secundaire pre-
ventie te werken, maar ook om deel te nemen aan sociale verbanden (communities).
Van belang hierbij is de aandacht voor het psychosociale welzijn van individuen. In 2035 zal hier 
vanuit de technologie een passend antwoord op zijn in de vorm van intelligente robots, wel is 
de vraag of voor het integrale deel van de zorg (vanuit holistische mensvisie) geen mensen no-
dig zijn als verbindende factor tussen alle superspecialistische zorgverleners. De verwachting 
is dat hier een rol voor verpleegkundigen komt te liggen en dat ook artsen veel meer sociaal 
emotionele intelligentie moeten gaan ontwikkelen, omdat ze aldus De Ridder ‘andersoortige 
gesprekken gaan voeren, omdat de patiënt aan het roer zal staan’ .
Een belangrijke factor die in ogenschouw genomen moet worden ten aanzien van de hierboven 
beschreven ontwikkelingen, is het risico op eenzaamheid bij individuen.
Een antwoord hierop kan geboden worden middels zogenaamde sociale technologie, zoals 
bijvoorbeeld Zora, de zorgrobot. De Ridder: “Er wordt veel gediscussieerd onder professionals 
of het nou wel moet met zo’n Zora, maar als je kijkt onder de cliënten, die vinden het allemaal 
leuk. Praat er niet te lang over, zet dat ding gewoon neer, ga ermee experimenteren. Wat er nu 
mee kan, voegt nu al heel veel waarde toe. En de ontwikkelingen ermee gaan heel erg snel. 
Want waar apparaten steeds beter in worden is de kunstmatige emotionele intelligentie. Ze 
gaan steeds beter aanvoelen hoe het met jou gaat. Apparaten kunnen aan je gezicht zien in 
welke stemming je bent. En zich dan op jouw stemming aanpassen.”
Van belang is dat er in 2035 steeds meer maatwerk geleverd kan worden. Personalized medici-
ne: voordat een interventie gedaan wordt, is dit al op individueel niveau getest en kan ook ge-
anticipeerd worden op eventueel bijwerkingen. Maatwerk wordt steeds beter door het ontstaan 
van superspecialismen. Maarten Janssen: “Je bent tegenwoordig geen cardioloog meer, maar 
een specifieke interventiecardioloog. En dat zie je eigenlijk bij alle specialismen. Dat zie je ook 
op niet-artsenniveau, daaronder, dat mensen alleen maar meer gaan specialiseren en specia-
liseren. Dat komt omdat onze kennis alleen maar toeneemt en dat dat dus wel moet. Maar de 
vraag is wel waar het holistische perspectief blijft.”
De complementaire geneeskunde krijgt een soort herwaardering: als het voor jou werkt is het 
goed, ook als het als een placebo werkt.
Bovenstaande leidt tot toename van pluriformiteit in de zorg, zowel op uitkomst als op in-
terventiewijze: gelijke behandeling betekent ongelijke interventies. Maarten Janssen: “Gelijke 
gevallen gelijk behandelen, kan al niet, want ieder probleem is anders. Dan kan het alleen 
zitten in een gelijk proces van behandeling. Als je iedereen maatwerk biedt, heb je ook gelijke 
behandeling, alleen krijgt iedereen iets anders. Het accepteren van verschil in oplossingen zal 
steeds belangrijker worden.”
Een belangrijke winst van technologie is dat de kwaliteit van zorg omhoog gaat: operaties wor-
den effectiever uitgevoerd door een hogere precisie, diagnostiek is accurater. 
Andere opbrengst van technologie in de zorg is dat de snelheid van diagnostiek en oplossingen 
omhoog gaat. Dit sluit aan bij de focus op quick wins van mensen: zij hebben steeds minder 
geduld om te wachten op uitslagen, behandelingen etc.
Ook is er een vergrote wendbaarheid in zorgtrajecten: door het gebruik van data kunnen be-
handelingen sneller bijgestuurd worden. Ook zal steeds meer zorg op afstand (remote care) 
geboden worden, hetgeen een lagere opoffering (reizen) van consumenten of zorgverlener ver-

RESULTATEN



77

langt en zorgverlening in toenemende mate thuis geboden kan worden.
Tegenover een hogere kwaliteit staat wel dat mensen geneigd zijn om hun ervaring (service-as-
pecten als vriendelijkheid, geen wachttijd, prettige omgeving) hoger te waarderen dan de ob-
jectieve kwaliteit van de interventie.
Belangrijke factor binnen de ontwikkeling van het inzetten van technologie in de zorg is dat 
het een grote fun-component in zich kan hebben. Mensen, ook 80-plussers, vinden het leuk 
om zaken uit te zoeken op hun smartphones, gamification is trending en zal de komende jaren 
verder ingezet worden in allerlei toepassingen.
De angst voor technologie die in de huidige tijd nog wel voorkomt bij mensen, zal naar ver-
wachting over vijftien jaar verdwenen zijn. Inzet van technologie is dan al zo gemeengoed ge-
worden in alle levensterreinen en heeft dan al zo haar waarde bewezen, dat er geen aarzeling 
meer zal zijn techniek in of aan het lijf en brein in te zetten. Van Dijk: “Techniek gaat ons lijf in en 
we doen dat gewoon, het gaat vanzelf, dat is geen issue meer.” Er is een hele ontwikkeling op 
het gebied van fibertronics. Sensoren zitten dan in de stof van bijvoorbeeld kleding. Mensen in 
de instelling kun je op die manier in de gaten houden.
Het is nog niet duidelijk of tegen 2035 alle vraagstukken rondom privacy zullen zijn opgelost: 
wellicht komen daar afdoende antwoorden vanuit de techniek op, of veranderen maatschap-
pelijke waarden rond dit thema. Het belang van deze vraagstukken moet zeker niet onderschat 
worden. Willem Peter de Ridder: “Iedereen is eigenaar van zijn eigen data. En iedereen kiest 
vervolgens zelf wat hij of zij daar mee doet. Maar privacy is inderdaad wel een punt. Dat hebben 
we nog niet helemaal opgelost. Eerlijk is eerlijk. Je kan niet zonder sociale media als Facebook 
en WhatsApp, je wil het gewoon gebruiken maar daarmee accepteer je ook dat je data worden 
gebruikt. Je moet dat gebruik van je data accepteren, maar je weet nog niet de helft van wat 
ze ermee doen.”

SAMENGEVAT

De overheid is gedaald in hiërarchie en is participerend onderdeel geworden van een com-
plexere netwerksamenleving waarin vele actoren; individuen, sociale communities, bedrijven, 
lokale overheden een eigen rol innemen. Mensen gaan zelf onderlinge verbanden organiseren, 
op geleide van gedeelde waarden. Dit zijn in veel gevallen digitale communities, zogenaamde 
platforms.

Zorg zal een commercieel product worden, waar de afweging tussen opoffering en opbrengst 
(klantwaarde) door de zorgconsument een steeds meer bepalende rol zal spelen.
De technologische markt zal een belangrijke speler worden, die door verregaande substitutie 
de zorgaanbieder als intermediair steeds verder overbodig maken.
Door het delen van data, informatie en publieke gegevens ontstaan andere verhoudingen in de 
traditionele zorgverlenersrelatie. Het leidt tot een veranderende rol en positie van de zorgverle-
ner, dit zal iemand zijn om mee in gesprek te gaan over je gezondheid(swaarden) (van genezer 
naar coach) en toegang te krijgen tot bijvoorbeeld medicatie, maar ook iemand die de techno-
logische interventies aanstuurt (robotoperator). De consument is door eigenaarschap en inzicht 
in zijn eigen waardes in de gelegenheid regie over zijn eigen ziekte- en gezondheidsproces te 
nemen.

RESULTATEN
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De dominantie van technologie leidt tot een grotere tweedeling in de maatschappij, tussen hen 
die de middelen en vaardigheden hebben via technologie en deelname aan relevante com-
munities regie over zijn eigen leven te nemen en diegenen die daartoe niet in staat zijn. Een 
belangrijke factor die in ogenschouw genomen moet worden, is het risico op eenzaamheid bij 
individuen.
Mensen nemen in toenemende mate zelf verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid. 
Zij doen dit om gezond oud te worden en worden hierin niet van bovenaf (overheid) gestuurd, 
maar vanuit interne waarden. De eigen verantwoordelijkheid kent twee kanten: naast kwaliteit, 
keuzevrijheid is de keerzijde dat een ziekte of beperking aan iemands eigen leefstijl te wijten 
zou zijn: de hang naar ‘maakbaarheid’ (van gezondheid) zal versterkt worden.
Een andere ontwikkeling is dat er meer oog is voor de veelheid aan invloeden op gezondheid. 
Er ontstaan koppelingen met psychologische, sociale, economische en omgevingsfactoren, 
waardoor beleid en interventies vanuit een breder perspectief ontwikkeld worden. Big data en 
kunstmatige intelligentie spelen hierin een belangrijke rol. Van belang is dat er in 2035 steeds 
meer maatwerk geleverd kan worden. Personalized medicine: voordat een interventie gedaan 
wordt, is dit al op individueel niveau getest en kan ook geanticipeerd worden op eventueel 
bijwerkingen. De complementaire geneeskunde krijgt een soort herwaardering. Bovenstaande 
leidt tot toename van pluriformiteit in de zorg, zowel op uitkomst als op interventiewijze: gelijke 
behandeling betekent ongelijke interventies.
Tegenover een hogere kwaliteit staat dat ervaring hoger gewaardeerd gaat worden dan de ob-
jectieve kwaliteit van de interventie.
Belangrijke factor binnen de ontwikkeling van het inzetten van technologie in de zorg is dat 
mensen het leuk vinden om zaken uit te zoeken op hun smartphones, gamification is trending 
en zal de komende jaren verder ingezet worden in allerlei toepassingen.

JONGEREN13

De vergrijzing neemt toe, dit leidt tot een groter appèl op ouderenzorg, tegelijkertijd zal het 
verruimen van euthanasiewetgeving deze groei matigen. Een leerling: “Voor veel mensen voor 
wie ik zorg, hoeft het echt niet meer. Daar zullen we in de toekomst makkelijker meer omgaan.”
Mensen gaan steeds meer afwegingen maken tussen werk en privé, om de balans duurzaam 
goed te houden. Focus op kwaliteit van leven, waarvan plezier een groot deel uitmaakt, wordt 
vergroot. Dit is nodig omdat er een groter maatschappelijk appèl op volwassenen gedaan zal 
worden in het kader van mantelzorg in allerlei vormen, hierdoor, in combinatie met een hogere 
werkdruk door krapte op de arbeidsmarkt en een verschuiving van ‘doe’werk naar ‘denk’werk, 
verhoogt het risico op burn out verder. Een leerling: “Ik ga echt niet fulltime werken. Dat kan 
ook niet. Mantelzorg kost heel veel tijd, je moet tegenwoordig alles zelf doen, dat zie ik bij mijn 
opa en oma. Je komt niet meer in een verzorgingshuis. Mijn ouders zijn er erg druk mee.” Een 
andere leerling: “Onder onze generatie is al veel burn-out.” En: “Er zijn voortdurend veranderin-
gen. Dat wordt allemaal over ons uitgestort. Je moet heel veel nadenken.”
Autonomie, keuzevrijheid, eigen regie en zelfstandigheid zijn heel belangrijke waarden bij het 
omgaan met beperkingen. Technologie kan hier zowel op positieve als op negatieve manier 
effect op hebben. Mensen willen zelf kiezen in hoeverre zij zorg thuis of in bijvoorbeeld een 
ziekenhuis ontvangen, of zij gebruik maken van technologie of zorg uitgevoerd door mensen.

RESULTATEN

13 Dit is een samenvatting en geen letterlijke weergave van de gebruikte factoren, omdat dit vele, elkaar soms overlappende, ruwe 
zinssneden uit de focusgroepen betroffen.
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RESULTATEN

Als technologie de kwaliteit van zorg vergroot, speelt ‘angst voor technologie’ geen rol en gaat 
dit voor het persoonlijke, warme contact.
Zorg wordt verder gedigitaliseerd, de hoeveelheid persoonlijke contacten tussen patiënt en 
zorgverlener nemen af. Een leerling: “Artsen hebben contact via Whatsapp met hun patiënten. 
Of per e-mail.” Tegelijkertijd komt er meer aandacht voor de psychische kant aan ziekte en 
gezondheid. Mensen houden van gezelschap en persoonlijke contacten, dit geldt ook voor 
het afnemen van zorg(gerelateerde) producten en diensten. Dit betekent dat er gekozen blijft 
worden voor zorg door mensen. Als technologie de behoefte aan gezelschap, aandacht voor 
sociaal-emotionele zaken kan vervullen, zal echter door een deel van de mensen juist geko-
zen worden voor technologie: autonomie speelt hierbij een belangrijke rol. Technologie kan 
eenzaamheid versterken en verminderen. Technologie zou vooral ingezet moeten worden om 
beperkingen te compenseren, niet voor gemak, in verband met het negatieve effect op fitheid 
dat dat kan hebben.
Door technologische ontwikkelingen treedt er een verschuiving op de arbeidsmarkt binnen de 
zorg op: zoals gezegd van doe-, naar denkwerk, van focus op zorgen naar focus op techniek. 
Het is de verwachting dat dit juist tot minder en ander type werkgelegenheid zal leiden. De 
echte verpleegkundige functie wordt duurder, ADL-ondersteuning wordt door het informele 
netwerk gedaan. Hoogcomplexe zorg blijft binnen de ziekenhuizen, de rest wordt opgevangen 
door het informele netwerk en internet (‘dokter Google’) en/of met kortdurende interventies in 
de thuissituaties opgepakt; er ontstaat een grote particuliere markt voor zorgverleners. Kwaliteit 
gaat voor nabijheid van zorg; prijs speelt eveneens een rol bij de afweging voor zorgverleners.
Door ontwikkelingen in de medische wetenschap komen er steeds minder mensen met een 
beperking of ziekte: zowel doordat mogelijkheden om aandoeningen te genezen, of mogelijk-
heden om ze te voorkomen, toenemen (ook ‘vroegselectie’). Dodelijke ziektes worden chro-
nische aandoeningen, zoals kanker; alleen als je in terminale staat bent, word je nog als ziek 
beschouwd. Mensen accepteren steeds minder dat ze ziek zijn en richten zich steeds meer op 
preventie van ziekte (‘fitgirl en fitboy’).

SAMENGEVAT

De vergrijzing neemt toe, dit leidt tot een groter appèl op ouderenzorg, tegelijkertijd zal het ver-
ruimen van euthanasiewetgeving deze groei matigen.
Er ontstaat een grotere focus op kwaliteit van leven, waarvan plezier een groot deel uitmaakt. 
Dit is nodig omdat er een groter maatschappelijk appèl op volwassenen gedaan wordt: mantel-
zorg in combinatie met een hogere werkdruk door krapte op de arbeidsmarkt en een verschui-
ving van ‘doe’werk naar ‘denk’werk.
Autonomie, keuzevrijheid, eigen regie en zelfstandigheid zijn heel belangrijke waarden bij het 
omgaan met beperkingen. Technologie kan hier zowel op positieve als op negatieve manier 
effect op hebben. Mensen willen zelf kiezen in hoeverre zij zorg thuis of in bijvoorbeeld een 
ziekenhuis ontvangen, of zij gebruik maken van technologie of zorg uitgevoerd door mensen. 
Zorg wordt verder gedigitaliseerd, de hoeveelheid persoonlijke contacten tussen patiënt en 
zorgverlener nemen af. Tegelijkertijd komt er meer aandacht voor de psychische kant aan ziek-
te en gezondheid. Technologie kan eenzaamheid versterken en verminderen.
Mensen accepteren steeds minder dat ze ziek zijn en richten zich steeds meer op preventie 
van ziekte.
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SELECTIE CONTEXTFACTOREN

In de literatuur, interviews met toekomstkenners en de jongeren zijn in totaal 681 contextfacto-
ren gevonden.
Hiervan werden er uit de eerste selectie 68 als niet relevant beschouwd, omdat zij bij nader 
inzien onvoldoende raakvlakken hadden met ziekte en gezondheid, of vooral factoren waren 
die spelen in de huidige tijd in plaats van de verwachte toekomst. Een voorbeeld hiervan is een 
uitspraak van een MBO-v leerling over de kloof die er ontstaan is tussen de zorg die momenteel 
door de wijkverpleging en thuiszorg geleverd kan worden en de expertise die nodig is in ver-
band met substitutie tussen tweede en eerste lijn: Patiënten worden eerder uit het ziekenhuis 
ontslagen dan voorheen en hebben dus complexere zorg thuis nodig. Door wijkverpleging en 
thuiszorg moet nog een inhaalslag gemaakt worden op het gebied van expertise en (materiële) 
interventiemogelijkheden. Deze factor werd door de onderzoekers in de tweede selectie als niet 
relevant beschouwd, omdat het een direct gevolg is van de substitutiebeweging die recent in-
gezet is. De verwachting was dat de inhaalslag over een aantal jaren gemaakt is, of dat andere 
zaken maken dat dit gegeven niet relevant meer is.

Afbeelding 14. Losse contextfactoren tijdens eerste ordeningssessie

RESULTATEN
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Afbeelding 14. Losse contextfactoren tijdens eerste ordeningssessie

RESULTATEN

In deze paragraaf wordt het antwoord op onderzoeksdeelvraag 3. ‘Welke contextstruc-
turen vloeien hieruit voort?’ gegeven.
Allereerst werden de factoren geordend naar type en gebied, waarmee eveneens een
toets naar de mate van spreiding van de factoren werd uitgevoerd (zijn de types en
gebieden gelijkelijk vertegenwoordigd?).
Uit de toets op de spreiding van de contextfactoren kwam onderstaande verdeling
naar voren:

Er leek een oververtegenwoordiging te zijn van (zorg)economische factoren en een onderver-
tegenwoordiging van biologische, ecologische, medische en evolutionaire factoren. Gezien de 
aard van de opleiding waarbinnen dit onderzoek uitgevoerd werd (bedrijfskundig), was het 
logisch dat relatief veel bedrijfseconomische bronnen geraadpleegd zijn. Voorts was, inherent 
aan de exponentialiteit van met name (medisch)technologische ontwikkelingen, relatief weinig 
bekend over welke ontwikkelingen over 2035 gerealiseerd zullen zijn.
Er zijn verhoudingsgewijs weinig toestanden (‘states’) geïdentificeerd. Achteraf concludeerden 
we dat we bij het classificeren aan de voorzichtige kant zijn geweest, juist vanwege het inzicht 
dat ontwikkelingen zich exponentieel voltrekken en de toekomst derhalve (nu) niet te kennen 
is. Om die reden hebben wij veel zaken eerder als ontwikkeling of trend bestempeld, daar waar 
het mogelijk gewoon om toestanden gaat.

Hierna vond clustering plaats in twee uitgebreide sessies door de onderzoekers, waar afgewo-
gen werd of en op welke wijze verschillende factoren een relatie met elkaar hadden.
De 613 factoren werden geordend op onderwerp en hieruit bleken na de eerste sessie zes 
clusters te onderscheiden:

ANALYSE CONTEXTFACTOREN, OPSTELLEN CONTEXTSTRUCTUREN

54 
 

Selectie op relevantie van de contextfactoren voor het domein en tijdhorizon vond 
plaats op basis van intuïtie, aansprekendheid en originaliteit (Hekkert & Dijk, 2011): 
iedere contextfactor werd door beide onderzoekers gewogen op relevantie.  
 

3. ANALYSEREN CONTEXTFACTOREN EN FORMULEREN CONTEXTSTRUCTUREN 

Ter beantwoording van de derde onderzoeksdeelvraag ‘Welke contextstructuren 
vloeien hieruit voort? ‘, werden de factoren geordend naar type (ontwikkeling, 
trend, toestand en principe) en gebied (cultuur, psychologie, demografie, sociologie, 
economie, biologie, evolutie en technologie), waarmee eveneens een toets naar de 
mate van spreiding van de factoren werd uitgevoerd (zijn de types en gebieden 
gelijkelijk vertegenwoordigd?). 
Hierna vond clustering plaats in twee uitgebreide sessies door de onderzoekers, 
waar op basis van common sense en consensus afgewogen werd of en op welke 
wijze verschillende factoren een relatie met elkaar hadden. De eerste 
clusteringsessie leverde zes clusters op, de tweede tien. De reden dat we tweemaal 
een sessie gedaan hebben, is om het tekort aan ‘sparringpartners’ in ons 
onderzoeksteam te compenseren. In de tweede sessie zijn de contextfactoren los 
van hun initiële cluster opnieuw geordend om meer nuance en verdieping te 
realiseren (door opnieuw naar dezelfde factoren te kijken met kennis van het 
totaalbeeld).  
Uiteindelijk kregen de tien clusters een eigen beschrijving, die de inhoud van de 
factoren zo goed mogelijk verwoordde.  
Zo ontstonden er tien clusters met eigen ‘informatie’ over de context (‘zorg in 2035’) 
die in een mindmap met elkaar verbonden werden. 
Op enkele plaatsen ontstond spanning tussen een aantal clusterbeschrijvingen, 
omdat ze elkaar (deels) tegenspraken of op een andere wijze niet verenigbaar 
waren, op andere plekken kwam juist een heel eenduidig beeld over de context 
bovendrijven. 
De eenduidige beelden konden gezien worden als vaststaand gegeven (door ons, bij 
gebrek aan een betere aanduiding, verder ‘gegevenheden’ genoemd) bij de context 
en konden dienen om deze verder op inhoud te laden, zo dat later in het proces een 
narratief opgesteld kon worden over de zorg in 2035. Voorbeelden van 
gegevenheden zijn: ‘we zitten in de vierde industriële revolutie’, of: ‘door vergrijzing 
neemt het aantal zorgvragen toe’. 
Daar waar spanning bestond, werd nagegaan wat de basis van die spanning was. De 
basis zou een dimensie zijn waarop twee uitersten te identificeren moesten zijn. 
Er ontstonden zes verschillende dimensies, die op hun beurt nog eens beoordeeld 
werden op relevantie voor de onderzoekscontext. Er bleven zo twee relevante 
dimensies over. 
Door deze twee dimensies haaks op elkaar te zetten, ontstonden vier 
contextstructuren (in termen van scenario-analyse: scenario’s) waarbinnen, op 
basis van de beschrijving van de clusters aan contextfactoren, de drijfveren en 
interactie met producten en diensten benoemd kon worden. Iedere contextstructuur 
kende zijn eigen drijfveren en associaties. Mede door ook het toevoegen van de 
‘gegevenheden’ aan alle contextstructuren kon per kwadrant een narratief en een 
beeldende aanduiding opgesteld worden. Hiermee werd de context als geheel 

Afbeelding 15. Matrix spreiding contextfactoren
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eerder als ontwikkeling of trend bestempeld, daar waar het mogelijk gewoon om 
toestanden gaat. 
 
