
Digitale innovatie
Een paar praktijkvoorbeelden van BCE en als bonus een tikkeltje reflectie

Klaas-Jan Molendijk – klaas-jan@bce.consulting – 06 81 14 13 72



Over ons: Business Case Entrepreneurs

~20 consultants
(+ schil)

Bilthoven
(Utrecht)

Digitale 
transformatie

Zorg & welzijn Verzekering-
gerelateerd “Rest of the world” 
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Wij regelen het 
voor/met je



Uitdagingen digitale transformatie

Low-code 
software 

ontwikkeling

Artificial
Intelligence

Internet of 
things

(incl. wearables, 
domotica)

Blockchain

Big data

Virtual &
augmented

realityRobotics

Robotic
Process

Automation

Virtuele 
assistentenKeten-

integratie

Online & 
self-service

Legacy

IT 
governance

& 
informatie-

mgt.

Cloud

…enz.
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Security & 
compliance

Process
redesign



4Let op: wij werken B2B… en “de zorg” is een wel erg breed begrip.



Voorbeeld #1

> Het digitale zorgbedrijf <

Blended care

Robotic Process Automation
5

Subsector:

VVT
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Zonder het digitale zorgbedrijf

Er zijn veel wijkteams…
… en zij doen heel veel zelf.

Wanneer komt 
de zuster?

Zorg-
aanvraag

Dubbele 
medicatiecheck

Informatie-
/adviesvraag

…

…

…

…

1e doel:
Wijkteams maximaal ontzorgen
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Met het digitale zorgbedrijf

Wanneer komt 
de zuster?

Zorg-
aanvraag

Dubbele 
medicatiecheck

Informatie-
/adviesvraag

…

…

…

…

… en een digitaal zorgbedrijf dat nu veel regelt.

DZ

DZ

Er zijn veel wijkteams…

1e doel:
Wijkteams maximaal ontzorgen
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Zonder het digitale zorgbedrijf

Er zijn veel wijkteams en zij doen 
al jaren wat zij doen…

… en vinden het best lastig om al 
die nieuwe ‘snufjes’ daadwerkelijk 
een plek te geven in hun 
dagelijkse werk.

2e doel:
Zorg op afstand leveren waar mogelijk
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Met het digitale zorgbedrijf

… en een digitaal zorgbedrijf dat zorg levert.
Er zijn veel wijkteams…

2e doel:
Zorg op afstand leveren waar mogelijk

Sensor-
trigger

Beeld-
analyse

Video-
consults

Zelf-
meting

…

…

…

…

DZ

DZ



COPD-client voert thuismeting uit

COPD-client Petra 
voert thuis een 
meting uit met 

speciale appara-
tuur & app.

In het digitale 
zorgbedrijf komt 

haar meting 
binnen.

Afhankelijk van de 
waarden ontstaat 
er interactie met 

Petra.



Voorbeeld vanuit de praktijk van het digitale zorgbedrijf

i.s.m.
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Domotica helpt een 91-jarige

De 91-jarige 
Marjan woont zelf-
standig. Ze vindt 

het fijn dat ze met 
sensoren gemoni-

tord wordt.

Door de loop van 
de maanden is er 
een verschuiving 
zichtbaar: steeds 
vaker gaat ze ‘s 
nachts uit bed.

Het digitale 
zorgbedrijf 

signaleert dit en 
acteert proactief 

door contact op te 
nemen. 

Voorbeeld vanuit de praktijk van het digitale zorgbedrijf

 

i.s.m.
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systeem

e-mail
WhatsApp

fax

Het gereedschap van het dig. zorgbedrijf

2e doel:
Zorg op afstand leveren waar mogelijk

1e doel:
Wijkteams maximaal ontzorgen

vereist

verpleegkundige van 
digitaal zorgbedrijf



Voorbeeld #2

Het digitale zorgbedrijf

> Blended care <

Robotic Process Automation
13

Subsector:

Huiselijk 
geweld



Blended care: wat is het?
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‘Normale’ hulpverlening:

‘Blended’ hulpverlening:

oranje = regulier contact met hulpverlener
blauw = online (zelf)hulp

Meestal 
“papierintensief”
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Als hulpverlener

GEWIST
#AVG



Als client
Niet one-size-fits-all

maar dus echt een 
maatwerkprogramma!
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Aha… het is dus een 
e-learning-platform?
Nee, het platform faciliteert ook allerlei 
andere vormen van interactie zoals het 
maken van een (gezins)actieplan, 
veiligheidsplan, clientevaluaties en meer.

Er zijn wel wat 
leerpunten, 

maar dat komt 
mogelijk later 
nog even…



Voorbeeld #3

Het digitale zorgbedrijf

Blended care

> Robotic Process Automation <
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Subsector:

allemaal
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Eenvoudig voorbeeld



Wat is een softwarerobot?

Binnen RPA is een robot een stuk software die de functie van een 
virtuele medewerker heeft. Net als een echte medewerker werkt 

deze robot op de gebruikersinterface (d.w.z. alles wat je ziet op het 
beeldscherm) van een computer.

