
Michel Osseweijer





www.pl51.nl @Platform51

Over de ups & downs van (een) innovatie (platform)

Michel Osseweijer
6 maart 2020



Zelf aan de slag!

3 opdrachten, 1, 2, en 3. Vind je teamgenoten, dus de nummers 1, 2 en 3. De 
maximale groepsgrootte is 6 personen. Dus er kunnen meerdere teams 1, 2 en 
3 ontstaan.

Op het a4 vind je de opdracht. Je krijgt 10 minuten voor de opdracht. Daarna 
koppelt elke groep plenair terug.

Succes!



Opdracht team 1

De organisatie van innovatie. 

Op welke manier organiseer je innovatie? 
Je kunt kiezen uit de volgende vormen: 

a) je organiseert innovatie vanuit een innovatielab, dus vanuit buiten je 
organisatie of 

b) je organiseert innovatie vanuit een (bestaande) afdeling, dus van binnenuit.

Welke vorm kies je? En waarom? 

Let op! Er is geen goed of fout, het gaat om de onderbouwing.



Opdracht team 2

Een beweging op gang brengen.

Je kunt er vanuit gaan dat niet iedereen (binnen jouw organisatie) op 
innovaties/veranderingen zitten te wachten. Op welke manier breng je een 
beweging op gang en creeer je de energie die nodig is om te innoveren?

Haal je mensen van buiten je organisatie naar binnen of start je ‘gewoon’ met je 
collega’s? 

Waar begin jij? 
Let op! Er is geen goed of fout, het gaat om de onderbouwing.



Opdracht team 3

Slim innoveren.

Denk vooraf goed na over het proces van innoveren. Want idealiter zou je willen 
dat een innovatie (minimaal) binnen je hele organisatie kan worden gebruikt. 
Maar misschien ook wel sectorbreed of zorgbreed. We werken in de zorg dus 
innovaties moeten ook veilig worden ontworpen, denk maar aan de AVG. En de 
kans is groot dat de groep die de innovatie startte niet de groep is die zorgt 
voor de verdere doorontwikkeling van de innovatie. 

Formuleer de uitgangspunten voor innovatie.

Let op! Er is geen goed of fout, het gaat om de onderbouwing.



Platform 51

Verwondering omzetten in Energie

Toevallig gesprek met Hans Butselaar, voorzitter RvB CJG Rijnmond

Samenvatting vh gesprek:

a) Ga aan de slag met innovatie
b) Advies: vorm een Gideonbende
c) Carte Blanche
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>> Tijdlijn

Samenvattend:

- Ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op,
- Mensen zijn meer connected dan ooit,
- Mastering Technology

- Verwarrende tijd  
- Veel transities
- Perspectief?



>> buitenwereld

De wereld staat niet stil:

• Overal om ons heen zie je verandering. Nieuwe organisaties zijn tech & data 
driven. Platformdenken en -organiseren zorgen voor exponentiële toename 
van deze veranderingen.

Wat is exponentieel?

• Maar dit is helemaal geen verrassing voor jullie. Want het zijn jullie – de 
consument – die al deze producten gebruiken.

Welke gebruikt/kent u? Roept u maar!
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+ +

Robot Warehouse Auto pilot Google maps

Vraag?
Welke dienstverlening [service] zie je ontstaan?



+ +

Robot Warehouse Auto pilot Google maps

Vraag?
Welke dienstverlening [service] zie je in ons domein ontstaan?
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Verwondering



>> buitenwereld

De consument dat ben jij, maar de cliënten zijn dit ook! 

De cliënt verwacht ongeveer dit van uw dienstverlening:

-> Apple Easy
-> Google Fast
-> Whatsapp Cheap

-> Consumer centric -> Cliënt/klant Centraal!
-> Human centric -> mens centraal.
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Opdracht team 2

Een beweging op gang brengen.