Hierna vond clustering plaats in twee uitgebreide sessies door de onderzoekers, waar 
afgewogen werd of en op welke wijze verschillende factoren een relatie met elkaar 
hadden.  
De 613 factoren werden geordend op onderwerp en hieruit bleken na de eerste 
sessie zes clusters te onderscheiden: 
 

governance, government  
en inrichting 

bedrijfsstrategie maatschappelijke ontwikkelingen 

klantwaarde visie op ziekte en gezondheid gedragsbeïnvloeding 
Afbeelding 16. Matrix  clusters eerste sessie 

 

De tweede clusteringsessie leverde tien clusters op. We deden dit door associatief te 
kijken naar de onderliggende relaties tussen de verschillende factoren uit alle 
eerdere clusters. Hieruit werd een ‘gemene deler’ gedestilleerd. Hieromheen werden 
de verschillende factoren gegroepeerd.  
Uiteindelijk kregen de tien clusters een korte naam en een eigen beschrijving, die de 
inhoud van de factoren zo goed mogelijk verwoordde.  
Zo ontstonden er tien clusters met eigen ‘informatie’ over de context (‘zorg in 2035’) 
die in een mindmap met elkaar verbonden werden. 
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en gezondheid 
resources (governance) werk (samenleving) wat (strategie)  

industriële revolutie 
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De tweede clusteringsessie leverde tien clusters op. We deden dit door associatief te kijken naar 
de onderliggende relaties tussen de verschillende factoren uit alle eerdere clusters. Hieruit werd 
een ‘gemene deler’ gedestilleerd. Hieromheen werden de verschillende factoren gegroepeerd.
Uiteindelijk kregen de tien clusters een korte naam en een eigen beschrijving, die de inhoud van 
de factoren zo goed mogelijk verwoordde. Zo ontstonden er tien clusters met eigen ‘informatie’ 
over de context (‘zorg in 2035’) die in een mindmap met elkaar verbonden werden.
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Afbeelding 17. Matrix clusters tweede sessie

Bij het nagaan van de verschillende relaties 
en spanningen tussen de (beschrijvingen 
van) de clusters, werd een mindmap opge-
steld.
Hierbij tekenden zich de gegevenheden 
(contextfactoren waarbij geen spanning
ontstond tussen twee uitersten), die dus voor 
de gehele context gelden, en zes
dimensies waarop spanning staat tussen 
beide uitersten, af.

         Afbeelding 18. Foto van clusters na tweede sessie

RESULTATEN

     Afbeelding 19. Foto mindmap: gegevenheden en spanningen in de clusters
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Afbeelding 17. Matrix clusters tweede sessie

Hierna worden achtereenvolgens de gegevenheden en de dimensies besproken.

GEGEVENHEDEN CONTEXT

Met het woord ‘gegevenheden’ doelen we op omstandigheden die we voor het gekozen do-
mein en tijdshorizon als ‘vaststaand’ of ‘vanzelfsprekend’ beschouwen. De gegevenheden 
hebben we niet meegenomen bij het bepalen van de contextstructuren. We onderscheidden 
de volgende gegevenheden:
De rol van de overheid in de maatschappij is aan verandering onderhevig. De overheid is 
gedaald in hiërarchie en is participerend onderdeel geworden van een complexere netwerks-
amenleving waarin vele actoren; individuen, sociale communities, bedrijven, lokale overheden 
een eigen rol innemen. Op maatschappelijk, sociologisch en cultureel vlak zien we dat we 
gaan van een verticale, centrale en verzuilde samenleving naar een horizontale, decentrale 
netwerksamenleving: de maatschappij evolueert van een patersysteem naar een ecosysteem. 
Hierin staat het bouwen op eigen kracht en samenredzaamheid centraal. Er zullen steeds meer 
communities ontwikkelen, zowel fysiek als digitaal (platformen). Dit gebeurt op geleide van ge-
deelde waarden. Deze communities gaan de samenleving steeds meer beïnvloeden.
Binnen het zogenoemde patersysteem is (ook binnen de zorg) de verbinding tussen systeem- 
en leefwereld van de mensen verloren gegaan; de zorg zal als tegenreactie hierop weer meer 
verweven raken met de maatschappij, waarbij de focus op de burger, (positieve) gezondheid, 
goede zorg en eigen regie komt te liggen.
De gevolgen van de dubbele vergrijzing leiden tot een toename van de vraag naar zorg. De 
grootste groep zorgafnemers zal bestaan uit de babyboomgeneratie, waartegenover een klei-
ner wordende groep mantelzorgers staat én een kleine groep professionals. Deze generatie 
heeft gemiddeld genomen een hoger opleidingsniveau heeft dan de huidige ouderengeneratie. 
Hoewel velen hun zorgproblemen zelf zullen kunnen oplossen, zal ook een substantieel deel 
over een beperkt sociaal netwerk beschikken: nu al heeft een op de vijf 65-plussers niemand in 
het sociale netwerk die informele hulp zou kunnen bieden.
Tegenover een grotere mate van zelfoplossend vermogen dan de huidige generatie ouderen, 
staan waarschijnlijk een grotere eenzaamheid en een gebrek aan informele hulp en steun bij de 
babyboomers.

Mensen gaan steeds meer afwegingen maken tussen werk en privé, om de balans duurzaam 
goed te houden. Focus op kwaliteit van leven, waarvan plezier een groot deel uitmaakt, wordt 
vergroot. Dit is nodig omdat er een groter maatschappelijk appèl op volwassenen gedaan zal 
worden in het kader van mantelzorg in allerlei vormen en werk zich steeds meer ontwikkelt van 
doen naar denken.

We bevinden ons midden in de vierde technologische revolutie: deze is gebaseerd op de 
snelle ontwikkelingen in de digitale technologie, waarbij de mate van automatisering en kunst-
matige intelligentie een volgend niveau bereiken: zelfdenkende en zelfopererende systemen 
worden steeds belangrijker. We gaan overspoeld worden door een hausse aan technologische 
ontwikkelingen. Zij volgen elkaar zo snel op dat zij elkaar voortdurend zullen inhalen; wat van-
daag het nieuwste van het nieuwste is, is morgen alweer achterhaald.
Doorbraken zijn te verwachten in onderzoeksvelden als big data, kunstmatige intelligentie, ro-
botica, autonome voertuigen, 3D-printen en nano- en biotechnologie.

RESULTATEN
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De traditionele keten van de gezondheidszorg (innovatie/wetenschap, financier, aanbieder, 
toeleverancier) zal veranderen, met name doordat data toegepast wordt op allerlei terreinen en 
door verschillende actoren. De traditionele onderverdeling tussen (preventie), cure en care zal 
niet langer passen. Er ontstaat in snel tempo een netwerk- en informatiesamenleving. Hierdoor 
wordt het speelveld door totaal nieuwe spelers betreden die substitutie leveren of toetreden tot 
een voor hen relevante markt. Traditionele vormen van ondernemen, met gedegen markton-
derzoek en een langdurige traject van productontwikkeling, sluiten niet hier meer op aan. Door 
verregaande substitutie en door het beschikbaar raken van expertise, wordt de zorgaanbieder 
als intermediair steeds verder overbodig gemaakt.

Een andere ontwikkeling is dat bij het proces van zorg verlenen zelf technologie in hogere mate 
ingezet gaat worden, waardoor een minder groot beroep gedaan wordt op face tot face con-
tacten en er meer zorg op afstand, in de door de consument gewenste omgeving, geleverd kan 
worden.
Dit alles heeft als gevolg dat de verhoudingen binnen het zorgverleningsproces verschuiven: 
niet professionals, instellingen of bedrijven staan nog langer aan het roer van de zorg, maar het 
individu, dat als ‘quantified self’ zijn eigen laboratorium is. De asymmetrie in de relatie neemt af 
doordat de informatie-ongelijkheid kleiner is. Dit betekent voor het proces van zorgverlenen dat 
de traditionele hiërarchie verdwijnt in de zorgrelatie. Dit leidt tot een veranderende rol en positie 
van de zorgverlener, dit zal iemand zijn om mee in gesprek te gaan over je gezondheid(swaar-
den) en toegang te krijgen tot bv medicatie, maar ook iemand die de technologische interven-
ties aanstuurt (robotoperator). Het eerste leidt tot een belangrijke verschuiving: de zorgverlener 
wordt meer een coach dan een genezer en de cliënt is eigenaar van zijn eigen data. De consu-
ment is door eigenaarschap en inzicht in zijn eigen waardes in de gelegenheid regie over zijn 
eigen ziekte- en gezondheidsproces te nemen.

Een consequentie van de toenemende (medisch) technologische ontwikkelingen is dat er 
steeds minder mensen komen met een ziekte of beperking. Dat hierdoor ook minder accepta-
tie van beperkingen ontstaat. Vanuit het biologische principe: ‘alles wat afwijkt van de norm, 
heeft moeite om onderdeel te worden van een groep’, zal de hang naar ‘maakbaarheid’(van 
gezondheid) versterkt worden.

Een andere ontwikkeling door de toename van kennis in en inzicht over ziekte en gezondheid, 
is dat er meer oog is voor de veelheid aan invloeden op gezondheid. Er ontstaan koppelingen 
met psychologische, sociale, economische en omgevingsfactoren, waardoor beleid en inter-
venties vanuit een breder perspectief ontwikkeld worden. Big data en kunstmatige intelligentie 
spelen hierin een belangrijke rol. Van belang is dat er in 2035 steeds meer maatwerk geleverd 
kan worden. Personalized medicine: voordat een interventie gedaan wordt, is dit al op individu-
eel niveau getest en kan ook geanticipeerd worden op eventueel bijwerkingen. Bovenstaande 
leidt tot toename van pluriformiteit in de zorg, zowel op uitkomst als op interventiewijze: gelijke 
behandeling betekent ongelijke interventies.
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Een belangrijke winst van technologie is dat de kwaliteit van zorg omhoog gaat: operaties 
worden effectiever uitgevoerd door een hogere precisie, diagnostiek is accurater. Andere op-
brengsten van technologie in de zorg is dat de snelheid van diagnostiek en oplossingen om-
hoog gaat. Ook is er een vergrote wendbaarheid in zorgtrajecten: door het gebruik van data 
kunnen behandelingen sneller bijgestuurd worden. Ook zal steeds meer zorg op afstand (remo-
te care) geboden worden, hetgeen een lagere opoffering (reizen) van consumenten of zorgver-
lener verlangt en zorgverlening in toenemende mate thuis geboden kan worden.

Belangrijke factor binnen de ontwikkeling van het inzetten van technologie in de zorg is dat 
het een grote fun-component in zich kan hebben. Mensen, ook 80-plussers, vinden het leuk 
om zaken uit te zoeken op hun smartphones, gamification is trending en zal de komende jaren 
verder ingezet worden in allerlei toepassingen.
De angst voor technologie die in de huidige tijd nog wel voorkomt bij mensen, zal naar ver-
wachting over vijftien jaar verdwenen zijn. Inzet van technologie is dan al zo gemeengoed ge-
worden in alle levensterreinen en heeft dan al zo haar waarde bewezen, dat er geen aarzeling 
meer zal zijn techniek in of aan het lijf en brein in te zetten.
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DIMENSIES BINNEN DE CONTEXT

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VERSUS COLLECTIEVE VERANTWOORDELIJKHEID 

De rol van de overheid in de maatschappij is aan verandering onderhevig. Waar voorheen mi-
nisteries belangenbehartigers van de bevolking én bodies of knowledge waren, zie je dat door 
het principe dat de overheid kaders zet en de uitvoering aan de markt overlaat, belangen en 
kennis gegenereerd en vertegenwoordigd worden in lokale of particuliere initiatieven. Met deze 
beweging zal de zorgsector een democratiseringsslag doormaken en mogelijk goedkoper wor-
den dan nu. Daarmee ontstaat er een antwoord op de kritische geluiden dat het stelsel dat we 
nu kennen weliswaar een groot scala aan voorzieningen beschikbaar heeft, maar ook erg duur 
is. De resources voor onder andere zorg kwamen voorheen vooral uit het publieke domein en 
mensen verwachtten ook dat het publieke domein hun problemen oplost. Nu zullen veel meer 
groepen ontstaan die met gedeelde waarden hun eigen oplossingen gaan zoeken. Hiermee 
zet de beweging door naar de-institutionalisering, de-professionalisering en uit het publieke 
domein weg. Daar komt pluriformiteit voor in de plaats: gevarieerder, kleinschaliger, gebaseerd 
op nieuwe waarden als duurzaamheid. Omdat de overheid meer terugtrekt als (ver)bindende 
maatschappelijke factor en sociaaleconomisch vangnet, gaan mensen zelf onderlinge verban-
den organiseren. Zo ontwikkelt zich een nieuwe deeleconomie, waarin informatie, diensten en 
producten met elkaar uitgewisseld worden zonder tussenkomst van financiële middelen. Dit 
levert een lagere druk op collectieve diensten op en een hogere druk op individuen, die meer 
(moeten) leveren binnen hun communities.
De focus komt op de burger, (positieve) gezondheid, goede zorg en eigen regie te liggen. Er 
wordt in relatie tot ziekte en beperking in toenemende mate gesproken over veerkracht, ‘co-
ping’ (omgaan met), zelfzorg en zelfmanagement. Eigen verantwoordelijkheid en kwaliteit van 
leven worden aan elkaar gekoppeld. Vanuit de zorg geredeneerd zullen mensen zich minder af-
hankelijk opstellen van instituties en gebruik maken van hun talenten (of die in hun community) 
om hun beperkingen te compenseren.
Bovenstaand in combinatie met technologische ontwikkelingen, waardoor we in staat zijn 
steeds meer inzicht in het individuele ziekteproces te krijgen en daar ook steeds meer in gaan 
handelen –en dus verder individualiseren- zorg ervoor dat mensen in toenemende mate zelf 
verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid nemen. Zij doen dit om gezond oud te worden 
en worden hierin niet van bovenaf (overheid) gestuurd, maar vanuit interne waarden. Belangrij-
ke terreinen waar dit nu al op gebeurt, zijn voeding, beweging, alcoholgebruik. Roken zal over 
vijftien jaar al nauwelijks meer voorkomen. Mensen staan zelf aan het roer van hun eigen leven. 
Daarbij is niet het moeten leven met beperkingen, maar het zelf nog keuzes kunnen maken, 
bepalend voor de kwaliteit van leven.
Een belangrijk instrument daarbij is de ‘selfmonitoring’: je kunt zelf in de gaten houden hoe het 
ervoor staat met bepaalde fysieke en mentale parameters en daar analyses op (laten) doen. 
De eigen verantwoordelijkheid kent twee kanten: naast kwaliteit, keuzevrijheid is de keerzijde 
dat een ziekte of beperking aan iemands eigen leefstijl te wijten zou zijn. In de relatie tussen 
consument en zorgverlener zal dit aspect ook aan de orde komen: verantwoordelijkheid voor 
ziekte wordt bij de patiënt gelegd.
Een gevolg van de verdere individualisering, verschuiving van verantwoordelijkheden en de 
dominantie van technologie, is dat er een grotere tweedeling in de maatschappij ontstaat; tus-
sen hen die de middelen en vaardigheden hebben via technologie en deelname aan relevante 
communities regie over zijn eigen leven te nemen en diegenen die daartoe niet in staat zijn.
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 INCREMENTEEL VERSUS ‘DISRUPTIEF’ INNOVEREN 

De traditionele keten van de gezondheidszorg (innovatie/wetenschap, financier, aanbieder, toe-
leverancier) zal veranderen, met name doordat data toegepast wordt op allerlei terreinen en 
door verschillende actoren. Er ontstaat in snel tempo een netwerk- en informatiesamenleving. 
Hierdoor wordt het speelveld door totaal nieuwe spelers betreden die substitutie leveren of toe-
treden tot een voor hen relevante markt. Traditionele vormen van ondernemen, met gedegen 
marktonderzoek en een langdurige traject van productontwikkeling, sluiten niet hier meer op 
aan. Diensten en producten, vooral de innovatieve, zullen niet langer via een zorgorganisatie 
geleverd worden, maar direct aan de zorgconsument (van ‘business to business to client’ naar 
‘business to client’). (substitutie door) Technologie ontwikkelt zich exponentieel, maar (traditio-
nele) organisaties denken lineair; dit is een serieuze bedreiging voor de traditionele aanbieder.

ZORG DOOR ROBOTS VERSUS ZORG GELEVERD DOOR MENSEN

In 2035 zal vanuit de technologie een passend antwoord op zijn op de vraag naar psychosoci-
ale interventies in de vorm van intelligente robots, wel is de vraag of voor het integrale deel van 
de zorg (vanuit holistische mensvisie) geen mensen nodig zijn als verbindende factor tussen 
alle superspecialistische zorgverlener. De verwachting is dat hier een rol voor verpleegkundigen 
komt te liggen en dat ook artsen veel meer sociaal emotionele intelligentie moeten gaan ont-
wikkelen, maar ook: zorg wordt verder gedigitaliseerd, de hoeveelheid persoonlijke contacten 
tussen patiënt en zorgverlener nemen af. Tegelijkertijd komt er meer aandacht voor de psychi-
sche kant aan ziekte en gezondheid. Mensen houden van gezelschap en persoonlijke contac-
ten, dit geldt ook voor het afnemen van zorg(gerelateerde) producten en diensten. Dit betekent 
dat er gekozen blijft worden voor zorg door mensen. Als technologie de behoefte aan gezel-
schap, aandacht voor sociaal-emotionele zaken kan vervullen, zal echter door een deel van de 
mensen juist gekozen worden voor technologie: autonomie speelt hierbij een belangrijke rol.

 KIEZEN VOOR TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN 
VERSUS MOGELIJK VERLIES VAN PRIVACY 

Het is nog niet duidelijk of tegen 2035 alle vraagstukken rondom privacy zullen zijn opgelost: 
wellicht komen daar afdoende antwoorden vanuit de techniek op, of veranderen maatschappe-
lijke waarden rond dit thema.

TECHNOLOGIE IN DE ZORG LEIDT TOT EENZAAMHEID VERSUS TECHNOLOGIE 
ALS MIDDEL TEGEN EENZAAMHEID 

Een belangrijke factor die in ogenschouw genomen moet worden ten aanzien van de beschre-
ven ontwikkelingen, is het risico op eenzaamheid bij individuen. Hoewel veel mensen hun zorg-
problemen zelf zullen kunnen oplossen, zal eenzaamheid en een gebrek aan informele hulp en 
steun een groot aandachtspunt worden. Een antwoord hierop kan geboden worden middels 
zogenaamde sociale technologie, zoals bijvoorbeeld Zora, de zorgrobot: Technologie kan een-
zaamheid versterken en verminderen.
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FOCUS INTERVENTIES OP GENEZEN VERSUS FOCUS OP VOORKOMEN 
VAN AFWIJKINGEN 

De focus op gezond ouder worden leidt er, met de toename aan kennis en interventiemogelijk-
heden door onder andere big data, toe dat er sterke aandacht is voor het voorkomen van ziekte 
of beperkingen. Bij het begrip preventie hanteren we de definitie van het RIVM: Onder primaire 
preventie vallen activiteiten die voorkomen dat gezonde mensen een bepaald(e) gezondheids-
probleem, ziekte of ongeval krijgen. Bij secundaire preventie worden ziekten of afwijkingen in 
een vroeg stadium opgespoord bij personen die ziek zijn, een verhoogd risico lopen of een 
bepaalde genetische aanleg hebben14. De ziekte kan daardoor eerder worden behandeld, zo-
dat deze eerder geneest of niet erger wordt. Bij tertiaire preventie bestaat de doelgroep uit 
patiënten en worden complicaties en ziekteverergering voorkomen. Ook het bevorderen van de 
zelfredzaamheid van patiënten valt hieronder (www.rivm.nl, 2015).
Preventieve maatregelen worden volgens het RIVM van oudsher ingedeeld naar het type maat-
regel: ziektepreventie, gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming. Ziektepreventie 
omvat maatregelen die gericht zijn op het voorkomen van specifieke ziekten of op de vroege 
signalering daarvan. Belangrijke maatregelen zijn screening, vaccinaties en preventieve medi-
catie.
Gezondheidsbevordering richt zich op het bevorderen en in stand houden van een gezonde 
leefstijl en van een gezonde sociale en fysieke omgeving. Gezondheidsbescherming heeft als 
doel de bevolking te beschermen tegen gezondheidsbedreigende factoren. Bekende maatre-
gelen betreffen de kwaliteitsbewaking van drink- en zwemwater, afvalverwijdering en verkeers-
veiligheid (www.rivm.nl, 2015).
Hierdoor zullen business modellen ontstaan die niet gebaseerd zijn op ziekte en het genezen 
ervan, maar op gezondheid en het behoud ervan.

Van de genoemde dimensies was een aantal inherent aan de huidige context en niet de 
onderzoekscontext; het waren spanningsvelden die in de huidige tijd spelen en waar naar 
onze verwachting in 2035 wel een modus in gevonden is of een antwoord op geformuleerd.

