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Even voorstellen
Functie en rollen
Portefeuille:
•
Ziekenhuizen en ZBC’s
•
Medisch vrije beroepen: huisarts, tandarts,
specialisten, apotheker, fysiotherapeut
•
GGZ / jeugdzorg
•
Verpleeg (verzorging) huizen / thuiszorg
•
Gehandicapten
•
Zorg gerelateerde industrie
•
Nieuwe toetreders / start ups

Organisatie
- 5 Grootbedrijf teams
- 14 specialistenbanken
- 14 medicidesks i.o.
- Credit, Bijzonder Beheer,
productspecialisten (FL,
Lease, Corporate Finance,
AFG, Verzekeringen)
- Rabobank Corporate Invest

Nevenfuncties: o.a. NVB, VNO-NCW, iPH (lid RvT),
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Rabobank: ‘Zorgbestuurders missen de
capaciteiten en ambitie om te veranderen’
Slechts een ‘klein’ percentage zorgbestuurders is in staat hun organisatie te transformeren.
‘Verreweg de meesten missen de ambitie en de capaciteiten om ingrijpende veranderingen te
managen’, zegt directeur gezondheidszorg Michel van Schaik van de Rabobank: ‘Die competenties
zien we weinig in de zorgsector.’
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Het begint
met visie!
2010
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2019
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Diagnose Zorginnovatie (2013)

Rol overheid

Zorgsysteem

PATERSYSTEEM
Verzorgingsstaat

EGOSYSTEEM
Marktwerking

ECOSYSTEEM
Waardecreatie

Centrale regelgeving
Top-down & directief
Bevoogdend

Kader scheppende overheid
Handhaving & toezicht
Op afstand

Verbindende overheid
Wederkerigheid
Stijlflexibiliteit

Rijksoverheid

Verzekeraar
Aanbieders
Zorgconsument

Eco-netwerk

CENTRALE
AANBODREGULERING
Input financiering:
budget & vergunningen
Focus: institutie &
zorgprofessional (ziekenzorg)
Ziekte & Zorg

GEREGULEERDE
MARKT WERKING
Outputfinanciering:
prestatie bekostiging
Focus: zorgconsument
(Pathogenesis)
Gezondheid & Gedrag

DUURZAME ZORG
WAARDESYSTEMEN
Outcome financiering: individueel &
maatschappelijk
Focus: Burger & gezondheid
(vitaliteit & welbevinden: Salutogenesis)
Functioneren & Participeren
Persoonlijk
Preventief
Predictief
Participatief
Genetica

Farma
Technologie
ontwikkeling

Medische Technologie

Informatie & Communicatie Technologie
Robotica

Nanotechnologie

Bio-tech
NutriTech
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Onze strategische koers
• Gezondheidszorg focus sector voor de Rabobank
• Actief in de hele zorgketen
• Missie: noodzakelijke transformatie versnellen
• Thema’s:

Digitalisering/Innovatie,
Voeding & Gezondheid,
Wonen en Zorg
• Duurzaamheid voorop!

#Growingabetterworldtogether
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Zorgaanbieders
Fundamentele transformatie noodzakelijk
• Grotere zorgbehoefte, maar krimp van (intramurale) omzet
• Strategie = keuzes maken/ focus aanbrengen
• Ontvlechten i.p.v. fuseren;

bv: Centres of Excellence (vb. Prinses Maxima Kinderoncologisch
Centrum, Xpert clinics, AvL, ParkinsonNet, etc.);
• Digital first strategie (vgl. bankensector);
• Van reparatiegeneeskunde naar voorzorg & preventie (vb. iPH, GLI’s)

Van Bricks naar Clicks: naar een betere
financiering van zorginstellingen

Banken: het is tijd om vol in te zetten
op preventie

Bron: NVB, 2019

Bron: Zorgvisie 29-12-2020
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Transformationeel leiderschap
• Lange termijn visie (wenkend perspectief);
• Durf verantwoordelijkheid te nemen (instellingsoverstijgend);
• Draagvlak creëren (intern en extern);
• Executiekracht (van de “Ist naar de Soll”);

Wees pro-actief en niet reactief/ defensief!
Formuleer een duidelijke purpose (waarbij toegevoegde waarde voor de
burger/ patient leidend is).
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Voeding en gezondheid
Meer aandacht voor Preventie en Leefstijladvies
1.
2.
3.
4.
5.

Gezonde ruimtes: gezond voedsel aanbod
Gezonde lunch met groente
Gezonde gewoontes
Gezonde relaties
Gezonde zorg met voeding als startpunt

Zorgprofessionals meer aandacht voor leefstijladvies
• Gecombineerde Leefstijl Preventie. (GLI)
• Keer Diabetes2 Om ( Menzis en CZ)
• Fit4surgery (Radboudumc)
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Fity4Surgery
voorbeeld van tertiaire preventie
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Wonen (en zorg)
ØLanger Zelfstandig Wonen is een programma dat ervoor
zorgt dat we urgentie creëren van het realiseren van
geschikte ouderenhuisvesting en daarmee investeren in
een vitale leefomgeving.
ØRabobank geeft inzicht in de regionale vraagstukken
rond ouderenhuisvesting en jaagt initiatieven aan die
duurzame oplossingen en innovaties zijn voor de
toekomstige woonbehoefte en zorgvraag per regio.
ØDit kunnen wij niet alleen en daarom doen we dit
samen. Met gemeenten, woningcorporaties, zorgpartijen
en stakeholders. . We gaan op zoek naar de coalition of the
willing in iedere regio.

ØPotentiële vraag naar ouderenwoningen
bedraagt ¼ miljoen
ØIn 1,2 mln huizen zijn mogelijk preventieve
aanpassingen nodig voor 55+’ers die langer
zelfstandig in hun huidige woning willen blijven
wonen.

Als coöperatieve bank (met 2 miljoen leden) wil
Rabobank een impactvolle bijdrage leveren aan
Langer Zelfstandig Wonen en daarmee de
leefomgeving versterken. Daaraan kunnen wij
bijdragen met onze kennis/visie, netwerken en
kapitaal.
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Duurzaamheid is key!
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De bank als geldgever of (ook) als trusted advisor?
• Beoordelen financiële performance (rentabiliteit, solvabiliteit
•
•
•
•

en liquiditeit);
Kritisch klankbord: strategie en kwaliteit management;
Steun in de rug (bij herstructurering);
Verbinder: van (interne en externe) stakeholders;
Kennispartner op allerlei gebied (digitalisering, vastgoed,
voeding en gezondheid, duurzaamheid, etc.);

Conclusies
• Ons zorgaanbod is goed maar niet toekomstbestendig;
• Het narratief van gezondheid(szorg) moet veranderd;
• De (financiële) druk op zorgaanbieders gaat enorm toenemen;
• TRANSFORMATIONEEL LEIDERSCHAP is hard nodig;
• Van instituut naar network organisatie/ van zorg naar vitaliteit;
• Betrek de bank bij strategie/visie vorming en als verbinder naar interne en

externe stakeholders (PPS);
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Laten we elkaar blijven uitdagen!
Ons aller vitaliteit staat op het spel!
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