RPA gaat dus
niet over dit
soort robots!
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klikken

typen

bestanden 
lezen

knippen & 
plakken

applicaties 
gebruiken

internetten
zoeken

rekenen

downloaden

mailen

inloggen

opslaan

voorbeelden van handelingen:



RPA: Voorbeeld #1

Formulieren verwerken

Talloze voorbeelden zijn er van formulieren –
denk aan bestellingen, aanmeldingen, schade-
meldingen, enzovoort – die online worden 
gevuld. Het is niet ongebruikelijk dat dergelijke 
data in de vorm van een e-mail bij een 
organisatie binnenkomt. Vervolgens gaat een 
medewerker aan de slag om de data te 
verwerken in systemen, e-mails te sturen, lijsten 
bij te werken… of wat er ook allemaal moet 
gebeuren in dit specifieke werkproces.
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Webformulier wordt gevuld E-mail met data komt binnen Persoon verwerkt de data

1 2

12345678

jansen

11

RPA

Robot verwerkt de data

3



Administratieve lastenverlichting 
in de keten ziekenhuis-thuiszorg

Ziekenhuispatiënten hebben na ontslag soms 
nog thuiszorg nodig. Ziekenhuizen maken dit 
'aanbod' kenbaar via webportalen (zoals 
Zorgspoor, Zorgwissel of Point), welke meerdere 
keren per dag moet worden bezocht door een 
klantenservice of -als er geen klantenservice of 
equivalent is- afzonderlijke teams van de 
thuiszorgorganisatie.

Omdat er geen of ontoereikende 
geautomatiseerde koppeling bestaat tussen 
deze transferportalen en de systemen van 
thuiszorgorganisaties, zijn robots ontwikkeld die 
'bewaken' deze portalen en op het juiste 
moment zorgen ze dat de juiste gegevens bij de 
juiste persoon terecht komen.

Portal 

A
Portal 

B
Portal 

C

RPA

RPA: Voorbeeld #2
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Een RPA-robot anno nu is een doener 

“DOEN” “DENKEN”

“Iedereen heeft het over AI, 
machine learning enzovoort, 
maar de praktijk is dat veel 
basale processen nog niet 

eens op orde zijn. ”

… en ontzettend 
veel nichespelers.
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RPA + AI: duiding van de verschillen
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AI-enabled

visuele 
analyseRPA

duizenden analysesAnalyse van moedervlekken

Stel dat wij met elkaar de ambitie hebben om 
het mogelijk te maken dat iemand foto’s van 
zijn/haar moedervlek(ken) kan e-mailen en dat 
hij/zij ook weer via e-mail een reactie krijgt. 
Bovenstaand hoe dat met de combinatie van 
RPA en AI zou kunnen werken.

dermatoloog

patiënt

Let op: voor dit specifieke 
voorbeeld is al een app met de 
naam Skin Vision. Het gaat hier 
puur om het duiden van de 
verschillen tussen RPA en AI.



Van a computer in every
home naar a robot as buddy 

for every person.
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Waarom dit plaatje? 
Softwarerobots zorgen niet voor een 
“spelerswissel” van mens naar robot. Het 
zorgt er voor dat je de saaie, ‘low value’ 
dingen niet meer hoeft te doen.



Persoonlijke reflecties

26



De innovatie die we het 
meest nodig hebben is 
vernieuwing van het 
innovatieparadigma.

Side-notes:
• In normaal Nederlands: ik vind “de zorg” niet zo 

goed in projecten doen. 
• Vergaande zelforganisatie / decentralisatie helpt 

in deze niet mee. 
• Idem voor de hoeveelheid parttimers (waardoor 

de weken & maanden voorbij vliegen).
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“Wezenlijke transities 
starten nooit met een 

brede consensus.”

Vrije vertaling van opmerking van Jan 
Rotmans (hoogleraar aan EUR). 



Bewezen innovaties 
schalen veel te lang-
zaam. Tussen organi-
saties, maar zelfs 
binnen organisaties.

Side-notes:
• Hoe innovatief zijn veel innovaties eigenlijk?!
• Ook hier compliceert zelforganisatie.
• In hoeverre zouden dingen verplicht moeten zijn? 

(Of op z’n minst veel actiever gestimuleerd.)
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Innovatie staat te veel 
op zichzelf; altijd weer 
de ‘losse dingetjes’. 

Side-notes:
• Hoe te integreren in het werkelijke werkproces 

i.p.v. afhankelijk zijn van de enthousiaste 
professional? 
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Simpel vertaald naar 
het eerdere blended

care voorbeeld: 
waarom moeten 

hulpverleners zelf de 
cliënten aanmaken? 

#drempels



Innovatie heeft de 
neiging zich te richten 
op de echt gave dingen 
en andere zaken te 
vergeten.

Side-notes:
• De aandacht gaat makkelijk naar Artificial

intelligence, virtual reality, blockchain, 3D 
printing, … enzovoort. 

• Terwijl veel basale vraagstukken feitelijk nog open 
staan, zoals naadloze ketenintegratie.

• Praktijkvoorbeeld: wel een behoorlijke pot geld 
voor innovaties, maar relatief kleine pot voor 
problemen die al jaren spelen. 
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Innovatie is leuk en 
hartstikke nodig… maar 
we gaan echt niet hard 
genoeg. 

Side-notes:
• We stevenen af op een maatschappelijke crisis. 

Met links en rechts een “innovatietje” gaan we het 
niet redden. 

• De maatschappij zoekt ondernemers die het 
verschil kunnen maken op de echte problemen…

• Rol van politiek en zorgverzekeraars?
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Einde
Bedankt!

Klaas-Jan Molendijk – klaas-jan@bce.consulting – 06 81 14 13 72