Waar het gaat om incrementeel versus ‘disruptief’ innoveren, zal binnen en rondom de 
zorgbranche in 2035 een passende, algemeen geldende en werkzame innovatiestrategie 
gevonden zijn. Of dit een van beide strategieën is, een hybride vorm, of beide strategieën 
naast elkaar zullen blijven bestaan of dat er nog een geheel andere ontwikkeling zal komen, 
is nu nog de vraag.

Met betrekking tot zorg door robots versus zorg geleverd door mensen werd duidelijk dat 
de weerstand die momenteel tegen zorg door robots bestaat, te wijten is aan het feit dat 
(het beeld is) dat robots geen rekening kunnen houden met emotionele en psychosociale 
behoeftes en factoren. De verwachting is dat in 2035 empathische en zelfdenkende robots 
gemeengoed geworden zullen zijn, desgevraagd gaf een aantal respondenten aan dat als 

NADERE BESCHOUWING VAN DE DIMENSIES

14 Via genenpaspoort inzicht in toekomstige ziektebeelden
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dit mogelijk is, zij toch de voorkeur zullen geven aan technologische zorg, omwille van hun 
gevoel van autonomie en regie.

Waar het gaat om privacy: dit is momenteel een hot topic in de samenleving; naar verwach-
ting zijn er in 2035 afdoende antwoorden vanuit de techniek op, of veranderen de maat-
schappelijke waarden rond dit thema.

Technologie in de zorg leidt tot eenzaamheid versus technologie als middel tegen een-
zaamheid.
Beide kunnen naast elkaar bestaan; het is zaak om de eenzaamheid die kan optreden door 
toenemende inzet van technologie en sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen, te erken-
nen en daar desgewenst met technologie of via andere wegen interventies op maat op in 
te zetten.

Zo bleven twee dimensies over: die van de verantwoordelijkheid voor ziekte en gezond-
heid/omgaan met beperkingen en die van de focus van interventies:

Collectieve versus individuele verantwoordelijkheid

en

voorkomen versus genezen

Uit de twee assen hiervoor benoemd: Collectieve versus individuele verantwoordelijkheid 
en voorkomen versus genezen, werden vier contextstructuren bepaald, zoals na te zien is 
in bijgaande matrix.

De verticale as betreft de verantwoordelijkheid en strekt zich uit van collectieve naar indi-
viduele verantwoordelijkheid. Onder collectieve verantwoordelijkheid verstaan we de ver-
antwoordelijkheid zoals die door de gemeenschap, het collectief, wordt gedragen, zowel 
voor (delen van) de gemeenschap als het individu, voor de initiatie en organisatie van col-
lectieve voorzieningen (in natura en/of geld) bij het omgaan met beperkingen door ziekte 
of het behoud van gezondheid. Het collectief kan bestaan uit (groepen) burgers, instituties, 
bedrijven of andersoortige verbanden.

Onder individuele verantwoordelijkheid verstaan we het zelf door de individuele burger dra-
gen van het initiëren, organiseren en financieren van voorzieningen (in geld en/of natura) om 
om te gaan met beperkingen door ziekte en/of het behouden van gezondheid.

GEÏDENTIFICEERDE CONTEXTSTRUCTUREN
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De horizontale as betreft het doel van de interventie en strekt zich uit van genezing aan 
ene kant tot preventie aan de andere zijde. Onder genezing verstaan we het proces waarbij 
de verschijnselen van een ziekte vanzelf of door een behandeling (interventie) verdwijnen, 
waardoor de gezondheid hersteld wordt.

Preventie definiëren we met het RIVM naar de verschillende fasen waarin de ziekte zich 
bevindt en omvat in ons onderzoek en resultaten de primaire, secundaire en tertiaire pre-
ventie. Onder primaire preventie vallen activiteiten die voorkomen dat gezonde mensen een 
bepaald(e) gezondheidsprobleem, ziekte of ongeval krijgen.
Onder preventieve maatregelen verstaan we met het RIVM ziektepreventie, gezondheids-
bevordering en gezondheidsbescherming (www.rivm.nl, 2015).

GEÏDENTIFICEERDE CONTEXTSTRUCTUREN
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Onder preventieve maatregelen verstaan we met het RIVM ziektepreventie, 
gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming (www.rivm.nl, 2015). 
 

 
 Afbeelding 20. Contextstructuren 

STELLINGNAME CONTEXTSTRUCTUUR 

Ten behoeve van de onderzoeksdeelvraag ‘welke contextstructuur geniet de voorkeur 
op basis van morele afwegingen? (=wat wil je als zorgaanbieder mensen bieden 
binnen de vastgestelde context?)’ werd in stap vier van het onderzoeksproces 
stelling ingenomen over de contextstructuur: met andere woorden, we kwamen tot 
een keuze voor een specifieke contextstructuur. 
Uit de focusgroepen met de beslissers van de toekomst15 kwam een voorkeur voor 
het smartwatchkwadrant naar voren: focus op preventie van afwijkingen, waarbij de 
individuele verantwoordelijkheid voorop staat.  
Gezien de huidige, meest technologische, ontwikkelingen waren alle respondenten 
het erover eens dat een focus op ‘voorkomen is beter dan genezen’ haalbaar is in 
2035. Student MhBA13: “We zaten nog te denken van, over wenselijkheid 
gesproken, we konden ons eigenlijk niet voorstellen dat voorkomen niet beter zou 
zijn dan genezen.” En een VWOleerling: “Sowieso kies ik voor ‘voorkomen’. Dat is 
altijd het beste lijkt mij. Dat lijkt mij ook goedkoper. Want beter maken, is een veel 
langer proces.” Er zal genoeg informatie (ook op individueel niveau) zijn over de 
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         STELLINGNAME CONTEXTSTRUCTUUR
Ten behoeve van de onderzoeksdeelvraag ‘welke contextstructuur geniet de voorkeur 
op basis van morele afwegingen? (=wat wil je als zorgaanbieder mensen bieden binnen 
de vastgestelde context?)’ werd in stap vier van het onderzoeksproces stelling ingeno-
men over de contextstructuur: met andere woorden, we kwamen tot een keuze voor 
een specifieke contextstructuur.
Uit de focusgroepen met de beslissers van de toekomst15 kwam een voorkeur voor het 
smartwatchkwadrant naar voren: focus op preventie van afwijkingen, waarbij de indivi-
duele verantwoordelijkheid voorop staat.

Gezien de huidige, meest technologische, ontwikkelingen waren alle respondenten het 
erover eens dat een focus op ‘voorkomen is beter dan genezen’ haalbaar is in 2035. Student 
MhBA13: “We zaten nog te denken van, over wenselijkheid gesproken, we konden ons eigenlijk 
niet voorstellen dat voorkomen niet beter zou zijn dan genezen.” En een VWOleerling: “Sowieso 
kies ik voor ‘voorkomen’. Dat is altijd het beste lijkt mij. Dat lijkt mij ook goedkoper. Want beter 
maken, is een veel langer proces.” Er zal genoeg informatie (ook op individueel niveau) zijn over 
de aanleg voor en het risico op ziekten en beperkingen en er zullen genoeg zaken ontwikkeld 
zijn om afwijkingen door ziekte en eventuele trauma’s te voorkomen (zoals genmanipulatie, 
zelfrijdende voertuigen, intelligente kleding tegen valpreventie).

Hierdoor is ook informatie beschikbaar over leefstijlen die (de geïdentificeerde en/of potentiële) 
ziekte voorkomen, uitstellen of de gevolgen ervan zoveel als mogelijk beperken. In combinatie 
met technologie die dan (ook) voor het individu eenvoudig beschikbaar en betaalbaar is, heeft 
het individu in deze contextstructuur de middelen om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Dat 
heeft uiteraard consequenties. Een student MhBA13: “Dat betekent dus ook dat je met eigen 
verantwoordelijkheid ook eigenaarschap krijgt over je data, je gezondheid. En dat betekent 
dus ook dat je zelf de mogelijkheid hebt om je zorg de organiseren. Dat kan betekenen dat je 
daarom gelijkgestemden opzoekt, er zit dus een beweging in naar het collectieve. Want alleen 
ga je het niet trekken. Er zullen een soort van peergroups gaan ontstaan. En daardoor kunnen 
er ook polarisaties gaan ontstaan omdat groepen uit elkaar vallen.” Of het individu bereid is 
inspanningen te leveren om gezond te blijven is voor de middelbare schoolleerlingen wel de 
vraag. Leerling: “Je kan sowieso niet van mensen gaan verwachten dat ze van de ene dag op 
de andere allemaal gezond gaan leven en een cursus gaan doen. Iemand kan je wel een cursus 
geven, maar dan sta je alsnog in de pauze te roken.”

Student MhBA13: “Het gaat ook om de keuzevrijheid. Je kunt ook ergens gewoon geen zin in 
hebben. Ik denk dat mensen steeds meer die keuze maken, ook met wie ze dat dan willen gaan 
doen, en dus meer de eigen regie gaan pakken, omdat ze die verantwoordelijkheid voelen. En 
dat iedereen ook zelf mag weten hoe hij dat dan invult. Het kan ook zijn dat mensen zeggen ‘ik 
heb daar geen zin in’.

Over de rol van verantwoordelijkheid en de positie hierin voor het collectief, c.q. het individu, 
waren de meningen iets meer verdeeld. Een aantal respondenten vond het toch moeilijk om 
mee te gaan in de gedachte dat alle ziektes voorkomen kunnen gaan worden. Leerling: “Heel 
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verrijkt; dit zou in de volgende fases helpen om verdere 
productkwaliteiten/klantwaarden te identificeren. 
 
Tot hier komt de gehanteerde werkwijze (eveneens) overeen met het traditionele 
scenariodenken. 
 

4. STELLINGNEMEN CONTEXTSTRUCTUUR 

Om onderzoeksdeelvraag 4. ‘Welke contextstructuur geniet de voorkeur op basis van 
morele afwegingen? (=wat wil je als zorgaanbieder mensen bieden binnen de 
vastgestelde context?)’ te kunnen beantwoorden, werden aan de toekomstige 
beslissers in de zorg en toekomstige afnemers van zorg de (verrijkte) context en de 
vier contextstructuren toegelicht; aan hen werd gevraagd stelling in te nemen over 
de contextstructuur die volgens hen het beste paste bij wat zij in 2035 mensen 
binnen de zorg zouden willen (laten) bieden. Hier speelden onder andere morele 
afwegingen ten aanzien van gewenst gedrag van de klant een rol. Op basis van 
consensus werd door de onderzoekers samen met de beslissers van de toekomst 
gekozen voor één contextstructuur. 
Hiermee werd het eerste deel van de visie op het eindproduct verwoord. 
Voor deze sessies werkten we samen met studenten MhBA(13) van de EUR en een 
klas met 5VWO-leerlingen, ervan uitgaande dat zij over vijftien tot twintig jaar (ook) 
beslissende rollen binnen de zorg zullen vervullen. Voor de studenten van de MhBA 
(13) organiseerden we een workshop van 1,5 uur op een locatie in het midden van 
het land. De 5VWO leerlingen spraken we in klassenverband. De workshop met de 
klas had dezelfde basis als bij de MhBA(13) groep, maar moest beperkt worden in de 
tijd, namelijk tot een lesuur (van 50 minuten). 
 
Hieronder zijn de draaiboeken voor deze focusgroepen weergegeven: 
 
Draaiboek focusgroep jongeren 5VWO 

30’ opening en presentatie onderzoek en ‘geladen’ domein en tijdhorizon 

30’ klassikaal:  

Welke metaforen passen bij de gegeven contextstructuren 

Neem stelling in over het meest wenselijke contextstructuur en onderbouw dit.  

Wat is belangrijk voor jou als consument in de gegeven contextstructuur? 

Afbeelding 7. Draaiboek focusgroep met jongeren 5VWO 

 
Draaiboek focusgroep studenten MhBA13 (ook gericht op stappen 5 en 6) 

30’ opening en presentatie onderzoek en ‘geladen’ domein en tijdhorizon 

30’ werken in groepjes:  

Welke metaforen passen bij de gegeven contextstructuren 

Neem stelling in over het meest wenselijke contextstructuur en onderbouw dit.  

Welke klantwaarden (denk in proposities) horen bij het contextstructuur? 

30’ Terugkoppeling en keuze contextstructuur voor 2035; wrap-up interacties (klantwaarden) 

Afbeelding 8. Draaiboek focusgroep met studenten MhBA13 

15 MhBA13 en 5VWO
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veel mensen leven hun hele leven zo gezond als maar kan en die krijgen op hun 50ste toch 
kanker. Zit je toch in die hoek van problemen en kan je er helemaal niets aan doen.” Dus een 
ziekte kan je altijd nog overkomen, en dan zou het ‘oneerlijk’ zijn om zelf voor de kosten of an-
dersoortige lasten op te draaien. Leerling: “Als je gezond leeft, en je sport veel en je rookt en 
je drinkt niet, je doet gewoon alles helemaal goed, heb je alsnog een kans dat je kanker krijgt. 
Dan ben je echt de lul. Dan wil je natuurlijk, op dat moment dat je de lul bent, dat iedereen voor 
je betaalt.”

Helemaal vrij van ziektes zullen we dus nooit worden is de gedachte. “Bovendien zullen er ook 
nieuwe ziektes ontstaan”, aldus een van de MhBA13 studenten (medicus). Op het moment dat 
de gesprekken deze richting kregen, bleken veel respondenten toch de voorkeur te krijgen voor 
het zogenaamde ‘Zorgfondskwadrant’, waarin de overheid of een andersoortig ‘systeem’ het 
genezen van afwijkingen en financieren daarvan voor het individu organiseert, gefundeerd op 
een basis van collectiviteit/solidariteit. Een leerling: “Ja, je gaat dan toch wel voor eigen belang. 
Nu ben ik gezond en ben ik voor ‘de vervuiler betaalt’. En dat is goedkoper voor mij. Maar stel, 
ik word opeens heel ziek, dan ben ik voor ‘collectief’, want dat is dan ook weer goedkoper voor 
mij. Ben je gezond, dan is het ‘ieder voor zich’, en ben je ziek, dan wordt het ‘allen voor een’.” 
Een andere leerling: “Als jij in de problemen komt met je gezondheid, dan wil je dat iedereen 
voor je betaalt. Zo simpel is dat, dat wil je niet zelf gaan betalen. Dat is gewoon heel logisch, ik 
denk dat u dat zelf ook wel wil.” Nog een leerling: “Ik denk niet dat het ‘ieder voor zich’ wordt. 
Nee. Nederland blijft Nederland. Voor mensen die het kúnnen betalen, is het een beetje zoals 
het nu is, en mensen die het niet kunnen betalen, dat daar gewoon iets voor wordt geregeld. 
En ik denk dat dat ook gewoon het beste is.” Een andere leerling: “Ik zou best wel bereid zijn te 
betalen als een ander dat niet zou kunnen.” Nog een leerling: “Leerling: Overal wordt geklaagd. 
Er wordt altijd geklaagd. Bij elk systeem heeft iedereen wel een punt waarmee hij het niet eens 
is. Elk systeem heeft iets wat niet goed is.”

Opvallend was ook dat het smartwatchkwadrant, anders dan de andere kwadranten, een aan-
tal negatieve associaties opriep. Zo werden bijvoorbeeld de aanduidingen ‘Mengele’concept 
en totaalregime geopperd voor het smartwatchkwadrant en iets minder negatief: ‘de perfectie-
samenleving’: geanimeerde gesprekken ontstonden over ‘vroegselectie’, ‘voltooid leven’ etc. In 
de kern kwamen dergelijke gesprekken neer op de vraag: ‘wie mag hier nog zijn’ en ‘wat mag 
dat dan kosten’?
Interessant was dat juist deze alternatieven behoren bij de kwadranten onderaan en niet rechts-
boven: immers, binnen een ‘Mengele’concept of totaalregime, beslist het collectief en niet het 
individu over het al dan niet (voort)bestaan van afwijkingen!

We konden uitgaan van een werkelijkheid waarin, door de vierde en wellicht volgende techno-
logische revolutie, de eigen verantwoordelijkheid voor het voorkomen van afwijkingen daad-
werkelijk kán worden genomen. Over het bestaan en gebruik van een inmiddels goedkoop 
genenpaspoort en de mogelijkheid hiermee te anticiperen in leefstijl op een ziekterisico, zegt 
een leerling: “Iedereen zou die optie moeten krijgen. Maar als je je er dan niet aan houdt, dan 
weet ik niet wat je dan zou moeten doen, want aan de ene kant is het eigen schuld, maar ik 
denk niet dat heel veel mensen zo onverstandig zijn, als je leven op het spel staat. Dat ze dan 
een verstandige keuze maken.” De leerlingen zagen ook weinig heil in preventieprogramma’s 
georganiseerd door de (lokale) overheid, bijvoorbeeld om te stoppen met roken of meer te 
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bewegen. Leerling: “Je kan wel wat aanbieden, maar de kans dat dat massaal wordt aangegre-
pen om gezellig met zijn allen te gaan hardlopen, omdat het zo goed is, is niet heel groot. Als 
mensen het niet willen, gaat het niet gebeuren.” Een andere leerling: “Je kan sowieso niet van 
mensen gaan verwachten dat ze van de ene dag op de andere allemaal gezond gaan leven en 
een cursus gaan doen. Iemand kan je wel een cursus geven, maar dan sta alsnog in de pauze 
te roken.”
Alle respondenten spraken bovendien nadrukkelijk de voorkeur uit voor eigen regie, keuze-
vrijheid en autonomie, passend bij de beweging die we vanuit historisch perspectief steeds 
sterker zien opkomen (van pater-, naar ego- naar ecosysteem (www.vilans.nl, 2016)). Zorg moet 
aansluiten bij de individuele behoefte. Een leerling: “Het is belangrijk dat de zorg echt voor jou 
is. Dat het is niet is dat artsen echt een protocol hebben waarnaar ze moeten handelen. Maar 
dat er echt gekeken wordt naar jou, en wat het beste bij jou past. Dat wil iedereen eigenlijk.”
Mensen zijn er al met al aan toe om ook zelf die keuzes te willen maken en de verantwoorde-
lijkheid te dragen. Daar waar het lastig wordt weten mensen te vinden en zich te verbinden 
peergroups of communities van ‘gelijkgestemden’.
Kortom: uit de focusgroepen MhBA13 en 5VWO kwam naar voren dat het nemen van eigen 
verantwoordelijkheid voor preventie van afwijkingen vanuit technologisch en economisch per-
spectief heel goed mogelijk wordt in 2035 en dat deze, gezien de visie op belangrijke levens-
principes (keuzevrijheid, autonomie, eigen regie) van mensen in 2035 ook wenselijk en te plaat-
sen is in de historische ontwikkeling van de maatschappij richting een ecosysteem. Wij deelden 
deze argumentatie omdat deze goed aansluit bij onze eigen morele kaders.

Conform de ViP-methodiek leveren bovenstaande bevindingen het eerste deel van de visie op 
het eindproduct:

We willen producten en diensten bieden die gericht zijn op het voorkomen van afwijkingen en 
het nemen van individuele verantwoordelijkheid binnen de context ziekte en gezondheid: om-
gaan met beperkingen in 2035.

De bijpassende contextstructuur is dus die behorende bij de dimensies:

voorkómen van afwijkingen

en

individuele verantwoordelijkheid

Verder in de tekst noemen wij dit kwadrant de smartwatchstructuur.

In de smartwatchstructuur gedraagt het individu zich, gefaciliteerd door technische middelen, 
als een quantified self. Het individu is zijn eigen laboratorium en interventiecentrum. Met mid-
delen als een genenpaspoort is hij op de hoogte van ziektes die hem zullen treffen. Hij weet hoe 
hij deze ziektes door bijvoorbeeld leefstijl kan uitstellen of voorkomen. Het individu verzamelt, 
analyseert en interpreteert zelf zijn vitale lichaamsfuncties en grijpt waar nodig in. Waar nodig 
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In de vijfde stap van het onderzoek is in het kader van 
de onderzoeksdeelvraag ‘Welke klantinzichten passen 
bij de gekozen contextstructuur?’16 drijfveren en ge-
wenste interactie binnen de contextstructuur geïnven-
tariseerd.
Aan de focusgroepen MhBA13, MhBA14 en de huidige 
bestuurders werd gevraagd welke relatie er moet zijn 
tussen gebruikers en product (klantinzicht).
De interviews en focusgroepsessies zijn woordelijk uitgeschreven en uitspraken zijn 
gelabeld naar klanttaken, klantvoordelen, pijnpunten, voordeelverschaffers en pijnver-
zachters. 

KLANTINZICHT (DRIJFVEREN EN INTERACTIE)

In de focusgroepen en interviews met bestuurders van het heden en de toekomst zijn de klant-
taken (customer’s jobs), klantvoordelen (gains) en pijnpunten (pains) geïdentificeerd. In termen 
van ViP gaat het om de drijfveren binnen de smartwatchcontextstructuur en de interactie tus-
sen klant en product. Hierbij zijn deze elementen uit het waardepropositie Canvas samenge-
bracht in een matrix (Osterwalder, et al., 2014).

RESULTATEN

of gewenst ontwikkelt hij kennis en ervaring door het delen van zijn data met anderen via plat-
formen (met professionals, leeftijdgenoten, mensen met dezelfde genenstructuur etc.).

Met de kennis over zijn gezondheidstoekomst en de middelen en vaardigheden om deze te 
beïnvloeden, neemt hij preventieve maatregelen om de kosten te verkleinen, maar ook om ze 
te kunnen dragen.

VISIE OP DRIJFVEREN EN INTERACTIE (KLANTINZICHT)
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In de vijfde stap van het onderzoek is in het kader van de onderzoeksdeelvraag 
‘Welke klantinzichten passen bij de gekozen contextstructuur?’ 16  drijfveren en 
gewenste interactie binnen de contextstructuur geïnventariseerd. 
Aan de focusgroepen MhBA13, MhBA14 en de huidige bestuurders werd gevraagd 
welke relatie er moet zijn tussen gebruikers en product (klantinzicht). 
De interviews en focusgroepsessies zijn woordelijk uitgeschreven en uitspraken zijn 
gelabeld naar klanttaken, klantvoordelen, pijnpunten, voordeelverschaffers en 
pijnverzachters. 