Je kunt er vanuit gaan dat niet iedereen (binnen jouw organisatie) op 
innovaties/veranderingen zitten te wachten. Op welke manier breng je een 
beweging op gang en creeer je de energie die nodig is om te innoveren?

Haal je mensen van buiten je organisatie naar binnen of start je ‘gewoon’ met je 
collega’s? 

Waar begin jij? 
Let op! Er is geen goed of fout, het gaat om de onderbouwing.



>>

Dromen vangen

• Ideeën ophalen bij professionals
• Op basis van vrijwilligheid
• Leidde tot 30% opkomst
• 150 bruikbare ideeën

• Selectie top 10
• Keuze top 3 door medewerkers
• Wij [bestuurder en wij] hebben vooraf toegezegd de top 3 te realiseren [no matter 

what]
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community
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>>

Dromen realiseren

• 3 Ideeën:
• Maatwerk, beloningsapp, CJG Bus

• Realiseren
• Met klant, vanuit de klant
• Met Designthinker



>>

Resultaat

• Maatwerk -> concrete producten [succes]
• Beloningsapp -> geen app, wel peutersurvivalgids
• CJG Bus -> gefaald J



>>

Resultaat

Bonus
• Blije klanten en medewerkers
• Nieuwe processen
• Customer journey en touchpoints
• Klantprofielen

Malus
• Interne Frictie
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Touchpoints



>>

Karakter Omvang

Medewerkers 8000

Cohort 200.000

Kinderen in Zorg 4.000.000

0-4 1.000.000

4-19 3.000.000

€ 450.000.000

Karakteristieken JGZ
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>>

Kinderen in zorg contactmomenten

0-2 jaar 10

2-4 jaar 5

4-19 jaar 2 / 3

Kinderen in zorg vs contactmomenten
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Opdracht team 3

Slim innoveren.

Door vooraf goed na te denken over het proces van innoveren. Want idealiter 
zou je willen dat een innovatie (minimaal) binnen je hele organisatie kan 
worden gebruikt. Maar misschien ook wel sectorbreed of zorgbreed. We werken 
in de zorg dus innovaties moeten ook veilig worden ontworpen, denk maar aan 
de AVG. En de kans is groot dat de groep die de innovatie startte niet de groep 
is die zorgt voor de verdere doorontwikkeling van de innovatie. 

Formuleer de uitgangspunten voor innovatie.

Let op! Er is geen goed of fout, het gaat om de onderbouwing.



Missie

Platform 51 is een ontwikkelplatform en natuurlijk aanspreekpunt voor innovatie in de 
jeugdgezondheidszorg met als doel dat kinderen gezond, veilig en happy kunnen 
opgroeien. 
Als neutrale partij organiseren en verbinden wij veranderinitiatieven en maken de 
praktische uitvoering mogelijk. Dat doen we door met nieuwe technologieën en 
(kennis)netwerken te werken én in gesprek te zijn met professionals, ouders en 
kinderen.



Nieuwe partners

• Associatie voor jeugd
• Garages 2020
• Philips
• Gino
• Future Facts
• NCJ
• Bureau Zorginnovatie 



Slim innoveren

• Open source
• Schaalbaar
• Customer first
• Slim inkopen
• 3x per jaar laten zien wat je oplevert



Platform 51
Voordeel:

Meer snelheid door:
- geen plannen van aanpak
- geen business case vooraf
- geen inmenging van mensen die er (toch) geen 

verstand van hebben

Eigen identiteit:
- Voorkomt conflict met moederorganisatie
- Branding rondom innovatie (aanzuigende werking)

Vrijheid:
- Bepaalt zelf je agenda
- Fingerspitzengefüll

Apart van de staande organisatie

Nadeel:

Verantwoordelijkheid:
- Eigen benen
- geen business case vooraf
- geen inmenging van mensen die er (toch) geen 

verstand van hebben

Wrijving met ‘collega’s:
- Waarom zij wel en wij niet?
- Ik heb liever een arts meer

Veel mislukt, daar moet je tegen kunnen
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