 
 
Afbeelding 21. Foto labeling klantinzichten en klantwaarden uit de focusgroepen en interviews 
 

KLANTINZICHT (DRIJFVEREN EN INTERACTIE) 

In de focusgroepen en interviews met bestuurders van het heden en de toekomst 
zijn de klanttaken (customer’s jobs), klantvoordelen (gains) en pijnpunten (pains) 
geïdentificeerd. In termen van ViP gaat het om de drijfveren binnen de 
smartwatchcontextstructuur en de interactie tussen klant en product. Hierbij zijn 
deze elementen uit het waardepropositie Canvas samengebracht in een matrix 
(Osterwalder, et al., 2014). 

KLANTTAKEN  

In de focusgroepen en interviews werden als belangrijkste klanttaken genoemd dat 
een klant in de vastgestelde context (zo lang mogelijk) een zelfstandig leven wil 
kunnen leiden, in de zin dat hij (weer) de dingen kan doen die hij wil doen, zoals 
werken, een gezin draaiende houden. Student MhBA14: “Ik denk dat mensen het 

                                           
16 Geoperationaliseerd in  ‘Welke drijfveren hebben mensen binnen de vastgestelde context?’ en ‘Welke 
relatie moet er zijn tussen de gebruiker en het product?’ (=welke betekenis wil je bieden aan welke 
mensen? In termen van ViP: ‘interactie’) 

Afbeelding 21. Foto labeling klantinzichten 
en klantwaarden uit de focusgroepen en 

interviews

16 Geoperationaliseerd in ‘Welke drijfveren hebben mensen binnen de vastgestelde context?’ en ‘Welke relatie moet er zijn tussen 
de gebruiker en het product?’ (=welke betekenis wil je bieden aan welke mensen? In termen van ViP: ‘interactie’)
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KLANTTAKEN

In de focusgroepen en interviews werden als belangrijkste klanttaken genoemd dat een klant 
in de vastgestelde context (zo lang mogelijk) een zelfstandig leven wil kunnen leiden, in de zin 
dat hij (weer) de dingen kan doen die hij wil doen, zoals werken, een gezin draaiende houden. 
Student MhBA14: “Ik denk dat mensen het belangrijk vinden om zo lang mogelijk in goede ge-
zondheid te leven. En dat ze min mogelijk pijn of klachten hebben. En ook eigen regie hebben.” 
Om te kunnen blijven functioneren is het nodig dat hij kan omgaan met eventuele fysieke of 
mentale beperkingen. De klant wil zelf de regie voeren over zijn leven. Ook wil de klant het leuk 
hebben in zijn leven, ook wanneer hij ouder is/wordt. Een zorgbestuurder: “Ik denk dat het wel 
bewezen is dat eigenlijk de laatste drie of vier jaar van je leven het zwaarste worden. Je moet 
dus wel zelf ervoor zorgen dat je het heel leuk nog hebt in de periode van 68 tot 88 ofzo.”

KLANTVOORDELEN

De respondenten benoemden de volgende klantvoordelen als relevant:

Mensen willen kennis en vaardigheden hebben over wat gezond leven is en hoe je beperkingen 
uitstelt of voorkomt. Bestuurder verzekeraar: “Als je zelf verantwoordelijk bent, dan heb je infor-
matie nodig om die verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Dat is echt een basisvoorwaarde.” 
Daarbij is het essentieel dat je ook de kennis en vaardigheden hebt over wat jijzelf mankeert 
of riskeert aan ziekten of aandoeningen (kennis over eigen medische situatie en toekomst). De 
informatie hierover moet dus op individuele leest zijn geschoeid. Student MhBA14: “Ik zou het 
heel goed vinden als al op school het vak leefstijl of gezondheid wordt gegeven. Zodat kinderen 
ook weten dat je er last van krijgt als je gaat roken op termijn, of als je de hele dag achter de 
iPad zit met een glas cola in de hand. Je kunt laten zie dat het echt wat oplevert als je wat meer 
je verantwoordelijkheid voor je gezondheid pakt. Dat is de ‘patient empowerment’, de cliënt 
mag zelf zeggen wat hij ervan vindt. Als in je DNA zit dat je borstkanker krijgt, dan kun je daar 
niets aan doen, maar je hebt wel de keuze om te kijken hoe je daarmee om wil gaan.” Daarbij 
horen dan ook kennis en vaardigheden over hoe je op welk moment (bij welke signalen) moet 
handelen (gezondheidsvaardigheden, inclusief zorgconsumptievaardigheden).

Het behouden van autonomie en zelfbeschikkingsrecht (ten aanzien van ziekte- en gezond-
heidsgedrag, leven en dood) vond men heel belangrijk. Daaraan verbonden de respondenten 
het kunnen voeren van eigen regie over gezondheid en ziekte. Een zorgbestuurder: “Het gaat 
om eigen regie in de zin van dat je altijd nog een keuze hebt, in welke situatie ook. Voor mij is 
dat het altijd het belangrijkste. Ik zou het heel vervelend vinden als je op een gegeven moment 
niet zelf meer keuzes kan maken.”

Om zelf aan het roer te kunnen staan is het volgens de respondenten nodig dat er sprake is van 
gelijkwaardigheid in de relatie tussen aanbieders en afnemers van producten en diensten. Stu-
dent MhBA14: “Als je merkt dat je wat krijgt, moet je zelf proberen die balans in je gezondheid 
te herstellen. Dat betekent dat je zelf onderneemt, in plaats van je gezondheid bij die huisarts 
neer te leggen, zo van, ik heb die en die klachten en geeft u maar aan hoe u dat weer gaat ver-
helpen. Mijn huisarts zal altijd zeggen: ‘Wat vind je er zelf van en wat wil je er zelf mee?’ Dus zij 
betrekt je zelf in het proces. Je krijgt niet alleen patiënt empowerment daardoor maar ook die 
co-creatie. En die patiënt, die betrek je daarbij.”
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Inhoudelijk gezien moeten producten en diensten bijdragen aan een zo hoog mogelijke kwa-
liteit van leven, waarin zelfontplooiing én plezier heel belangrijke elementen zijn. Zorgbestuur-
der: “Nieuwe denken is, waar wordt iemand nou uiteindelijk beter van, dat je eerst eens gaat 
inventariseren wat iemands uitgangssituatie is, qua voeding, beweging, conditie en mentale 
toestand. En dan ga je een programma lopen om dat eerst te optimaliseren. Dan wordt iemand 
opgenomen, en eigenlijk heel kortdurend. Als je ziet wat wij nu doen met knie vervangen, dat 
zijn ook oudere mensen, die maar twee dagen in het ziekenhuis verblijven. En daarna gaan ze 
naar huis. En dat kan heel goed als je het voorbereidingstraject heel goed doet. Dan ben je aan 
het reframen wat ziek is, wat zelfbeschikking daarin is, en wat je in het voortraject daar zelf aan 
kan doen. We zien dat mensen al van het voortraject alleen al veel beter worden. Doordat ze 
veel meer geactiveerd worden.”

Producten en diensten moeten aansluiten op de individuele situatie (wat jijzelf mankeert/ris-
keert) en vaardigheden (bij eigen leer- en copingstrategieën en organisatievaardigheden). Maat-
werk dus. Student MhBA13: “We gaan in die maakbaarheid komen dat we er zelf voor gaan 
zorgen dat we gezond blijven. Het draait dan om zelfontplooiing, eigen regie, echt die klant 
centraal stellen. Het gaat niet meer om de samenleving, maar dus echt om die klant.”

Dan zien de respondenten ook nog de nodige vereisten m.b.t. het serviceniveau. Student 
MhBA14: “In sommige zieken is er tegenwoordig ook voor mensen met specifieke zorgvragen 
informatie om mee naar huis te nemen. Dan staat er bijvoorbeeld: ‘U gaat na deze operatie 
naar huis’ en dan is er een soort van stroomschema: ‘als u dit heeft, moet u dit doen, als u dat 
heeft, moet u dat doen’ en onderaan mag je contact opnemen met het ziekenhuis. Dat zijn de 
eerste stappen bedoeld om mensen te begeleiden. Een soort aftersales is dat eigenlijk. En dat 
voorkomt wel heel veel gedoe, ook voor ons.” Naar hun mening zijn de producten en diensten 
snel en voor iedereen beschikbaar en vinden ze zoveel mogelijk plaats in de eigen omgeving.

PIJNPUNTEN

De volgende pijnpunten kwamen naar voren uit de focusgroepsessies en interviews:

Het niet weten hoe je eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van je gezondheid kunt nemen, 
omdat de informatie niet aansluit bij de eigen leer- en copingstrategieën, bij de eigen organisa-
tievaardigheden, of niet op maat is (te veel of te weinig, niet gerelateerd aan het doel) werkt niet 
bevorderend of zal zelfs frustreren.

Daarnaast moeten we niet vergeten dat verantwoordelijkheid nemen voor de eigen gezondheid 
en het werken aan preventie veel moeite kost. Ook is het niet altijd leuk. Zorgbestuurder: ”Ik 
denk dat een voorwaarde is voor preventie, dat de klant een besef heeft van het feit dat hij een 
risico heeft. Als dat er niet is, waarom zou je dan al die ingewikkelde dingen willen doen. Het 
is meestal toch een moeilijke inspanning. Het is hard werken om gezond te leven. Je moet wel 
het idee hebben dat het nut heeft, dat je het ergens voor doet. Je moet ermee bereiken, wat je 
ermee wilt voorkomen. Daar moeten we heel goed op letten. Ik kan me voorstellen dat voorlich-
ting nodig is, maar die zou je het liefst zo persoonlijk mogelijk moeten willen maken.”
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Pijnpunten zijn uiteraard ook het hebben van klachten of pijn en het beperkt worden in keuzes 
in het leven (ongezonde activiteiten worden in de gekozen contextstructuur belemmerd). 

Daarnaast kunnen producten of diensten te duur, of niet (direct) of in de eigen omgeving be-
schikbaar zijn. Of hebben producten of diensten een laag algemeen servicelevel (sfeer, voorzie-
ningen, etc.). Student MhBA14: “Ik denk dat ze steeds minder bereid zijn om de ongemakken 
op de koop toe te nemen. Als in serviceaspecten: het gebouw ziet er lelijk uit, ik krijg even geen 
info, ik moet even wachten, mensen kijken onvriendelijk, de koffie is niet lekker. Dat zijn wel 
belangrijke factoren. De jonge generatie vindt dat belangrijk. Die daar alert op, die staat wat 
narcistischer in het leven. Meer vanuit zichzelf redenerend.”

Ten slotte werd als pijnpunt het kwijtraken van eigen privacy genoemd. Student MhBA14: “Be-
houd van privacy, dat heeft wel een evaluatie nodig. Dat wordt groter, maar daar kunnen we nu 
niet mee uit de voeten. Het is belangrijk maar we hebben er nog geen nieuwe vorm voor. Het 
wordt in mijn sector [jeugdzorg/GGZ] nog heel paternalistisch gebruikt. Op het moment dat je 
het concept van ‘de dokter weet wat goed voor jou is’ nog te veel hebt, dan zit daar een heel 
paternalistische kant aan. Op het moment dat je zegt de informatie-eigenaar, dus de persoon 
zelf kan heel goed beslissen, dan wordt het anders.”

In onderstaande matrix zijn conform de elementen uit het waardepropositie Canvas (Osterwal-
der, et al., 2014) de klanttaken (customer’s jobs), klantvoordelen (gains) en pijnpunten (pains), 
zoals benoemd door de respondenten, weergegeven. In termen van ViP gaat het om de drijfve-
ren binnen de smartwatch contextstructuur en de interactie tussen klant en product.
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Afbeelding 22. Matrix klantinzichten  

 
Hieruit vloeit de volgende tweede deel van de visie op het eindproduct voort, te 
weten de visie op interactie:  
 
Voor de interactie tussen klant en het product binnen de smartwatchstructuur is van 
belang dat de klant, om zo lang mogelijk een zelfstandig en leuk leven te kunnen 
leiden, vanuit eigen regie kan omgaan met fysieke en mentale beperkingen. 
Hiervoor is het nodig dat de klant vaardigheden heeft op het gebied van omgaan met 
ziekte en gezondheid, gebruik kan maken van hierop gerichte producten en diensten 
die snel, voor iedereen, op maat en vanuit (gelijkwaardige) cocreatie beschikbaar 
zijn.  

(zo lang mogelijk) een zelfstandig leven leiden
kunnen omgaan met eventuele fysieke of mentale beperkingen
zelf regie voeren over het leven
leuk hebben in het leven
Kennis en vaardigheden hebben over wat gezond leven is en
hoe je beperkingen uitstelt of voorkomt;
Kennis en vaardigheden hebben over wat jijzelf mankeert of
riskeert aan ziekten of aandoeningen (kennis over eigen
medische situatie en toekomst);
Kennis en vaardigheden hebben over hoe je op welk moment (bij
welke signalen) moet handelen (gezondheidsvaardigheden,
inclusief zorgconsumptievaardigheden);
Behouden van autonomie en zelfbeschikkingsrecht (ten aanzien
van ziekte- en gezondheidsgedrag, leven en dood);
Voeren van eigen regie over gezondheid en ziekte;
Gelijkwaardigheid in de relatie tussen aanbieders en afnemers
van producten en diensten;
Producten en diensten dragen bij aan een zo hoog mogelijke
kwaliteit van leven, waarin zelfontplooiing én plezier heel
belangrijke elementen zijn;
Producten en diensten sluiten aan op individuele situatie (wat
jijzelf mankeert/riskeert) en vaardigheden (bij eigen leer- en
copingstrategieën en organisatievaardigheden);
Producten en diensten zijn snel beschikbaar;
Producten en diensten zijn voor iedereen beschikbaar;
Producten en diensten vinden zoveel mogelijk plaats in de eigen
omgeving;
Niet weten hoe je eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van je
gezondheid kunt nemen, omdat:
Verantwoordelijkheid nemen voor de eigen gezondheid/ werken
aan preventie kost veel moeite;
Verantwoordelijkheid nemen voor de eigen gezondheid/ werken
aan preventie is niet leuk;
Klachten of pijn hebben;
Producten of diensten zijn te duur;
Producten of diensten zijn niet (direct) beschikbaar;
Producten of diensten hebben een laag algemeen servicelevel
(sfeer, voorzieningen, etc.)
Producten of diensten zijn niet in de eigen omgeving
beschikbaar;
Kwijtraken van eigen privacy;
Beperkt worden in keuzes in het leven (ongezonde activiteiten
worden belemmerd).

klanttaken

klantvoordelen

pijnpunten

klantinzicht: 
drijfveren en 

gewenste 
interactie 

binnen 
smartwatch-

context

Afbeelding 22. Matrix klantinzichten
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Voor de interactie tussen klant en het product binnen de smartwatchstructuur is van belang dat 
de klant, om zo lang mogelijk een zelfstandig en leuk leven te kunnen leiden, vanuit eigen regie 
kan omgaan met fysieke en mentale beperkingen.
Hiervoor is het nodig dat de klant vaardigheden heeft op het gebied van omgaan met ziekte 
en gezondheid, gebruik kan maken van hierop gerichte producten en diensten die snel, voor 
iedereen, op maat en vanuit (gelijkwaardige) cocreatie beschikbaar zijn.
Daarbij is van belang dat rekening gehouden wordt met dat de klantwaarde met zo min moge-
lijk investering (kwalitatief en kwantitatief) en met een zo groot mogelijke plezier- en service-
component bereikt wordt en niet ten koste gaat van de eigen privacy en dat de klant zo min 
mogelijk pijn en klachten heeft.

BEPALEN PRODUCTKWALITEITEN (KLANTWAARDE)
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Daarbij is van belang dat rekening gehouden wordt met dat de klantwaarde met zo 
min mogelijk investering (kwalitatief en kwantitatief) en met een zo groot mogelijke 
plezier- en servicecomponent bereikt wordt en niet ten koste gaat van de eigen 
privacy en dat de klant zo min mogelijk pijn en klachten heeft. 
 
 

BEPALEN PRODUCTKWALITEITEN (KLANTWAARDE) 

In de zesde stap van het onderzoek zijn de gewenste klantwaarden binnen de 
contextstructuur geïnventariseerd, in het kader van de onderzoeksdeelvraag 
‘Welke klantwaarden zijn van belang binnen de vastgestelde context?’ 
(geoperationaliseerd in ‘Welke kwaliteiten moeten diensten en/of producten bezitten 
om de betekenis te kunnen bieden?’) 
Aan de focusgroepen MhBA13, MhBA14 en de bestuurders werd gevraagd welke 
kwaliteiten diensten en/of producten moeten bezitten om de betekenis te kunnen 
bieden (klantwaarde) in termen van voordeelverschaffers (gain creators) en 
pijnverzachters (pain relievers). In termen van ViP gaat het om de 
productkwaliteiten (de karakteristieken van een product). 
 

VOORDEELVERSCHAFFERS 

De respondenten benoemden dat informatie op maat is of moet zijn over de eigen 
gezondheid en leefstijl. Dat wil zeggen dat de juiste hoeveelheid data en een 
passende aanbiedingsvorm zijn van belang voor de klant om zijn eigen 
verantwoordelijkheid te kunnen nemen in het kader van preventie.  
Daarnaast is relevant dat mensen ‘opgevoed zijn’ in wat een gezonde leefstijl is en 
welke risico’s, ‘gezondheidswinsten’ en consequenties waarmee gepaard gaan. 
Hierdoor komt een ander voordeel naar boven, namelijk het zelf kunnen afwegen op 
bovenstaande kennis: zelf over de eigen data beschikken, shared decision making en 
waar nodig ondersteund worden bij besluitvorming in samenspraak met de 
professional. Student MhBA14: “Het principe is volgens mij dat we allemaal bronnen 
van informatie zijn. Dat je allemaal elkaar informatie zal moeten geven. Ik denk dat 
dat nu nog uit balans is. Dat we nog verwachten dat er een informatieverstrekkende 
kant van de samenleving is en een informatie-ontvangende kant. Dat is nog het oude 
denken. Met een soort democratisering van informatie moet de relatie 
gelijkwaardiger worden. Dan moet je erkennen dat de een op dát stuk meer 
informatie heeft, maar dat ik op een ander stuk weer meer informatie heb. Als je het 
hebt over dokter-cliënt, dan is de cliënt dus degene die informatie heeft over zijn 
leven en wat bij hem past, en de dokter informatie over de medische kennis en wat 
er allemaal mogelijk is. En die twee dingen samen moeten de beste oplossing 
brengen. En dat is cocreatie.” 
Genoemd werd ook dat er ondersteunende tools zijn om zelf de regie te nemen, en 
dat klanten direct en altijd vragen kunnen stellen. Ten slotte draait het om producten 
en diensten die aansluiten op de focus op positieve gezondheid, mentale en fysieke 
balans, op plezier en op preventie in plaats van op genezing. Bestuurder 
verzekeraar: “We maken inmiddels een onderscheid in zorggebruikers en niet-
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Daarbij is van belang dat rekening gehouden wordt met dat de klantwaarde met zo 
min mogelijk investering (kwalitatief en kwantitatief) en met een zo groot mogelijke 
plezier- en servicecomponent bereikt wordt en niet ten koste gaat van de eigen 
privacy en dat de klant zo min mogelijk pijn en klachten heeft. 
 
 

BEPALEN PRODUCTKWALITEITEN (KLANTWAARDE) 

In de zesde stap van het onderzoek zijn de gewenste klantwaarden binnen de 
contextstructuur geïnventariseerd, in het kader van de onderzoeksdeelvraag 
‘Welke klantwaarden zijn van belang binnen de vastgestelde context?’ 
(geoperationaliseerd in ‘Welke kwaliteiten moeten diensten en/of producten bezitten 
om de betekenis te kunnen bieden?’) 
Aan de focusgroepen MhBA13, MhBA14 en de bestuurders werd gevraagd welke 
kwaliteiten diensten en/of producten moeten bezitten om de betekenis te kunnen 
bieden (klantwaarde) in termen van voordeelverschaffers (gain creators) en 
pijnverzachters (pain relievers). In termen van ViP gaat het om de 
productkwaliteiten (de karakteristieken van een product). 
 

VOORDEELVERSCHAFFERS 

De respondenten benoemden dat informatie op maat is of moet zijn over de eigen 
gezondheid en leefstijl. Dat wil zeggen dat de juiste hoeveelheid data en een 
passende aanbiedingsvorm zijn van belang voor de klant om zijn eigen 
verantwoordelijkheid te kunnen nemen in het kader van preventie.  
Daarnaast is relevant dat mensen ‘opgevoed zijn’ in wat een gezonde leefstijl is en 
welke risico’s, ‘gezondheidswinsten’ en consequenties waarmee gepaard gaan. 
Hierdoor komt een ander voordeel naar boven, namelijk het zelf kunnen afwegen op 
bovenstaande kennis: zelf over de eigen data beschikken, shared decision making en 
waar nodig ondersteund worden bij besluitvorming in samenspraak met de 
professional. Student MhBA14: “Het principe is volgens mij dat we allemaal bronnen 
van informatie zijn. Dat je allemaal elkaar informatie zal moeten geven. Ik denk dat 
dat nu nog uit balans is. Dat we nog verwachten dat er een informatieverstrekkende 
kant van de samenleving is en een informatie-ontvangende kant. Dat is nog het oude 
denken. Met een soort democratisering van informatie moet de relatie 
gelijkwaardiger worden. Dan moet je erkennen dat de een op dát stuk meer 
informatie heeft, maar dat ik op een ander stuk weer meer informatie heb. Als je het 
hebt over dokter-cliënt, dan is de cliënt dus degene die informatie heeft over zijn 
leven en wat bij hem past, en de dokter informatie over de medische kennis en wat 
er allemaal mogelijk is. En die twee dingen samen moeten de beste oplossing 
brengen. En dat is cocreatie.” 
Genoemd werd ook dat er ondersteunende tools zijn om zelf de regie te nemen, en 
dat klanten direct en altijd vragen kunnen stellen. Ten slotte draait het om producten 
en diensten die aansluiten op de focus op positieve gezondheid, mentale en fysieke 
balans, op plezier en op preventie in plaats van op genezing. Bestuurder 
verzekeraar: “We maken inmiddels een onderscheid in zorggebruikers en niet-

In de zesde stap van het onderzoek zijn de gewenste 
klantwaarden binnen de contextstructuur 
geïnventariseerd, in het kader van de 
onderzoeksdeelvraag ‘Welke klantwaarden zijn van 
belang binnen de vastgestelde context?’ 
(geoperationaliseerd in ‘Welke kwaliteiten moeten 
diensten en/of producten bezitten om de betekenis 
te kunnen bieden?’) Aan de focusgroepen MhBA13, 
MhBA14 en de bestuurders werd gevraagd welke kwaliteiten diensten en/of producten 
moeten bezitten om de betekenis te kunnen bieden (klantwaarde) in termen van voor-
deelverschaffers (gain creators) en pijnverzachters (pain relievers). In termen van ViP 
gaat het om de productkwaliteiten (de karakteristieken van een product).

VOORDEELVERSCHAFFERS

De respondenten benoemden dat informatie op maat is of moet zijn over de eigen gezondheid 
en leefstijl. Dat wil zeggen dat de juiste hoeveelheid data en een passende aanbiedingsvorm 
zijn van belang voor de klant om zijn eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen in het kader 
van preventie.
Daarnaast is relevant dat mensen ‘opgevoed zijn’ in wat een gezonde leefstijl is en welke risi-
co’s, ‘gezondheidswinsten’ en consequenties waarmee gepaard gaan.
Hierdoor komt een ander voordeel naar boven, namelijk het zelf kunnen afwegen op boven-
staande kennis: zelf over de eigen data beschikken, shared decision making en waar nodig on-
dersteund worden bij besluitvorming in samenspraak met de professional. Student MhBA14: 
“Het principe is volgens mij dat we allemaal bronnen van informatie zijn. Dat je allemaal elkaar 
informatie zal moeten geven. Ik denk dat dat nu nog uit balans is. Dat we nog verwachten dat 
er een informatieverstrekkende kant van de samenleving is en een informatie-ontvangende 

Hieruit vloeit het volgende tweede deel van de visie op het eindproduct voort, te weten de visie 
op interactie:



100

RESULTATEN

kant. Dat is nog het oude denken. Met een soort democratisering van informatie moet de relatie 
gelijkwaardiger worden. Dan moet je erkennen dat de een op dát stuk meer informatie heeft, 
maar dat ik op een ander stuk weer meer informatie heb. Als je het hebt over dokter-cliënt, dan 
is de cliënt dus degene die informatie heeft over zijn leven en wat bij hem past, en de dokter 
informatie over de medische kennis en wat er allemaal mogelijk is. En die twee dingen samen 
moeten de beste oplossing brengen. En dat is cocreatie.”
Genoemd werd ook dat er ondersteunende tools zijn om zelf de regie te nemen, en dat klan-
ten direct en altijd vragen kunnen stellen. Ten slotte draait het om producten en diensten die 
aansluiten op de focus op positieve gezondheid, mentale en fysieke balans, op plezier en op 
preventie in plaats van op genezing. Bestuurder verzekeraar: “We maken inmiddels een onder-
scheid in zorggebruikers en niet-
zorggebruikers. Die laatste groep willen we ook bedienen. Om ze te ondersteunen zo lang mo-
gelijk zorgvrij te blijven. Daarbij focussen we op een aantal thema’s, zoals beweging. Bewegen 
draagt bij aan gezond oud worden. Daarbij proberen we mensen aan te spreken op onze waar-
den. Mensen voelen dat, die willen zich best met ons verbinden. Juist op die waarden.”

PIJNVERZACHTERS

De volgende pijnverzachters kwamen naar voren uit de focusgroepsessies en interviews, na-
melijk dat de informatie over eigen gezondheid en leefstijl op maat is, d.w.z. de juiste hoeveel-
heid data en een passende aanbiedingsvorm.
Daarnaast is het van belang zelf te kunnen afwegen met die ‘op maat’ kennis: shared decisi-
on making en waar nodig ondersteund worden hierbij. Klanten moeten direct en altijd vragen 
kunnen stellen. Zorgbestuurder: “We willen dus met digitale middelen ondersteunen en we zien 
ook dat mensen er echt baat bij hebben. Dat ze online vragen kunnen stellen en niet hoeven te 
wachten tot de volgende dag, dat er altijd iemand is. Je hebt natuurlijk ook nog een groep die 
helemaal geen devices heeft, dat is dan nog even zoeken hoe je dat moet regelen, maar daar 
kun je wel een mouw aan passen. Je kunt ze bijvoorbeeld ter beschikking stellen. Ik ben heel 
benieuwd hoe zich dit ontwikkelt.” En ten slotte sluiten producten aan op de focus op plezier, 
gemak en op preventie in plaats van op genezing.
In onderstaande matrix zijn de klantwaarden uit het waardepropositie Canvas (Osterwalder, et 
al., 2014) bij elkaar gezet.
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zorggebruikers. Die laatste groep willen we ook bedienen. Om ze te ondersteunen zo 
lang mogelijk zorgvrij te blijven. Daarbij focussen we op een aantal thema’s, zoals 
beweging. Bewegen draagt bij aan gezond oud worden. Daarbij proberen we mensen 
aan te spreken op onze waarden. Mensen voelen dat, die willen zich best met ons 
verbinden. Juist op die waarden.” 
 

PIJNVERZACHTERS 

De volgende pijnverzachters kwamen naar voren uit de focusgroepsessies en 
interviews, namelijk dat de informatie over eigen gezondheid en leefstijl op maat is, 
d.w.z. de juiste hoeveelheid data en een passende aanbiedingsvorm.  
Daarnaast is het van belang zelf te kunnen afwegen met die ‘op maat’ kennis: shared 
decision making en waar nodig ondersteund worden hierbij. Klanten moeten direct 
en altijd vragen kunnen stellen. Zorgbestuurder: “We willen dus met digitale 
middelen ondersteunen en we zien ook dat mensen er echt baat bij hebben. Dat ze 
online vragen kunnen stellen en niet hoeven te wachten tot de volgende dag, dat er 
altijd iemand is. Je hebt natuurlijk ook nog een groep die helemaal geen devices 
heeft, dat is dan nog even zoeken hoe je dat moet regelen, maar daar kun je wel 
een mouw aan passen. Je kunt ze bijvoorbeeld ter beschikking stellen. Ik ben heel 
benieuwd hoe zich dit ontwikkelt.” En ten slotte sluiten producten aan op de focus op 
plezier, gemak en op preventie in plaats van op genezing.  
 
In onderstaande matrix zijn de klantwaarden uit het waardepropositie Canvas 
(Osterwalder, et al., 2014) bij elkaar gezet.  
 
 

 
Afbeelding 23. Matrix klantwaarden 

 
 
 

Informatie op maat over eigen gezondheid en leefstijl, dwz. de
juiste hoeveelheid data en een passende aanbiedingsvorm;

‘Opgevoed zijn’ in wat een gezonde leefstijl is en welke risico’s,
‘gezondheidswinsten’ en consequenties waarmee gepaard gaan;

Zelf kunnen afwegen op bovenstaande kennis: zelf over de
eigen data beschikken, shared decision making en waar nodig
ondersteund worden hierbij;
Tools hebben om zelf de regie te nemen, direct en altijd vragen
kunnen stellen;
Focus op positieve gezondheid, mentale en fysieke balans, op
plezier en op preventie in plaats van op genezing; producten die
hierbij aansluiten.
Informatie op maat over eigen gezondheid en leefstijl, dwz. de
juiste hoeveelheid data en een passende aanbiedingsvorm;
Zelf kunnen afwegen op bovenstaande kennis: shared decision
making en waar nodig ondersteund worden hierbij;
Direct en altijd vragen kunnen stellen;
Focus op plezier, gemak en op preventie in plaats van op
genezing; producten die hierbij aansluiten.

pijnverzachters

klantwaarde: 
product-

kwaliteiten 
binnen 

smartwatch-
context

voordeel-
verschaffers

Afbeelding 23. Matrix klantwaarden

RESULTATEN

De gewenste productkwaliteiten die hieruit voortvloeien, luiden:

De kwaliteiten van producten binnen het smartwatchkwadrant moeten informerend en educatief, 
altijd beschikbaar en gebruikersvriendelijk, gericht op vermaak en ondersteunend in het maken 
van eigen keuzes zijn, aansluitend bij het individu en zijn specifieke balans.

Dit is het derde deel van de visie op het eindproduct: de drie delen van de visie zullen verderop 
samengevoegd worden tot een propositie.

TOETSEN KLANTINZICHTEN EN KLANTWAARDEN
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De gewenste productkwaliteiten die hieruit voortvloeien, luiden: 
De kwaliteiten van producten binnen het smartwatchkwadrant moeten informerend 
en educatief, altijd beschikbaar en gebruikersvriendelijk, gericht op vermaak en 
ondersteunend in het maken van eigen keuzes zijn, aansluitend bij het individu en 
zijn specifieke balans. 
  
Dit is het derde deel van de visie op het eindproduct: de drie delen van de visie 
zullen verderop samengevoegd worden tot een propositie. 

TOETSEN KLANTINZICHTEN EN KLANTWAARDEN  

Om de antwoorden op onderzoeksdeelvragen 5 en 6 zoals beschreven in beide 
voorgaande paragrafen verder te kunnen aanscherpen, zijn de klantinzichten en 
klantwaarden getoetst door de oudere en volwassen consument van de toekomst, 
middels een itemlijst. 
Zoals in bijlage III. Score op de items in toetsfase na te lezen is, zijn de items in de 
toetssessies die het hoogste scoorden: 
 

1. Weten hoe je ziekte/beperkingen voorkomt 
2. Als individu benaderd worden 
3. Maatwerk krijgen, passend bij jouw eigen situatie  
4. Zelf bepalen wat je kwaliteit van leven vindt 
5. Zo min mogelijk lijden, pijn, geen beperkingen 
 

De scores per item waren respectievelijk 61, 54, 54, 42 en 41 punten. Het 
gemiddelde was 16 punten en de gemiddelde afwijking van het gemiddelde bedroeg 
eveneens 16.  
 
In onderstaande matrix is na te zien aan welke drijfveren/interacties en 
klantwaarden de genoemde toetsitems refereren: zij zijn oranje gemaakt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om de antwoorden op onderzoeksdeelvragen 5 en 6 zoals beschreven in beide voor-
gaande paragrafen verder te kunnen aanscherpen, zijn de klantinzichten en klantwaar-
den getoetst door de oudere en volwassen consument van de toekomst, middels een 
itemlijst. Zoals in bijlage III. Score op de items in toetsfase na te lezen is, zijn de items in 
de toetssessies die het hoogste scoorden:

 1. Weten hoe je ziekte/beperkingen voorkomt
 2. Als individu benaderd worden
 3. Maatwerk krijgen, passend bij jouw eigen situatie
 4. Zelf bepalen wat je kwaliteit van leven vindt
 5. Zo min mogelijk lijden, pijn, geen beperkingen

De scores per item waren respectievelijk 61, 54, 54, 42 en 41 punten. Het gemiddelde was 16 
punten en de gemiddelde afwijking van het gemiddelde bedroeg eveneens 16.

In onderstaande matrix is na te zien aan welke drijfveren/interacties en klantwaarden de ge-
noemde toetsitems refereren: zij zijn oranje gemaakt.
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In Bijlage IV. Corresponderende klantinzichten en klantwaarden met itemlijst is in tekst exact na 
te lezen hoe deze vijf items corresponderen met welke drijfveren, interacties en productkwali-
teiten.

104 
 

Afbeelding 24. Matrix hoogst scorende items en corresponderende klantinzichten en 
klantwaarden. 

 
In Bijlage IV. Corresponderende klantinzichten en klantwaarden met itemlijst is in 
tekst exact na te lezen hoe deze vijf items corresponderen met welke drijfveren, 
interacties en productkwaliteiten. 
 

KLANTINZICHTEN EN KLANTWAARDEN GETOETST 

In een aantal focusgroepssessies werd aan de volwassen en oudere zorgconsument 
van 2035 gevraagd te reflecteren op de geformuleerde klantinzichten en 
klantwaarden met behulp van de opgestelde itemlijst.  
De deelnemers kenden aan alle items een score toe in mate van belangrijkheid (0-
10). Vervolgens kwamen zij in groepjes van drie of vier personen tot een 
gezamenlijke top vijf aan items (rangorde 1-5). Deze scores werden in een 
gezamenlijk scoreformulier geplaatst, waarna op basis van gewogen optelling 
gekomen werd tot een overall top vijf aan drijfveren, interacties en klantwaarden. 
Omdat het aantal ‘babyboomers’ dat betrokken is bij het onderzoek veel lager is dan 
het aantal scholieren, werden de scores van beide groepen evenredig meegeteld, 
zodat de scores van de babyboomers evenveel effect hadden op de totaaluitkomst 

Afbeelding 24. Matrix hoogst scorende items en corresponderende klantinzichten en klantwaarden.
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KLANTINZICHTEN EN KLANTWAARDEN GETOETST

In een aantal focusgroepssessies werd aan de volwassen en oudere zorgconsument van 2035 
gevraagd te reflecteren op de geformuleerde klantinzichten en klantwaarden met behulp van 
de opgestelde itemlijst.

De deelnemers kenden aan alle items een score toe in mate van belangrijkheid (0-10). Vervol-
gens kwamen zij in groepjes van drie of vier personen tot een gezamenlijke top vijf aan items 
(rangorde 1-5). Deze scores werden in een gezamenlijk scoreformulier geplaatst, waarna op 
basis van gewogen optelling gekomen werd tot een overall top vijf aan drijfveren, interacties en 
klantwaarden. Omdat het aantal ‘babyboomers’ dat betrokken is bij het onderzoek veel lager 
is dan het aantal scholieren, werden de scores van beide groepen evenredig meegeteld, zodat 
de scores van de babyboomers evenveel effect hadden op de totaaluitkomst als die van de 
jongeren. Nadere toelichting op de berekening is na te zien in bijlage III. Score op de items in 
toetsfase.

In onderstaande matrix is na te lezen dat de volgende klantvoordelen, pijnpunten, voordeelver-
schaffers en pijnverzachters het belangrijkst waren voor de respondenten in de toetsfase:
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Afbeelding 25. Klantinzichten en klantwaarden die het belangrijkst gevonden werden 

Kennis en vaardigheden hebben over
wat gezond leven is en hoe je
beperkingen uitstelt of voorkomt
Kennis en vaardigheden hebben over
hoe je op welk moment (bij welke
signalen) moet handelen
(gezondheidsvaardigheden, incl
zorgconsumptievaardigheden)
Producten en diensten sluiten aan op
individuele situatie (wat jijzelf
mankeert/riskeert) en vaardigheden
(bij eigen leer- en copingstrategieën
en organisatievaardigheden)
Kennis en vaardigheden hebben over
wat jijzelf mankeert of riskeert aan
ziekten of aandoeningen (kennis over
eigen medische situatie en toekomst)
Voeren van eigen regie over
gezondheid en ziekte; Producten en
diensten dragen bij aan een zo hoog
mogelijke kwaliteit van leven, waarin
zelfontplooiing én plezier heel
belangrijke elementen zijn
Niet weten hoe je eigen
verantwoordelijkheid ten aanzien van
je gezondheid kunt nemen, omdat:
informatie niet aansluit bij de eigen
leer- en copingstrategieën, bij de
eigen organisatievaardigheden, of
informatie niet op maat is (te veel of
te weinig, niet gerelateerd aan het
doel)
Klachten of pijn hebben
Informatie op maat over eigen
gezondheid en leefstijl, dwz. de juiste
hoeveelheid data en een passende
aanbiedingsvorm;

‘Opgevoed zijn’ in wat een gezonde
leefstijl is en welke risico’s,
‘gezondheidswinsten’ en
consequenties waarmee gepaard gaan

Zelf kunnen afwegen op bovenstaande
kennis: zelf over de eigen data
beschikken, shared decision making en
waar nodig ondersteund worden
hierbij;
Tools hebben om zelf de regie te
nemen, direct en altijd vragen kunnen
stellen;
Informatie op maat over eigen
gezondheid en leefstijl, dwz. de juiste
hoeveelheid data en een passende
aanbiedingsvorm;
Zelf kunnen afwegen op bovenstaande
kennis: shared decision making en
waar nodig ondersteund worden
hierbij;
Focus op plezier, gemak en op
preventie in plaats van op genezing;
producten die hierbij aansluiten

pijnverzachters

klantwaarde

klantvoordelen

pijnpunten

klantinzicht

voordeelverschaffers

Afbeelding 25. Klantinzichten en klantwaarden die het belangrijkst gevonden werden
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In tekst:

KLANTINZICHTEN GETOETST

Klantvoordelen:
 · Kennis en vaardigheden hebben over wat gezond leven is en hoe je beperkingen uit 
   stelt of voorkomt.
 · Kennis en vaardigheden hebben over hoe je op welk moment (bij welke signalen)   
   moet handelen (gezondheidsvaardigheden, incl zorgconsumptievaardigheden).
 · Producten en diensten sluiten aan op individuele situatie (wat jijzelf mankeert/riskeert)  
   en vaardigheden (bij eigen leer- en copingstrategieën en organisatievaardigheden).
 · Kennis en vaardigheden hebben over wat jijzelf mankeert of riskeert aan ziekten of   
     aandoeningen (kennis over eigen medische situatie en toekomst).
 · Voeren van eigen regie over gezondheid en ziekte; Producten en diensten dragen bij  
   aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, waarin zelfontplooiing én plezier heel  
   belangrijke elementen zijn.

Pijnpunten:
 · Niet weten hoe je eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van je gezondheid kunt ne 
   men, omdat: informatie niet aansluit bij de eigen leer- en copingstrategieën, bij de 
   eigen organisatievaardigheden, of informatie niet op maat is (te veel of te weinig, niet  
   gerelateerd aan het doel).
 · Pijnpunt: Klachten of pijn hebben.

KLANTWAARDE GETOETST

Eveneens is af te leiden dat de volgende voordeelverschaffers en pijnverzachters het belang-
rijkst waren voor de respondenten in de toetsfase:

Voordeelverschaffers:
 · Informatie op maat over eigen gezondheid en leefstijl, dat wil zeggen de juiste
   hoeveelheid data en een passende aanbiedingsvorm.
 · ‘Opgevoed zijn’ in wat een gezonde leefstijl is en welke risico’s, 
   ‘gezondheidswinsten’ en consequenties waarmee gepaard gaan.
 · Zelf kunnen afwegen op bovenstaande kennis: zelf over de eigen data beschikken,  
   shared decision making en waar nodig ondersteund worden hierbij.
 · Tools hebben om zelf de regie te nemen, direct en altijd vragen kunnen stellen.

Pijnverzachters:
 · Informatie op maat over eigen gezondheid en leefstijl, dat wil zeggen de juiste 
   hoeveelheid data en een passende aanbiedingsvorm.
 · Zelf kunnen afwegen op bovenstaande kennis: shared decision making en waar 
   nodig ondersteund worden hierbij.
 · Focus op plezier, gemak en op preventie in plaats van op genezing; producten die   
   hierbij aansluiten.
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Met voorgaande antwoorden op de deelvragen 
kunnen we overgaan tot het formuleren van een 
eerste antwoord op de onderzoeksvraagstelling.
Eerste deel van de vraagstelling betrof de 
onderzoeksvraag: Welke (algemene) 
waardeproposities zullen over vijftien tot twintig 
jaar passend zijn, waar het gaat om ziekte en 
gezondheid: het omgaan met beperkingen?

Uit de onderzoeksstappen 4, 5 en 6 komt de volgende visie op het eindproduct naar 
voren:

‘We willen producten en diensten bieden die gericht zijn op het voorkomen van afwijkingen en 
het nemen van individuele verantwoordelijkheid binnen de context ziekte en gezondheid: om-
gaan met beperkingen in 2035.
Voor de interactie tussen klant en het product binnen de smartwatchstructuur is van belang dat 
de klant, om zo lang mogelijk een zelfstandig en leuk leven te kunnen leiden, vanuit eigen regie 
kan omgaan met fysieke en mentale beperkingen.
Hiervoor is het nodig dat de klant vaardigheden heeft op het gebied van omgaan met ziekte 
en gezondheid, gebruik kan maken van hierop gerichte producten en diensten die snel, voor 
iedereen, op maat en vanuit (gelijkwaardige) cocreatie beschikbaar zijn.
Daarbij is van belang dat rekening gehouden wordt met dat de klantwaarde met zo min moge-
lijk investering (kwalitatief en kwantitatief) en met een zo groot mogelijke plezier- en service-
component bereikt wordt en niet ten koste gaat van de eigen privacy en dat de klant zo min 
mogelijk pijn en klachten heeft.
De kwaliteiten van producten binnen het smartwatchkwadrant moeten informerend en educa-
tief, altijd beschikbaar en gebruikersvriendelijk, gericht op vermaak en ondersteunend in het 
maken van eigen keuzes zijn, aansluitend bij het individu en zijn specifieke balans.’

AANVULLENDE KLANTINZICHTEN EN KLANTWAARDEN

Bij de toetssessies kwamen de volgende elementen uit de voorlopige waardepropositie níét als 
belangrijkste naar voren:
Focus op lang en zelfstandig leven, gelijkwaardigheid tussen klant en zorg-/dienstverlener, lage 
eigen investering (kwalitatief en kwantitatief), een grote servicecomponent en aandacht voor 
privacy van de consument.

Aanvullingen op de geformuleerde klantinzichten en klantwaarden waren:

Aandacht voor (het tegengaan) van eenzaamheid
Wegnemen van concurrentie tussen aanbieders van zorg

WAARDEPROPOSITIE 2035
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WAARDEPROPOSITIE 2035 

Met voorgaande antwoorden op de deelvragen kunnen we overgaan tot het 
formuleren van een eerste antwoord op de onderzoeksvraagstelling.  
Eerste deel van de vraagstelling betrof de onderzoeksvraag: Welke (algemene) 
waardeproposities zullen over vijftien tot twintig jaar passend zijn, waar het gaat om 
ziekte en gezondheid: het omgaan met beperkingen? 
 
Uit de onderzoeksstappen 4, 5 en 6 komt de volgende visie op het eindproduct naar 
voren:  
 
‘We willen producten en diensten bieden die gericht zijn op het voorkomen van 
afwijkingen en het nemen van individuele verantwoordelijkheid binnen de context 
ziekte en gezondheid: omgaan met beperkingen in 2035. 
Voor de interactie tussen klant en het product binnen de smartwatchstructuur is van 
belang dat de klant, om zo lang mogelijk een zelfstandig en leuk leven te kunnen 
leiden, vanuit eigen regie kan omgaan met fysieke en mentale beperkingen. 
Hiervoor is het nodig dat de klant vaardigheden heeft op het gebied van omgaan met 
ziekte en gezondheid, gebruik kan maken van hierop gerichte producten en diensten 
die snel, voor iedereen, op maat en vanuit (gelijkwaardige) cocreatie beschikbaar 
zijn.  
Daarbij is van belang dat rekening gehouden wordt met dat de klantwaarde met zo 
min mogelijk investering (kwalitatief en kwantitatief) en met een zo groot mogelijke 
plezier- en servicecomponent bereikt wordt en niet ten koste gaat van de eigen 
privacy en dat de klant zo min mogelijk pijn en klachten heeft. 
De kwaliteiten van producten binnen het smartwatchkwadrant moeten informerend 
en educatief, altijd beschikbaar en gebruikersvriendelijk, gericht op vermaak en 
ondersteunend in het maken van eigen keuzes zijn, aansluitend bij het individu en 
zijn specifieke balans.’  
 

AANVULLENDE KLANTINZICHTEN EN KLANTWAARDEN 

Bij de toetssessies kwamen de volgende elementen uit de voorlopige 
waardepropositie níét als belangrijkste naar voren: 
Focus op lang en zelfstandig leven, gelijkwaardigheid tussen klant en zorg-
/dienstverlener, lage eigen investering (kwalitatief en kwantitatief), een grote 
servicecomponent en aandacht voor privacy van de consument.  
 
Aanvullingen op de geformuleerde klantinzichten en klantwaarden waren: 
 
Aandacht voor (het tegengaan) van eenzaamheid  
Wegnemen van concurrentie tussen aanbieders van zorg 
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Bij de toetssessies kwamen de volgende elementen uit de voorlopige 
waardepropositie níét als belangrijkste naar voren: 
Focus op lang en zelfstandig leven, gelijkwaardigheid tussen klant en zorg-
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De top aan drijfveren/interacties en klantwaarden vormt tezamen met de overgebleven aanvul-
lingen de input voor aanscherpen van de propositie. Dit betekent dat dit de uiteindelijke formu-
lering van de propositie wordt:

RESULTATEN

We bieden producten en diensten die gericht zijn op het (kunnen) voorkomen van afwij-
kingen en het nemen van individuele verantwoordelijkheid binnen de context ziekte en 
gezondheid: omgaan met beperkingen in 2035.
De klant kan, om een leuk leven te kunnen leiden en niet eenzaam te worden, vanuit eigen 
regie omgaan met fysieke en mentale beperkingen.
De klant heeft of verwerft vaardigheden op het gebied van omgaan met ziekte en gezond-
heid, kan gebruik maken van hierop gerichte producten en diensten die snel, voor ieder-
een, op maat en vanuit cocreatie beschikbaar zijn.
Daarbij wordt rekening gehouden met dat de klantwaarde met een zo groot mogelijke ple-
ziercomponent bereikt wordt en dat de klant zo min mogelijk last van eenzaamheid, pijn 
en klachten heeft.
De kwaliteiten van producten binnen het smartwatchkwadrant zijn informerend en educa-
tief, altijd beschikbaar en gebruikersvriendelijk, gericht op vermaak en ondersteunend 
in het maken van eigen keuzes, zij sluiten aan bij het individu en zijn specifieke balans en 
worden niet gedreven door concurrentie tussen verschillende aanbieders.

STRATEGISCHE IMPLICATIES 2017-2022
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De top aan drijfveren/interacties en klantwaarden vormt tezamen met de 
overgebleven aanvullingen de input voor aanscherpen van de propositie. Dit 
betekent dat dit de uiteindelijke formulering van de propositie wordt: 
 
We bieden producten en diensten die gericht zijn op het (kunnen) voorkomen van 
afwijkingen en het nemen van individuele verantwoordelijkheid binnen de context 
ziekte en gezondheid: omgaan met beperkingen in 2035. 
De klant kan, om een leuk leven te kunnen leiden en niet eenzaam te worden, 
vanuit eigen regie omgaan met fysieke en mentale beperkingen. 
De klant heeft of verwerft vaardigheden op het gebied van omgaan met ziekte en 
gezondheid, kan gebruik maken van hierop gerichte producten en diensten die snel, 
voor iedereen, op maat en vanuit cocreatie beschikbaar zijn.  
Daarbij wordt rekening gehouden met dat de klantwaarde met een zo groot 
mogelijke pleziercomponent bereikt wordt en dat de klant zo min mogelijk last van 
eenzaamheid, pijn en klachten heeft. 
 
De kwaliteiten van producten binnen het smartwatchkwadrant zijn informerend en 
educatief, altijd beschikbaar en gebruikersvriendelijk, gericht op vermaak en 
ondersteunend in het maken van eigen keuzes, zij sluiten aan bij het individu en 
zijn specifieke balans en worden niet gedreven door concurrentie tussen 
verschillende aanbieders. 
 

STRATEGISCHE IMPLICATIES 2017-2022 

In het laatste deel van het onderzoek is nagegaan wat de bevindingen uit 
voorgaande onderzoeksstappen betekenen voor de strategische keuzes die 
zorgbestuurders van nu zouden moeten maken voor de komende vijf jaar, in het 
kader van de gekozen contextstructuur.    
De tweede hoofdonderzoeksvraag, ‘Op welke wijze zouden zorgorganisaties de 
komende vijf jaar kunnen toewerken naar de waardeproposities van 2035?’, wordt 
hiermee beantwoord. 
 
Klanten willen een aanbod dat aansluit op hun specifieke vraag of behoeften. 
Maatwerk dus. Een student MhBA14: “Ik denk dat je je meer op customer intimacy 
gaat richten. Ik denk dat diegene van de efficiency [kostenleider] steeds minder zijn 
doel gaat bereiken, dat die het eerste af zal vallen.”  
 
De vorm waarin producten worden aangeboden moet ook aandacht krijgen. De 
aanbiedingsvorm moet aansluiten bij de (omstandigheden van de specifieke) klant 
of doelgroep. Ook hier is maatwerk het devies. Dat is duur, maar betaalbaar te 
houden door te gaan werken in modules. Een bestuurder stelt daarover: “Binnen al 
die individuen kun je natuurlijk wel clusteren. Er is een grote groep die 
huishoudelijke ondersteuning nodig zal hebben. Omdat de vergrijzing doorzet. Er is 
ook een grote groep laaggeletterden. En licht verstandelijk beperkten die toch in 

In het laatste deel van het onderzoek is nagegaan wat de bevindingen uit voorgaande 
onderzoeksstappen betekenen voor de strategische keuzes die zorgbestuurders van 
nu zouden moeten maken voor de komende vijf jaar, in het kader van de gekozen con-
textstructuur.
De tweede hoofdonderzoeksvraag, ‘Op welke wijze zouden zorgorganisaties de ko-
mende vijf jaar kunnen toewerken naar de waardeproposities van 2035?’, wordt hier-
mee beantwoord.

Klanten willen een aanbod dat aansluit op hun specifieke vraag of behoeften. Maat-
werk dus. Een student MhBA14: “Ik denk dat je je meer op customer intimacy gaat 
richten. Ik denk dat diegene van de efficiency [kostenleider] steeds minder zijn doel 
gaat bereiken, dat die het eerste af zal vallen.”

De vorm waarin producten worden aangeboden moet ook aandacht krijgen. De aanbiedings-
vorm moet aansluiten bij de (omstandigheden van de specifieke) klant of doelgroep. Ook hier 
is maatwerk het devies. Dat is duur, maar betaalbaar te houden door te gaan werken in modu-
les. Een bestuurder stelt daarover: “Binnen al die individuen kun je natuurlijk wel clusteren. Er 
is een grote groep die huishoudelijke ondersteuning nodig zal hebben. Omdat de vergrijzing 
doorzet. Er is ook een grote groep laaggeletterden. En licht verstandelijk beperkten die toch in
deze maatschappij moeten functioneren. Die zullen veel steun nodig hebben bij financiering. 
Zo kun je voor verschillende doelgroepen modules maken.”
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De klantvraag van de toekomst wordt steeds complexer, onder andere door vergrijzing. Klan-
ten krijgen ‘multi’problemen die niet effectief met een ‘mono’oplossing zijn aan te pakken. Te 
ontwikkelen producten en diensten moeten daarom complementair zijn en in een netwerk 
tot stand komen en worden aangeboden. De klant zal hieruit zelf een arrangement willen kun-
nen samenstellen. Zo krijgt hij een aanbod op maat, passend bij zijn behoeften en wensen.

De klant van de toekomst wil gemak ervaren. Op de inhoud betekent dat zorgorganisaties 
zich (ook) kunnen op de ontwikkeling van gemaksproducten of -diensten. Voor de vorm 
betekent het dat klanten zich makkelijk toegang moeten kunnen verschaffen tot producten 
en diensten van (zorg)aanbieders. Dit aspect moet dus worden meegenomen bij de aan-
biedingsvorm.

De klant heeft behoefte aan kennis over zijn eigen gezondheid, om gezond te blijven 
of weer zoveel als mogelijk gezond te worden. Daarnaast heeft de klant kennis nodig om 
zelf afwegingen te kunnen maken bij besluitvorming in verband met ziekte en gezondheid 
(shared decision making en cocreatie). Dit betekent dat er strategische mogelijkheden voor 
zorgorganisaties zijn om hun rol te pakken bij (het faciliteren van) de ontwikkeling van in-
telligente databases en digitale communities. Het gebruik van databases leidt tot ken-
nisontwikkeling. Deze kennis kan gedeeld worden, zowel tussen professionals onderling, 
klanten onderling en tussen professionals en klant. Het is belangrijk dat de informatie in 
databases in ieder geval ook op individueel (klant)niveau beschikbaar is.

Digitale communities faciliteren niet alleen de kennisdeling en -ontwikkeling van de klant 
van de toekomst maar kunnen ook hun rol hebben in de bestrijding van eenzaamheid.

Niet alleen organisaties, maar ook de individuele klant wil zijn data kunnen uitwisselen met 
voor hem relevante partijen. Dit geldt ook voor de data die de klant met de devices verza-
melt. De ontwikkeling van producten waarmee gezondheid zelf gemonitord of behouden 
kan worden (zelfmonitoring, zelfinterventie), zoals met smartwatches, zal namelijk door-
zetten. De zorgaanbieder van de toekomst moet ervoor zorgen dat hij de data die de klant 
met de devices verzamelt, kan inzetten in de dienstverlening. Zijn ICT-systemen moeten dit 
mogelijk maken. Consequentie hiervan is dat strategische besluitvorming rond ICT-vraag-
stukken moet plaatsvinden vanuit de gedachte dat de systemen en de data die ze opslaan/
genereren compatibel zijn met databases of digitale communities van andere partijen dan 
de aanbieder zelf.

Omdat de klant van de toekomst behoefte heeft aan kennis over zijn gezondheid en moge-
lijke risico’s, kunnen zorgorganisaties inzetten op het ontwerp en het doen van pilots met 
uitgeven van genenpaspoorten. Daar zitten privacyaspecten aan, maar de gedachte is 
dat het opofferen van privacy (of het risico daarop) kan opwegen tegen de voordelen ervan. 
Een futuroloog: “Iedereen weet dat FaceBook en Whatsapp je gegevens verzamelen, maar 
toch gebruiken we het, omdat je niet zonder kunt”. Zoals een toekomstig bestuurder stel-
de: “Ik zou dolblij zijn met een genenkaart waardoor ik weet waardoor mijn medicatie beter 
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aanslaat. Dat is heel klantvriendelijke want het leidt tot minder bijwerkingen. Het gemak is 
zoveel groter dan de ethische vraagstukken die hiermee gepaard gaan.”

Zorgorganisaties kunnen zich toeleggen op producten en diensten die het voorkomen van 
ziekte voorkomen of uitstellen. Dit kan in de vorm van ‘opvoeding’ en ‘onderwijs’ aan jong 
en oud; het verschaffen van kennis en het aanleren van gezondheidsvaardigheden. Deze 
producten moeten plezier-elementen bevatten omdat preventie ook ‘hard werken’ is.

Er zal behoefte ontstaan aan diensten (én functies) die zich richten op casemanagement 
dat mensen met minder goede gezondheids-/zorgconsumptievaardigheden ondersteunt 
bij het maken van keuzes. Kaljouw zegt in haar rapport ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: 
de contouren’ dat in de toekomst ‘alle zorgprofessionals handelen vanuit de vraag ‘Wat is 
nodig om het functioneren te herstellen, respectievelijk te bevorderen en dat iedere zorg-
professional beschikt over een aantal generalistische bekwaamheden: netwerkbekwaam-
heden, technologische bekwaamheden en maatschappelijke en contextbekwaamheden.’ 
(Kaljouw & van Vliet, 2015).

Omdat klanten in cocreatie met de professional betrokken willen zijn in de besluitvorming 
over hun gezondheid, behandeling etc. zal er ook behoefte ontstaan aan producten en 
diensten die de klant ondersteunen bij die besluitvorming. Daarbij is het nodig dat klan-
ten altijd vragen kunnen stellen, ook buiten kantoortijden om. De ontwikkeling van de plat-
formsamenleving maakt dat mensen gewend zijn dat alles op ieder moment van de dag 
beschikbaar is (Dijck, Poell, & De Waal, 2016).
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De in de conclusie te beantwoorden vraagstelling:

Welke (algemene) waardeproposities zullen over vijftien tot twintig jaar passend zijn, 
waar het gaat om ziekte en gezondheid: het omgaan met beperkingen?

is met onderstaande propositie uit de paragraaf Waardepropositie 2035 beantwoord:

De vraagstelling:

Welke strategische keuzes op het gebied van propositie zouden voor de komende vijf 
jaar gemaakt moeten worden door zorgbestuurders, gelet op de waardeproposities 
van 2035?

is met onderstaande verwoording uit de paragraaf Strategische implicaties 2017-2022 be-
antwoord:

‘Toewerken naar strategische keuzes waarmee huidige zorgorganisaties voorsorteren op 
de toekomst van de zorg in 2035, betekent dat deze organisaties snel moeten gaan inzetten 
op het versterken van het denken vanuit klantwaarden.

Klanten willen een aanbod dat aansluit op hun specifieke vraag of behoeften. Maatwerk 
dus. Een student MhBA14: “Ik denk dat je je meer op customer intimacy gaat richten. Ik 
denk dat diegene van de efficiency [kostenleider] steeds minder zijn doel gaat bereiken, dat 
die het eerste af zal vallen.”

De vorm waarin producten worden aangeboden moet ook aandacht krijgen. De aanbie-
dingsvorm moet aansluiten bij de (omstandigheden van de specifieke) klant of doelgroep. 

We bieden producten en diensten die gericht zijn op het (kunnen) voorkomen van afwij-
kingen en het nemen van individuele verantwoordelijkheid binnen de context ziekte en 
gezondheid: omgaan met beperkingen in 2035.
De klant kan, om een leuk leven te kunnen leiden en niet eenzaam te worden, vanuit eigen 
regie omgaan met fysieke en mentale beperkingen.
De klant heeft of verwerft vaardigheden op het gebied van omgaan met ziekte en gezond-
heid, kan gebruik maken van hierop gerichte producten en diensten die snel, voor 
iedereen, op maat en vanuit cocreatie beschikbaar zijn.
Daarbij wordt rekening gehouden met dat de klantwaarde met een zo groot mogelijke 
pleziercomponent bereikt wordt en dat de klant zo min mogelijk last van eenzaamheid, 
pijn en klachten heeft.
De kwaliteiten van producten binnen het smartwatchkwadrant zijn informerend en educa-
tief, altijd beschikbaar en gebruikersvriendelijk, gericht op vermaak en ondersteunend 
in het maken van eigen keuzes, zij sluiten aan bij het individu en zijn specifieke balans en 
worden niet gedreven door concurrentie tussen verschillende aanbieders.
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Ook hier is maatwerk het devies. Dat is duur, maar betaalbaar te houden door te gaan wer-
ken in modules. Een bestuurder stelt daarover: “Binnen al die individuen kun je natuurlijk 
wel clusteren. Er is een grote groep die huishoudelijke ondersteuning nodig zal hebben. 
Omdat de vergrijzing doorzet. Er is ook een grote groep laaggeletterden. En licht verstan-
delijk beperkten die toch in deze maatschappij moeten functioneren. Die zullen veel steun 
nodig hebben bij financiering. Zo kun je voor verschillende doelgroepen modules maken.”

De klantvraag van de toekomst wordt steeds complexer, onder andere door vergrijzing. 
Klanten krijgen ‘multi’problemen die niet effectief met een ‘mono’oplossing zijn aan te pak-
ken. Te ontwikkelen producten en diensten moeten daarom complementair zijn en in een 
netwerk tot stand komen en worden aangeboden. De klant zal hieruit zelf een arrangement 
willen kunnen samenstellen. Zo krijgt hij een aanbod op maat, passend bij zijn behoeften 
en wensen.

De klant van de toekomst wil gemak ervaren. Op de inhoud betekent dat zorgorganisaties 
zich (ook) kunnen op de ontwikkeling van gemaksproducten of -diensten. Voor de vorm 
betekent het dat klanten zich makkelijk toegang moeten kunnen verschaffen tot producten 
en diensten van (zorg)aanbieders. Dit aspect moet dus worden meegenomen bij de aan-
biedingsvorm.

De klant heeft behoefte aan kennis over zijn eigen gezondheid, om gezond te blijven of 
weer zoveel als mogelijk gezond te worden. Daarnaast heeft de klant kennis nodig om zelf 
afwegingen te kunnen maken bij besluitvorming in verband met ziekte en gezondheid (sha-
red decision making en cocreatie).

Dit betekent dat er strategische mogelijkheden voor zorgorganisaties zijn om hun rol te 
pakken bij (het faciliteren van) de ontwikkeling van intelligente databases en digitale com-
munities. Het gebruik van databases leidt tot kennisontwikkeling. Deze kennis kan gedeeld 
worden, zowel tussen professionals onderling, klanten onderling en tussen professionals 
en klant. Het is belangrijk dat de informatie in databases in ieder geval ook op individueel 
(klant)niveau beschikbaar is.

Digitale communities faciliteren niet alleen de kennisdeling en -ontwikkeling van de klant 
van de toekomst maar kunnen ook hun rol hebben in de bestrijding van eenzaamheid.

Niet alleen organisaties maar ook de individuele klant wil zijn data kunnen uitwisselen met 
voor hem relevante partijen. Dit geldt ook voor de data die de klant met de devices verza-
melt. De ontwikkeling van producten waarmee gezondheid zelf gemonitord of behouden 
kan worden (zelfmonitoring, zelfinterventie), zoals met smartwatches, zal namelijk door-
zetten. De zorgaanbieder van de toekomst moet ervoor zorgen dat hij de data die de klant 
met de devices verzamelt, kan inzetten in de dienstverlening. Zijn ICT-systemen moeten dit 
mogelijk maken. Consequentie hiervan is dat strategische besluitvorming rond ICT-vraag-
stukken moet plaatsvinden vanuit de gedachte dat de systemen en de data die ze opslaan/
genereren compatibel zijn met databases of digitale communities van andere partijen dan 
de aanbieder zelf.
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Omdat de klant van de toekomst behoefte heeft aan kennis over zijn gezondheid en moge-
lijke risico’s, kunnen zorgorganisaties inzetten op het ontwerp en het doen van pilots met 
uitgeven van genenpaspoorten. Daar zitten privacyaspecten aan, maar de gedachte is dat 
het opofferen van privacy (of het risico daarop) kan opwegen tegen de voordelen ervan. 
Een futuroloog: “Iedereen weet dat FaceBook en Whatsapp je gegevens verzamelen, maar 
toch gebruiken we het, omdat je niet zonder kunt”. Zoals een toekomstig bestuurder stel-
de: “Ik zou dolblij zijn met een genenkaart waardoor ik weet waardoor mijn medicatie beter 
aanslaat. Dat is heel klantvriendelijke want het leidt tot minder bijwerkingen. Het gemak is 
zoveel groter dan de ethische vraagstukken die hiermee gepaard gaan.”

Zorgorganisaties kunnen zich toeleggen op producten en diensten die het voorkomen van 
ziekte voorkomen of uitstellen. Dit kan in de vorm van ‘opvoeding’ en ‘onderwijs’ aan jong 
en oud; het verschaffen van kennis en het aanleren van gezondheidsvaardigheden. Deze 
producten moeten plezier-elementen bevatten omdat preventie ook ‘hard werken’ is.

Er zal behoefte ontstaan aan diensten (én functies) die zich richten op casemanagement 
dat mensen met minder goede gezondheids-/zorgconsumptievaardigheden ondersteunt 
bij het maken van keuzes. Kaljouw zegt in haar rapport ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: 
de contouren’ dat in de toekomst ‘alle zorgprofessionals handelen vanuit de vraag ‘Wat is 
nodig om het functioneren te herstellen, respectievelijk te bevorderen en dat iedere zorg-
professional beschikt over een aantal generalistische bekwaamheden: netwerkbekwaam-
heden, technologische bekwaamheden en maatschappelijke en contextbekwaamheden.’ 
(Kaljouw & van Vliet, 2015).

Omdat klanten in cocreatie met de professional betrokken willen zijn in de besluitvorming 
over hun gezondheid, behandeling etc. zal er ook behoefte ontstaan aan producten en 
diensten die de klant ondersteunen bij die besluitvorming. Daarbij is het nodig dat klanten 
altijd vragen kunnen stellen, ook buiten kantoortijden om. De ontwikkeling van de plat-
formsamenleving maakt dat mensen gewend zijn dat alles op ieder moment van de dag 
beschikbaar is (Dijck, Poell, & De Waal, 2016).’
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DOEL

Het doel van ons onderzoek is geweest om organisaties in de zorg handreikingen te geven om 
hun strategie effectief te kunnen richten op een waardepropositie die aansluit bij een vraag 
van zorgconsumenten in de toekomst, door op innovatieve wijze inzicht in de vraag van de 
toekomst te verwerven en passende waardeproposities te ontwerpen. Wij menen dat wij met 
de resultaten van het onderzoek, en de beantwoording daarmee van onze tweeledige vraag-
stelling, in dit onderzoeksdoel geslaagd zijn. Met het onderzoek hebben wij de klantwaarden 
van de toekomst kunnen bepalen, een waardepropositie kunnen formuleren en hierdoor hand-
reikingen kunnen geven voor de strategie van zorgorganisaties voor de komende vijf jaar. Ook 
uit de toetssessies bleek dat we in de goede richting zaten. (toekomstig) Bestuurders dachten 
al vooruit en zagen de strategische implicaties van de gevonden klantwaarden, die vervolgens 
ook ‘gewoon’ uit onze propositie voortkwam.

We moeten hierbij wel vermelden dat de klantwaarden, de bijbehorende waardepropositie en 
de betekenis hiervan voor de strategie voor de korte termijn een gevolg zijn van onze keuze 
voor een specifieke contextstructuur (of kwadrant of scenario te noemen), namelijk de ‘smart-
watchcontextstructuur’. In deze structuur ligt de nadruk op eigen verantwoordelijkheid en het 
zoveel als mogelijk voorkomen van ziekte of beperkingen. In het onderzoek hebben wij deze 
keuze beargumenteerd. Veel respondenten her- en erkennen het smartwatchkwadrant als de 
meest plausibeletoekomstrichting waarin de zorg zich zal bewegen. Zoals een bestuurder van 
een zorgverzekeraar zei: “We gaan toe naar een tijd waarin je alles zelf moet regelen. Je pensi-
oen, je huis en dus ook zorg. En dan gaan mensen inzetten op het voorkomen van zorgproble-
men. Wij doen dat als verzekeraar ook.”

VALIDITEIT

ViP is een methode die de elementen van regulier ontwerpdenken én reguliere (of traditionele) 
scenarioplanning combineert. Het is in die zin niets meer en niets minder dan een middel om 
een diffuse en onzekere toekomst te ‘vatten’ en te komen tot het maken van (strategische) 
keuzes voor beleid, producten of diensten. Tijdens het onderzoek hebben wij ervaren wat de 
spanning is waarop Max Kleijberg doelde met betrekking tot de manier waarop de ontwerper 
tot een ontwerp komt en de wetenschapper tot een gevalideerde uitkomst c.q. resultaat. Ook 
wanneer het ontwerpproces methodisch verloopt in een vaste structuur, is en blijft het deels in-
tuïtief, iteratief en creatief. De uitkomsten van het ontwerpproces zijn niet te valideren, hooguit 
te beargumenteren. Dit geldt ook voor de ViP methode. Dat betekent dat het doen van weten-
schappelijk onderzoek met een ontwerpmethode vraagt om een goed afgestelde antenne op 
risico’s voor onderbouwing en validatie. Bij elke genomen stap hebben we de aanpak vastge-
legd. En bij de vervolgstappen hebben we omwille van de consistentie steeds teruggegrepen 
op voorgaande stappen, de toen genomen beslissingen en uitkomsten.
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Bij het clusteren van alle ‘losse’ contextfactoren hebben we eerst de niet-relevante factoren 
terzijde gelegd en daarna alle overgebleven factoren hetzelfde gewicht gegeven. We hadden 
dit minder arbitrair kunnen maken door van te voren te bepalen dat bijvoorbeeld de factoren 
afkomstig van deskundigen zwaarder zouden meetellen dan die van klanten. Een volgende 
keer zouden we van te voren tijd moeten en willen nemen om te beoordelen of een weging 
van factoren nodig is en zo ja, welke dan toe te passen. N.B. Overigens schrijft de methode 
ViP überhaupt geen weging voor: een stabiele factor zoals een psychologisch principe weegt 
bijvoorbeeld even zwaar als een trend die te herkennen is via social media.

Bij de validiteit van de itemlijst in de toetsfase kan strikt genomen een vraagteken geplaatst 
worden: de itemlijst is zonder uitgebreide (factor)analyse van alle te toetsen elementen opge-
steld op basis van de gevonden klantinzichten en –waardes. Bij de verwerking van de data 
werd duidelijk dat een aantal items verschillende waarden en inzichten vertegenwoordigde en 
dat sommige waardes en inzichten vaker begrepen waren in items dan anderen.

Omdat deze toetsfase wel heel veel kwalitatieve informatie opleverde, doordat zowel onderling 
als met de respondenten veel dialoog ontstond over de impact, betekenis en achtergrond van 
de onderliggende klantinzichten en –waarden, hebben we besloten de weging erin te houden 
en te vertrouwen op ons gezond verstand bij het opstellen van de itemlijst.

Hoewel de analyse en interpretatie van de data niet geheel wetenschappelijk valide was, was 
het waardevol om in deze fase de klant van de toekomst erbij te betrekken en enige kwantita-
tieve kenmerken mee te geven aan onze bevindingen.

Een kanttekening: bij het bepalen van waardeproposities in de zorg hebben we stilgestaan bij 
de vraag wie nou feitelijk de klant is, de financier of de eindgebruiker. Deze vloeit voort uit de 
context waarin we nú opereren, en de verzekeraar of gemeente, betalen voor gezondheidspro-
ducten en -diensten. Voor de situatie in 2035 hebben we dit gegeven losgelaten. We wilden 
immers vrij denken, los van bestaande systemen. De klantwaarde van de huidige financiers 
hebben we niet in het onderzoek betrokken.

VIP

Wij hebben de ViP methode gebruikt zonder een training vooraf en begeleiding tijdens het 
proces. Hiervoor ontbrak de tijd. Dit is jammer, want de methodiek is zeer specifiek en vergt 
(gedachten)training en (uitgebreide) begeleiding door ervaren designers. Overigens wisten we 
dat het een ambitieus traject was en hebben geprobeerd binnen de gegeven context er het 
beste uit te halen.

Achteraf zouden we dit niet nog een keer zo doen. Het was spannend en leerzaam, maar erg (of 
te) tijdsintensief. Door de inspanning die de methode vergde, leek het gebruik van de methode 
soms een doel op zich te worden. Je moet ervaring hebben met de methode om er de ‘vaart in 
te krijgen’. De methodiek is uitgebreid beschreven, maar een helder stappenplan of draaiboek 
ontbreekt. Daardoor hebben we al doende moeten ervaren en leren en werd het werken met 
ViP een wel heel intensief traject, met de nodige frustratie. Daartegenover stond de voldoening 
als we weer een stap doorgrond en goed afgewerkt hadden.
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Nu we de methode eenmaal grondig ‘doorleefd’ hebben, zien we onszelf wel in staat het pro-
ces met een andere onderzoeksvraag te herhalen. Het blijft een relatief grote tijdsinvestering, 
waardoor we de kans dat we de methode in zijn geheel inzetten, niet heel groot achten. Enkele 
uitgangspunten, zoals het loskomen van ‘gegevenheden’, het nadrukkelijk betrekken van de 
klant bij het ontwikkelproces en het redeneren vanuit de context, via klantwaarde naar product, 
zijn zeer bruikbare elementen die ook in reguliere strategiesessies van pas komen.

De opbrengst van de methode zou waarschijnlijk groter zijn geweest wanneer we in een groter 
team (dan de twee onderzoekers) gewerkt zouden hebben. Dit genereert meer denkkracht, zo-
wel methodisch als op inhoud. Ook zouden de keuzes die gemaakt moeten worden, door het 
werken met een team meer geobjectiveerd zijn. We hebben dit tekort proberen te compenseren 
door veel met elkaar te overleggen en elkaar regelmatig te bevragen op de onderbouwing van 
eerder gemaakte keuzes. Zo hebben we ook het clusteren van de contextfactoren bijvoorbeeld 
in twee aparte sessies gedaan, waarbij in de tweede sessie ‘vanaf nul’ opnieuw geordend werd: 
de opbrengsten van beide sessies leidden tot de uiteindelijke mindmaps.

Het gebruikmaken van ontwerp- of designmethodes binnen zorg, zou zeker gestimuleerd moe-
ten worden. Met name de focus op de klant(waarden) en het toeleiden naar een ontwerp of een 
keuze, zónder bij voorbeeld al uit te gaan van het type product dat het moet worden (dus con-
textgedreven), heeft meerwaarde. Gelet op onze eigen ervaringen menen wij dat de ViP-metho-
de in de huidige vorm niet geschikt is om zelfstandig door organisaties te gebruiken. Daarvoor 
is de methodiek te gecompliceerd. Een draaiboek met een uitgebreide stappenbeschrijving zou 
zeer behulpzaam zijn.

CONCESSIES

Binnen dit onderzoek is een aantal aanpassingen aan de werkwijze gedaan. Zo laten we de 
deconstructiefase grotendeels impliciet. Dit heeft te maken met de beperkte doorlooptijd van 
het onderzoek. Ook hebben we achteraan een expliciete toetsfase ingebouwd, om zo de prak-
tische implicaties zo goed mogelijk in beeld te houden. En maximale cocreatie.

Bij de sessies met jongeren/leerlingen hebben we vanwege niveauverschillen en soms beper-
kingen in de beschikbaar gestelde tijd de aanpak per groep moeten variëren.

De uitkomsten van het onderzoek geven een diffuse, brede propositie. Dat is onvermijdelijk 
omdat het over zorg in het algemeen gaat. Daardoor lijkt het niet erg vernieuwend, hoewel er 
wel degelijk een aantal heilige huisjes, zoals privacy, omgaat. Ook blijken mensen best heel 
veel heil te zien in het eigen regiemodel, waarbij er wel aandacht gevraagd wordt voor speci-
fieke doelgroepen die deze rol moeilijk zelfstandig kunnen oppakken en behoefte hebben aan 
ondersteuning hierbij. 
Met de waardeproposities die wij met dit onderzoek gegenereerd hebben, zijn er nog geen pro-
ducten of diensten ontwikkeld. Het is aan de huidige (zorg)aanbieders de waardeproposities te 
verpakken in aansprekende producten of diensten. Het betrekken van (toekomstige) gebruikers 
hierbij is naar ons idee raadzaam. Door in cocreatie met de (toekomstige) gebruiker producten 
en diensten te ontwikkelen zullen de klantwaarden hierin hun plek krijgen.
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Naar aanleiding van ons onderzoek, de resultaten en conclusie doen wij hieronder een aantal 
aanbevelingen, aanvullend op het tweede deel van de conclusie (antwoord op de vraag ‘Welke 
strategische keuzes op het gebied van propositie zouden voor de komende vijf jaar gemaakt 
moeten worden door zorgbestuurders, gelet op de waardeproposities van 2035?’). Dit deel van 
de onderzoeksvraag is immers al een vraag naar aanbevelingen voor zorgbestuurders in de 
komende vijf jaar.

Bij het maken van strategische keuzes is het werken met scenario’s of ontwerpmethoden zeker 
aan te raden. Het kan soms een lastige weg zijn, zeker wanneer dit voor het eerst in een organi-
satie gebeurt, maar alleen al het gesprek met betrokkenen voeren over mogelijke ‘toekomsten’ 
is waardevol. Het is goed mogelijk in het proces een brede kring van stakeholders te betrekken. 
Begeleiding door een (externe) deskundige die de gekozen methodiek kent, is geen overbodige 
luxe.

Toewerken naar strategische keuzes waarmee huidige zorgorganisaties voorsorteren op de 
toekomst van de zorg in 2035, betekent dat deze organisaties snel moeten gaan inzetten op 
het versterken van het denken vanuit klantwaarden.

Bij de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten hoeven privacyvraagstukken niet belem-
merend te werken. Onze resultaten laten zien dat alle betrokkenen zich bewust zijn van priva-
cyaspecten, maar dat een ‘inbreuk’ op privacy geen showstopper is wanneer de toegevoegde 
waarde voor de klant van een product of dienst hiermee gediend is.

Gelet op de bovenstaande conclusie dat de focus van strategie moet liggen op de ontwikkeling 
en het snel op de markt zetten, in samenwerking met (markt)partijen, van (zonodig experimen-
tele of ‘onaffe’) producten en diensten die waarde toevoegen aan individuen en communities, 
data genereren of verwerken, in services verpakt zijn en plezier geven, is onze aanbeveling dat 
aanvullende basisstrategieën, namelijk gericht op experience en communitybuilding, in plaats 
van de oude ‘drie van Treacy en Wiersema’, het ondernemen waard zijn (Jonker, 2014). Ervaring 
of beleving kunnen doorslaggevende onderscheidende kenmerken zijn van diensten of pro-
ducten, juist bij de klant van de toekomst die snel ‘bediend’ wil worden en een aanbod wil dat 
direct beschikbaar is. Communitybuilding heeft waardevolle functies voor het delen van kennis 
of ervaring, het tegengaan van eenzaamheid en afhankelijkheid van schaars beschikbare (zorg)
functionaliteiten.

‘BIJVANGST’

Naast conclusies die rechtstreeks gebaseerd zijn op de onderzoeksvragen, heeft ons onder-
zoek een aantal aanvullende bevindingen opgeleverd die we graag met de lezer delen. Om 
te beginnen impliceren de bevindingen uit ons onderzoek dat zorgorganisaties zich moeten 
beseffen dat zij opereren in een complex geheel van ontwikkelingen; demografisch, technisch, 
maatschappelijk etc. De ontwikkelingen gaan snel en vragen om een strategie waarin wend-
baarheid, flexibiliteit en creativiteit leidende principes zijn. Lange termijnmarketingplannen pas-
sen niet meer in deze context. De literatuur leert ons dat dit om een aanpak vraagt, die voor 
bestaande zorgorganisaties nieuw of risicovol kan of zal zijn. Experimenteren met nieuwe pro-
ducten en diensten, deze in nog onvolwassen vorm op de markt brengen, het succes meten 
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met gedegen managementtools en de ‘probeersels’ zonodig weer aanpassen. De organisatie 
die deze strategie het best beheerst, heeft de voorsprong en de meeste kans op overleven.

Belangrijke les die wij uit het onderzoek trekken, is dat organisaties in deze turbulente tijden 
succesvol zijn wanneer zij duidelijke keuzes maken. Welke missie en ambitie passen bij onze 
organisatie en daaraan gekoppeld het aanbod van producten en diensten? Uitdragen wie je 
bent en waar je voor staat maakt dat de identiteit van de organisatie wordt ‘geladen’ en hiermee 
een positie geeft bij stakeholders, waaronder klanten.

Ook leren de bevindingen dat zorgorganisaties een onderdeel zijn van het complex aan ontwik-
kelingen. Er zijn nu volop kansen voor nieuwe organisaties, nieuwe toetreders, om binnen het 
domein van zorg een positie te verwerven. Voor particuliere, ‘niet-zorg’ partijen, zijn er mogelijk-
heden genoeg om traditionele zorgorganisaties met een aantrekkelijke propositie te verdringen. 
Dat geldt bijvoorbeeld zeker voor digitale middelen en de gebruiksdiensten die hiermee mo-
gelijk zijn. Bedrijven als Apple en Philips begeven zich niet zonder succes op de zorgmarkt en 
vormen een serieuze bedreiging. Ook omdat zij hun zorgproducten rechtstreeks aan de cliënt 
gaan aanbieden via bijvoorbeeld een kanaal als Bol.com.

De bedreiging wordt een kans wanneer zorgorganisaties in staat zijn om aansluiting te vinden 
bij deze marktpartijen, die op hun beurt graag gebruikmaken van de kennis en ervaring van zor-
gorganisaties. Proactief samenwerking zoeken is een eerste maar essentiële stap in een stra-
tegie gericht op een duurzame toekomst voor de organisatie. Zoals een zorgbestuurder zegt: 
“Je moet innoveren, je moet naar nieuwe concepten kijken, de producten die we leveren, het 
is allemaal substitueerbaar, dus….En dan moet je proberen met anderen een half jaar eerder 
samen te werken dan de rest. Dus het is heel leuk dat Philips nu voor ons kiest. Over een half 
jaar kiest Philips voor iedereen en zijn we niet meer exclusief”.
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Met de thesis die hier voorligt, hebben wij de kroon gezet op onze MhBA-opleiding. Twee 
intensieve jaren die het nodige gevergd én opgeleverd hebben. Aanvankelijk hadden wij het 
plan elk afzonderlijk een onderzoek te doen en de thesis te schrijven. Onderwerpen als in-
novatie en big data in de zorg kwamen op tafel. We zochten beiden naar een originele wijze 
om een onderwerp bij de horens te vatten, waarmee we zouden bijdragen aan een visie op 
de toekomst van de zorg, de invloed hierop van technologische, maatschappelijke en eco-
nomische ontwikkelingen en de betekenis ervan voor de (strategie van de) zorgsector van 
nu. Woorden als disruptie en exponentieel deden ons ‘oplichten’. We zagen allebei hoeveel 
er in de zorg nog óver patiënten of cliënten wordt gedacht en hoe weinig er met hun wordt 
samengewerkt en samen-ontwikkeld.

Toen onze gemeenschappelijke belangstelling duidelijk werd, was snel het plan gemaakt 
om samen het onderzoek te doen. We waren er daarbij van overtuigd dat juist door samen-
werking en de inspanning die dat vraagt in de vorm van discussie, afstemming, overtuigen 
etc. we een beter ‘product’ zouden kunnen neerzetten.

We gingen voor een avontuurlijke reis, aangestoken als we waren door onze MhBA trip. 
Daarbij zijn we – onvermijdelijk natuurlijk – als onervaren reizigers voor diverse uitdagingen 
komen te staan.

Om te beginnen kampten we met een afstemmingsvraagstuk tussen probleem-, doel- en 
vraagstelling. Aanvankelijk richtte de vraagstelling van ons onderzoek zich nog op mogelij-
ke manieren voor zorgorganisaties om doorbraken te realiseren die leiden tot exponentiele 
groei of disruptie van de (zorg)markt. We hebben naar hartenlust gegrasduind in een groot 
aantal actuele en inspirerende (boek)werken. Toch bleef daarmee het onderwerp van studie 
te bedrijfskundig, te weinig van de échte zorg af. We wilden de klant van de toekomst zelf 
in ons onderzoek aan het woord laten en niet alleen maar schrijven over kansrijke strategie-
modellen in de zorg die, zo hadden we al opgemaakt uit de literatuur, vooral gebaseerd zijn 
op aannames over wat de klant wil.

Daarna heeft onze vraag zich ontwikkeld richting het exploreren van klantwaarden in de 
toekomst. Toch bleef het frame van de eerste (‘doorbraak’) richting ons onderzoek nog 
enige tijd beheersen. Hierdoor kregen we regelmatig last van aansluitingsproblemen tussen 
probleemstelling, doelstelling en de vraagstelling: van tijd tot tijd kwam onze fascinatie voor 
‘strategiemodellen van de toekomst’ weer bovendrijven en wilden we dit verbinden met de 
‘klantvraag van de toekomst’, ons eigenlijke studieobject. Het kostte enige moeite dit uit 
elkaar te rafelen en opnieuw - en nu sluitend - te ordenen. De feedback en tips van onze 
begeleider Richard Janssen zijn hierbij behulpzaam geweest.

Ten tweede waren we onervaren in het toepassen van de ViP methode. Matthijs van Dijk 
had ons al gewaarschuwd dat het een spannende klus zou zijn om zelfstandig in een paar 
maanden tijd met ViP tot resultaten te komen. Maar wij waren vastbesloten. En hij had er op 
zijn beurt alle vertrouwen in dat we een heel eind zouden komen. En dat is ook gelukt. Maar 
natuurlijk met de nodige hobbels. ViP moest een plek krijgen in het onderzoeksmodel. We 
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moesten afbakenen wat we wel en niet met ViP in het onderzoek zouden gaan opleveren. 
We moesten alle stappen zorgvuldig doorlopen, maar tegelijkertijd ook uitzoeken hoe die 
stappen eigenlijk werken, welke betekenis ze hebben en waar ze toe leiden. Ook wilden we 
de verbinding maken tussen ViP en de ons al bekende theorieën en methodieken.

Al doende leerden en ontdekten we. Met plezier, maar ook met frustraties en soms gewoon: 
gezwoeg. Omdat we het werken met ViP zelf aan het uitvinden waren, heeft het ons veel 
tijd gekost. In combinatie met de vele interviews en groepsgesprekken was onze reis niet 
alleen avontuurlijk, maar leek er soms ook geen eind aan te komen en werd ons uithou-
dingsvermogen echt op de proef gesteld.

In de derde plaats werden we natuurlijk geconfronteerd met onze eigen persoonlijkheden, 
voorkeuren, werkstijlen, onhebbelijkheden: kortom, met onszelf. We hadden al snel in de 
gaten dat onze ambitieniveaus erg met elkaar overeenkomen. We nemen beide geen ge-
noegen met half werk of met het ‘laten liggen’ van een spontane associatie. Het leverde een 
rijke zoektocht op met heel veel bruikbare bijvangst waar we zo nog een rapport mee kun-
nen vullen. De keerzijde ervan is dat we onszelf erg veel werk op de hals haalden en soms 
even een hint van buitenaf nodig hadden om een grens trekken. Richard, Henk, Ferhat en 
Jenny hebben ons allevier op een cruciaal moment net even ‘aangetikt’.

Ten slotte werden we op onze reis ook nog eens geconfronteerd met het leven zelf. En dat 
betekende dat we moesten omgaan met de nodige ‘verstoringen’, leuk en minder leuk. Zo 
was daar het selectietraject dat Gerda –succesvol- doorliep om aangenomen te worden in 
een nieuwe functie bij een nieuwe werkgever. Onderzoek doen, afsluiten van een oude en 
beginnen aan een nieuwe baan is een pittige combinatie. Het feit dat Annemijn ziek werd en 
geruime tijd nodig had om te herstellen, was een andere rode draad in ons proces.

Ondanks al deze uitdagingen, of misschien wel juist hierdoor, kunnen we terugzien op een 
prachtig avontuur, waarin we elkaar en onszelf goed hebben leren kennen. We hebben 
ervaren dat we allebei het nodige kunnen geven om tot resultaten te komen en dat we be-
schikken over aanpassings- en doorzettingsvermogen. Onze samenwerking wordt geken-
merkt door een wederzijds respect voor elkaars opvattingen, persoonlijkheden, behoeften 
en wensen. We hebben allebei soms de grens overschreden van wat goed voor ons was, 
maar is dat niet de kern van een goed avontuur?

We hebben ontzettend genoten, zijn trots op onszelf en elkaar en voorál op het resultaat!
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BIJLAGE I. VISION IN PRODUCT DESIGN

Onderstaande is integraal overgenomen uit ViP, Vision in Design. A guidebook for innova-
tors. (Hekkert & Dijk, 2011)
De methodiek, die ook wel reframingmethodiek genoemd wordt, gaat uit van drie basis-
principes:
Een ontwerper moet zoeken naar mogelijkheden en mogelijke toekomstbeelden, in plaats 
van het oplossen van problemen van het nu;
Producten17 zijn middelen om passende interacties te ontwikkelen of bereiken. In de in-
teractie met mensen verkrijgen producten betekenis of waarde. ViP is daarmee interactie-
gericht;
De geschiktheid van een interactie zoals beleefd door de ontwerper wordt bepaald door de 
context waarvoor het ontworpen is. De context kan in het nu, de nabije toekomst en verre 
toekomst liggen. Toekomstige contexten vragen mogelijk nieuwe gedragingen en ervarin-
gen en dus om nieuwe interacties. ViP is daarmee contextgedreven.
De drie kernwaarden die horen bij de methodiek zijn vrijheid, verantwoordelijkheid en au-
thenticiteit.

Kortom: Vision in Product Design gaat ervan uit dat interactie het cruciale tussenstation 
is tussen de wereld (de context) en het product. ViP redeneert derhalve van context, via 
interactie naar product en begint bij het formuleren van de ‘raison d’être’ (bestaansreden) 
van het product: in termen van Porter (value-based healthcare): het formuleren van de 
klantwaarde.
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Afbeelding 26. Vision in Product Design methode 

 

                                           
17 Met ‘product’ kan ook een dienst, strategie of spel aangeduid worden. 
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DECONSTRUCTIE

Allereerst worden op productniveau de verschillende kenmerken en kwaliteiten van een be-
staand product beschreven: wat is het letterlijk, welke vorm heeft het, welke kleur, textuur, 
samenstelling, maar ook wat roept het bij ons op, aan gevoelens, emoties, associaties.
Hierna wordt nagegaan hoe mensen omgaan met het product: wat kun je ermee doen en 
wat doen mensen ermee? Welke ‘eigenschappen’ hebben deze interacties: zoals intuïtief, 
speels, etc.
Tot slot wordt nagegaan in welke context het product ontworpen is: wat maakte dat de 
ontwerper juist dit product en deze interactie koos? Wat was zijn visie op de wereld op dat 
moment of op de context waarvoor hij het product ontwierp? Welke normen, waarden en 
meningen had hij, hoe keek hij naar de wensen en behoeftes van andere mensen, etc.
De deconstructiefase is een soort opwarmfase, een voorbereiding voor het eigenlijke ont-
werpen en biedt gelegenheid om vanzelfsprekendheden en aannames over producten los 
te laten en nieuwe mogelijkheden te ontdekken.

RECONSTRUCTIE/ONTWERPEN

Om de observaties en overwegingen (factoren) te kunnen onderzoeken die meegenomen 
moeten worden bij het ontwerpen van een nieuw product of dienst, moet eerst het domein 
bepaald worden waaraan je een bijdrage wilt leveren en de tijdhorizon waarvoor je ontwerpt 
(context) (1). De context waarop je je focust, dient als een filter waardoor je de wereld be-
kijkt. Het filter is zo abstract als het ontwerpdoel en de duur van de ontwerpfase toelaten.
Zodra het domein en tijdhorizon vastgesteld zijn, worden de contextfactoren geïdentifi-
ceerd (2). (context)Factoren zijn observaties, gedachtes, theorieën, wetten, overwegingen, 
overtuigingen of meningen. Factoren kunnen overal vandaan komen en kunnen persoonlijk, 
subjectief of generiek, objectief zijn. Factoren zijn waardenvrije beschrijvingen van fenome-
nen in de wereld zoals deze zich (aan je) voordoen.
Bij het verzamelen van factoren is het van belang in de gaten te houden dat er voldoende 
verscheidenheid is:
Factoren kunnen stabiel zijn, zoals een principe of toestand, of variabel, zoals een ontwik-
keling of trend; factoren kunnen gaan over gedachten, gevoelens of gedrag (psychologie), 
over hoe mensen met elkaar omgaan (sociologie), of te maken hebben met andere weten-
schappelijke terreinen als economie, technologie, biologie, etc.; factoren kunnen ‘dichtbij’ 
de kern van de context liggen, of wat verder ervan af.
Van belang is het factoren te beoordelen op hun relevantie voor de context. Dit kan in eer-
ste instantie op basis van intuïtie. Ook moet een factor de ontwerper zelf aanspreken, het 
gevoel geven een bijdrage te kunnen leveren aan het bedenken van iets ‘nieuws’. Factoren 
die uitsluitend beperkingen in het ontwerp opleggen, mogen achterwege blijven, zij leiden 
anders teveel naar standaard oplossingen en worden
geacht bij de ontwerper wel voldoende in beeld te zijn om de beoordeling van andere fac-
toren te sturen. Een factor moet wel iets van originaliteit in zich hebben. Onder originaliteit 
wordt zowel vernieuwing als geschiktheid verstaan.
Sommige factoren hebben weer onderliggende factoren, die interessanter zijn dan de fac-
toren die in eerste instantie geïdentificeerd waren: het is van belang dan de onderliggende 
factoren mee te nemen in het ontwerp.
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In de volgende fase (3) wordt een compositie gemaakt van de geselecteerde factoren. Zo 
worden verschillende contextstructuren geformuleerd.
Als eerste worden de factoren waar mogelijk geclusterd, op basis van overeenkomsten bin-
nen de factoren en/of op basis van het ontstaan van een nieuwe factor uit de gezamenlijke 
factoren in het cluster. Ook voor de clusters geldt dat ze origineel moeten zijn, relevant voor 
de context en aansprekend voor de ontwerper.
Na het maken van de clusters worden de relaties tussen de verschillende clusters gedefini-
eerd. Er zijn grofweg twee types relaties tussen clusters: een patroon of verhaallijn en een 
dimensie, waarbij twee tegengestelde clusters de uiteinden van een dimensie vormen.
Vanuit de contextstructuren wordt vervolgens door de ontwerper stelling ingenomen vanuit 
morele afwegingen (4): een stelling verwoordt wat je mensen wilt bieden binnen de vastge-
stelde context en is het eerste deel van de visie.
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Afbeelding 27. Stappen 1 tot en met 4 ViP in beeld 

 
Met deze stap wordt overgegaan van het context- naar het interactieniveau. 
De vraag welke relatie er moet zijn tussen de gebruiker en het product om de visie 
uit de vorige stap te realiseren, wordt nu beantwoord (5). De visie op de interactie 

Afbeelding 27. Stappen 1 tot en met 4 ViP in beeld
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Om de gewenste interactie tussen mens en product uit te lokken, moet een product be-
paalde kwaliteiten bezitten. Het bepalen van de productkwaliteiten is de laatste stap in het 
opstellen van de visie op het product (6).
Om de productkwaliteiten te kunnen bepalen, moeten altijd de contextfactoren, de struc-
turen en de stellingname meegewogen worden. Op deze manier wordt toegewerkt naar de 
gewenste interactie.
Productkwaliteiten zeggen nog niets over wat voor product er uiteindelijk ontworpen wordt; 
het zegt iets over de aard van het product en over hoe het gebruikt kan worden.
Met de aard van het product wordt het karakter van het product benoemd, als: vriendelijk, 
open, gesloten, krachtig, etc. Hieraan gekoppeld kan ook worden gedacht over tot welke 
soort acties het product moet uitlokken. Net als de context en de interactie, moeten ook de 
productkwaliteiten origineel zijn, om te kunnen beantwoorden aan de gewenste interactie 
in de toekomst.
Zodra de productkwaliteiten vastgesteld zijn, kunnen de producteigenschappen bepaald 
worden (7) in het concept. Hierbij wordt de visie (stelling, interactie en productkwaliteiten) 
vertaald in een producttype en in wat het product kan (doen), maar nog niet in een specifie-
ke vorm. Deze stap vindt vooral plaats op basis van onderbewuste processen: 
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definieert hoe het te ontwerpen product wordt gebruikt en ervaren en welke waarde 
of betekenis naar voren komt uit de relatie tussen het product en de gebruiker. De 
stelling geeft aan wat het product gaat bieden; de visie op de interactie geeft aan 
hoe dit geboden gaat worden. 
Tezamen wordt hiermee gedefinieerd welke betekenis je wilt bieden aan welke 
mensen. 
 

 

Afbeelding 28. Stap 5 ViP in beeld 
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Productkwaliteiten zeggen nog niets over wat voor product er uiteindelijk ontworpen 
wordt; het zegt iets over de aard van het product en over hoe het gebruikt kan 
worden. 

Afbeelding 28. Stap 5 ViP in beeld
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de zorgvuldig opgestelde visie zorgt ervoor dat goede ideeën ‘als vanzelf’, intuïtief bij de 
ontwerper ontstaan.
Hierna wordt het product zelf in concept ontworpen. In deze fase kunnen enkele beperkin-
gen, waar hoe dan ook rekening mee gehouden moet worden, ingevoegd worden in het 
ontwerp: er moet een synthese ontstaan tussen (visiegedreven) kenmerken en (contextbe-
paalde) beperkingen om te komen tot een samenhangend en realistisch product.
Leidende vragen in de conceptfase zijn:
Past het bij alle onderdelen van de visie?
Is dit het meest effectieve concept, opgebouwd met een minimum aan ‘middelen’?
Is het concept ‘logisch’? Is het acceptabel of zelfs aantrekkelijk voor mensen?
Deze laatste test moet gedaan worden met de toekomstige context in gedachten: het is van 
belang bij het toetsen van het conceptontwerp dat de gekozen toekomststructuur en de 
visie behorende bij het product als referentiekader gehanteerd worden bij de beoordeling.
In de laatste stap wordt het conceptontwerp omgezet in een tastbaar en realistisch product 
(8).
Van belang bij deze stap is dat de visie ook hier altijd leidend blijft bij iedere beslissing die 
genomen wordt. Relevante beperkingen (bijvoorbeeld van materiaalkeuze) moeten nu wel 
meegenomen in het eindontwerp, ook wordt nu duidelijk of gebruik gemaakt kan worden 
van bestaande technologie of dat er een nieuwe technologie ontwikkeld moet worden en 
welke kenmerken onmisbaar of nice to haves zijn.
De potentiële gebruikers kan gevraagd worden het product te toetsen, echter voor een goe-
de toetsing is het nodig dat zij goed meegenomen zijn in de gekozen toekomststructuur en 
de visie behorende bij het product en deze als referentiekader hanteren bij hun beoordeling.

Afbeelding 29. Stappen 6 tot en met 8 ViP in beeld
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In de volgende afbeelding is de gehele methodiek in beeld gebracht. Hierin zijn de
stappen uit de reconstructiefase van afbeelding 26 één op één te herkennen.
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Afbeelding 30. Alle stappen  ViP in beeld 
 
 

 

Afbeelding 30. Alle stappen ViP in beeld
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BIJLAGE II. VAN KLANTINZICHTEN EN
KLANTWAARDEN NAAR TOETSITEMS

In de linker kolom zijn alle elementen uit de klantinzichten en klantwaarden weergegeven; 
rechts de items uit de toetslijst. De relaties tussen beide zijn grafisch weergegeven.
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BIJLAGE III. SCORE OP DE ITEMS IN TOETSFASE

In bijgaande matrix zijn alle groepsscores door de verschillende groepjes per focusgroep 
weergegeven.

In de laatste kolommen zijn de somwaardes per type respondent (jongere en babyboo-
mers) weergegeven; in de voorlaatste kolom de gecorrigeerde score voor de babyboomers, 
omdat zij met negen personen waren en de jongeren met negenenveertig.
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Afbeelding 32. Scores op de  toetsitems 

items
som 
jongeren

som 
baby-
boom

gecor-
rigeerde 
som 
baby-
boom

totaal-
score

Weten wat voor ziekte(n) je 
krijgt 0 0 0 0
Weten hoe je 
ziekte/beperkingen voorkomt 3 5 4 3 4 5 5 2 2 2 4 4 39 4 22 61
Weten welk gedrag of 
levens(stijl) voor jou 
goed/gezond is 0 0 0 0
Weten wat gezond gedrag voor 
je oplevert 0 0 0 0
Weten wat de gevolgen zijn van 
‘ongezond’ gedrag 1 3 4 0 0 4
Zelf verantwoordelijk zijn voor 
ziekte en gezondheid (eigenaar 
zijn) 1 0 1 5 5
Zelf (mee)denken en 
(mee)beslissen over 
behandelingen, hulp(middelen) 
etc. 4 2 0 6 33 33
Zelf aan de slag met 
hulp(middelen), interventies, 
handelingen 0 0 0 0
Kunnen kiezen om niet gezond 
te leven 1 1 0 0 1
Kunnen kiezen om niet te weten 
welke ziektes je gaat krijgen of 
hebt 4 2 2 3 5 16 0 0 16
Zelf kunnen kiezen wanneer je 
klaar bent met leven 3 3 3 4 13 0 0 13
Zelf bepalen wat je kwaliteit 
van leven vindt 5 3 4 2 5 14 5 27 41
Onderdeel van een groep zijn 0 0 0 0
Als individu benaderd worden 2 3 5 4 5 9 49 54
Kunnen kiezen om je aan te 
sluiten bij een groep 
gelijkgestemden (‘collectief’) 
om bijvoorbeeld samen de zorg 
te organiseren 1 2 1 2 11 12
Maatwerk krijgen, passend bij 
jouw eigen situatie 3 1 3 2 2 3 4 3 1 5 5 27 5 27 54

Integraal benaderd worden (de 
zorgwerker ziet je als ‘geheel’) 2 3 2 1 8 0 0 8
Producten en diensten om jou 
heen georganiseerd 0 0 0 0
Zorgdiensten zoveel mogelijk in 
je eigen omgeving 0 0 0 0
Zo min mogelijk lijden, pijn, 
geen beperkingen 3 4 1 2 5 4 1 2 19 3 16 35
Leren accepteren van het leven 
met beperkingen 3 3 0 0 3
Zelfontplooiing 2 1 5 4 1 2 13 2 11 24
Zo goedkoop mogelijk 1 4 5 0 0 5
Verschillende serviceniveaus 0 0 0 0
De hoogste kwaliteit 3 4 5 1 5 1 5 3 5 4 5 1 42 0 0 42
Reizen voor de best passende 
zorg/interventie 0 0 0 0
Privacy inleveren in ruil voor 
gezondheid 0 0 0 0

Gelijkwaardigheid in de relatie 
tussen burger/cliënt/patiënt en 
professional/zorgverlener/arts

2 0 2 11 11

toegankelijkheid en 
beschikbaarheid van informatie 3 3 0 6 33 33

top vijf van waarden

scores 6VWOa scores 6VWOb babyboom

Afbeelding 32. Scores op de toetsitems
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BIJLAGE IV. CORRESPONDERENDE KLANTIN-
ZICHTEN EN KLANTWAARDEN MET ITEMLIJST

Hieronder wordt in tekst toegelicht welke drijfveren, interacties en klantwaarden correspon-
deren met de items die het hoogst scoren in de toetssessies.

De items in de toetssessie die het hoogste scoorden, zijn:

 1. Weten hoe je ziekte/beperkingen voorkomt
 2. Als individu benaderd worden
 3. Maatwerk krijgen, passend bij jouw eigen situatie 
 4. Zelf bepalen wat je kwaliteit van leven vindt
 5. Zo min mogelijk lijden, pijn, geen beperkingen

Deze refereren, conform afbeelding 31, aan de volgende drijfveren/interacties en klant-
waarden:

1. Weten hoe je ziekte/beperkingen voorkomt
 · Klantvoordeel: Kennis en vaardigheden hebben over wat gezond leven is en hoe  
   je beperkingen uitstelt of voorkomt; Kennis en vaardigheden hebben over hoe je  
   op welk moment (bij welke signalen) moet handelen (gezondheidsvaardigheden,     
   incl zorgconsumptievaardigheden)
 · Pijnpunt: Niet weten hoe je eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van je gezond 
   heid kunt nemen, omdat: informatie niet aansluit bij de eigen leer- en 
   copingstrategieën, bij de eigen organisatievaardigheden, of informatie niet 
   op maat is (te veel of te weinig, niet gerelateerd aan het doel);

2. Als individu benaderd worden
 · Klantvoordeel: Producten en diensten sluiten aan op individuele situatie (wat jijzelf  
   mankeert/riskeert) en vaardigheden (bij eigen leer- en copingstrategieën en organi 
   satievaardigheden);
 · Pijnpunt: Informatie niet aansluit bij de eigen leer- en copingstrategieën, bij de 
   eigen organisatievaardigheden,

3. Maatwerk krijgen, passend bij jouw eigen situatie
 · Klantvoordeel: Kennis en vaardigheden hebben over wat jijzelf mankeert of   
   riskeert aan ziekten of aandoeningen (kennis over eigen medische situatie en 
             toekomst);

4. Zelf bepalen wat je kwaliteit van leven vindt
 · Klantvoordeel: Voeren van eigen regie over gezondheid en ziekte; Producten en  
   diensten dragen bij aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, waarin zelfont 
             plooiing én plezier heel belangrijke elementen zijn;

5. Zo min mogelijk lijden, pijn, geen beperkingen
 · Pijnpunt: Klachten of pijn hebben
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En aan de volgende klantwaarden:
1. Weten hoe je ziekte/beperkingen voorkomt
 · Voordeelverschaffer: Informatie op maat over eigen gezondheid en leefstijl, dwz.  
   de juiste hoeveelheid data en een passende aanbiedingsvorm; ‘Opgevoed zijn’ in  
   wat een gezonde leefstijl is en welke risico’s, ‘gezondheidswinsten’ en 
   consequenties waarmee gepaard gaan
 · Pijnverzachter: Informatie op maat over eigen gezondheid en leefstijl, dwz. de   
   juiste hoeveelheid data en een passende aanbiedingsvorm; Zelf kunnen afwegen  
   op bovenstaande kennis: shared decision making en waar nodig ondersteund   
   worden hierbij;

2. Als individu benaderd worden
 · Voordeelverschaffer: Informatie op maat over eigen gezondheid en leefstijl, dwz.  
   de juiste hoeveelheid data en een passende aanbiedingsvorm
 · Pijnverzachter: Informatie op maat over eigen gezondheid en leefstijl, dwz. de   
   juiste hoeveelheid data en een passende aanbiedingsvorm;
 · Zelf kunnen afwegen op bovenstaande kennis: shared decision making en waar  
   nodig ondersteund worden hierbij;

3. Maatwerk krijgen, passend bij jouw eigen situatie
 · Voordeelverschaffer: Informatie op maat over eigen gezondheid en leefstijl, dwz.  
   de juiste hoeveelheid data en een passende aanbiedingsvorm; Zelf kunnen  
   afwegen op bovenstaande kennis: zelf over de eigen data beschikken, shared   
   decision making en waar nodig ondersteund worden hierbij; Tools hebben om   
   zelf de regie te nemen, direct en altijd vragen kunnen stellen;
 · Pijnverzachter: Informatie op maat over eigen gezondheid en leefstijl, dwz. de  
   juiste hoeveelheid data en een passende aanbiedingsvorm;

4. Zelf bepalen wat je kwaliteit van leven vindt
 · Pijnverzachter: Zelf kunnen afwegen op bovenstaande kennis: shared decision   
   making en waar nodig ondersteund worden hierbij;

5. Zo min mogelijk lijden, pijn, geen beperkingen
 · Pijnverzachter: Focus op plezier, gemak en op preventie in plaats van op   
   genezing; producten die hierbij aansluiten
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op innovatieve wijze. Gedreven door de zorg of het innovatief vermogen 
binnen de zorg niet tekort schiet, in een wereld die, met name onder in-
vloed van enorm veel en snelle technologische ontwikkelingen, op alle ter-
reinen aan het veranderen is. 
Annemijn van Hemel en Gerda Woudstra geven organisaties in de zorg 
handreikingen om hun strategie effectief te kunnen richten op een waarde-
propositie die aansluit bij de vraag van zorgconsumenten in de toekomst. 
Zij verwerven op innovatieve wijze, met Vision in Product Design inzicht 
in de vraag van de toekomst en komen met passende waardeproposities 
voor aanbieders van producten en diensten gericht op ziekte en gezond-
heid: het omgaan met beperkingen in 2035. 
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zen) en dat de verantwoordelijkheid - voor onder andere ziekte en gezond-
heid - meer bij het individu dan het collectief ligt.
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sten.
Van Hemel en Woudstra besluiten hun betoog met een aantal strategische 
aanbevelingen, waarmee huidige zorgorganisaties kunnen voorsorteren op 
de toekomst van de zorg in 2035.
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