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Inleiding
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Aanleiding: ambitie
Ambitie VWS: “Zorgen dat de beste zorginnovaties breed en snel binnen
de Nederlandse zorg geïmplementeerd kunnen worden, zodanig dat de
meerwaarde voor potentiële gebruikers zoveel mogelijk in de praktijk
gerealiseerd wordt”.
eHealth-innovaties vormen een speerpunt, omdat eHealth kan leiden tot
neer zelfregie, een betaalbare en toegankelijkere zorg, minder
administratieve lasten, etc.
VWS heeft daarom eHealth-doelstellingen voor 2019.
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Aanleiding: problematiek
Opschalen van eHealth-oplossingen is lastig vanwege:
• Toegang tot zorgmarkt ingewikkeld
• Onbekendheid producten
• Veel versnippering van innovaties
• Gebrek aan (risico)kapitaal voor specifiek eHealth-bedrijven
• Ingewikkelde bekostigingssystematiek
Het lijkt erop dat de markt deze problemen niet uit zichzelf oplost.
Premisse:
ondersteuning
is
nodig
op
het
snijvlak
van
innovatiemanagement en gezondheidszorg. Dit vraagt om een unieke
combinatie van kennis en vaardigheden van de ondersteunende partij.
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Aanleiding: gebaseerd op een Canadees project
Het idee Versnellingsmakelaar is geïnspireerd door het Canadese ‘innovation
brokers’-project van de Ontario Ministry of Health and Long-term care. De
aanpak en focus lijken overeen te komen met die van het Nederlandse project:
“Innovation Brokers will work with Ontario’s innovators and health care providers
to foster an even greater culture of innovation across the province.
Innovation Brokers will help the Chief Health Innovation Strategist remove
barriers, so that new made-in-Ontario innovative technologies and processes get
into our health care system and to patients faster”
“The role of Ontario’s Innovation Brokers is to enhance connections so that new,
made-in-Ontario technologies and products can be quickly adopted and deployed
for the benefit of patients. Innovation Brokers help innovators access:
• funding/financing opportunities
• health system decision-makers
• test sites for gathering feedback from patients and clinicians
• guidance and mentorship
They also help health service providers identify and
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acquire new technologies that facilitate patient-centered
care”

OCHIS (2017) Demand-driven health innovation in Ontario 2017. Ontario, Canada

Aanleiding: gebaseerd op een Canadees project
Uitgangspunt was dat het gezondheidsecosysteem ondoorzichtig is en dat voor
innovatieve scale-ups nog onvoldoende ondersteuning was.
Veel scale-ups benaderden de versnellingsmakelaars. Selectie vond plaats op
‘patient outcome’ en bijdrage aan de regio.
Barrières die men tegenkwam waren: aankoop en implementatie, vergoedingen
en denken vanuit kosten/volume in plaats van waarde (value-based healthcare).
Ontplooide activiteiten: onderwijzen van zorginstellingen, ondersteunen bij
financiering en verbinden van scale-ups met andere partijen (netwerkvorming).
Evaluatie: deze was heel summier: er is vooral geteld hoeveel partijen
ondersteund zijn en hoe, en wat de kwaliteit van ondersteuning was.
Ze zijn nu één jaar bezig. Vervolg: het worden permanente posities en het aantal
versnellingsmakelaars verdubbelt van 3 naar 6.
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Aanleiding: idee van versnellingsmakelaars
Om te onderzoeken hoe de overheid kan faciliteren in het beslechten van
de barrières bij opschaling heeft het ministerie van VWS vanuit het
programma Innovatie en Zorgvernieuwing een project opgezet: de pilot
versnellingsmakelaars. In deze pilot worden 3 versnellingsmakelaars
voor 5 maanden ingezet om vanuit het ministerie te “onderzoeken
welke bijdrage versnellingsmakelaars in de regio kunnen hebben aan het
sneller opschalen van goede eHealth-innovaties.”
Een belangrijke aanname is dat het inzetten van versnellingsmakelaars
de opschaling van eHealth-innovaties kan verbeteren en versnellen.
Versnellingsmakelaars kunnen de brug vormen tussen MKB en
zorgverleners.
Ze
kunnen
zorgverleners,
zorgondernemers,
zorgopleidingen en zorginstellingen ondersteunen bij de keuze voor, het
implementeren van en het opschalen van eHealth-initiatieven binnen de
eigen organisatie en naar andere organisaties zodanig dat de eHealthinitiatieven sneller kunnen opschalen binnen de zorg. Op die manier
komen goede eHealth-initiatieven sneller beschikbaar voor gebruikers.
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Algemene opzet project versnellingsmakelaars
-

-

-

Het betreft een pilot met drie versnellingsmakelaars
Zij werken in de regio met een landelijk aandachtsgebied:
- Provincie Utrecht: langdurige zorg
- Metropool Regio Amsterdam:
preventieve zorg
- Regio Oost-Nederland (provincie
Gelderland en Overijssel): curatieve
zorg
De regionale component wordt
georganiseerd via resp. de Economic
Board Utrecht, Amsterdam Economic
Board en Health Valley
Kosten: 50000 euro excl. btw per regio; zijnde 8 uur per week bij
VWS of landelijke organisaties en 24 uur per week in de regio
Planning: looptijd van 5 maanden (begin oktober 2017 – eind
februari 2018)
Als de pilot succesvol is dan kan worden besloten om de
versnellingsmakelaars voor een langere periode te laten werken
en om uit te breiden naar andere regio’s
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Door versnellingsmakelaars behandelde cases
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Behandelde cases
De versnellingsmakelaars in Amsterdam en Utrecht hebben zich
voornamelijk gericht op het ondersteunen van een aantal scale-ups die
een eHealth-innovatie op de markt hebben. Een scale-up is een bedrijf
dat al langer bestaat, een bepaalde omzet heeft en een groep
betalende klanten. Ondersteuning is hier gericht op het opschalen van
de innovatie naar een groter publiek in de vorm van meer
zorginstellingen of gebruikers.
De versnellingsmakelaar in Oost-Nederland richtte zich op: het
verbinden van actoren in de regio, het organiseren van
netwerkbijeenkomsten (Health Valley) en het coördineren van het
netwerk van fieldlabs. Een fieldlab is een testomgeving die ingebed is
in een zorginstelling en waarin o.a. producenten hun nieuwe innovaties
kunnen testen. De versnellingsmakelaar neemt de coördinatie over
van Oost NL, probeert het netwerk te bestendigen en uit te breiden en
een duurzaam businessmodel voor de fieldlabs te creëren.
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Scale-ups en hun uitdagingen
Het ontwikkelproces van een start-up tot een scaleup kent vijf fasen met tussen de fasen gebruikelijke
‘thresholds’. Bij opschaling spelen re-oriëntatie van
het businessmodel en het vinden van duurzame
inkomsten een grote rol
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(Vohora et al, 2004)

Doel monitoring
De eHealth-cases voor de drie regio’s worden gemonitord door
onderzoek
vanuit
de
Universiteit
Utrecht,
afdeling
Innovatiewetenschappen.
Het doel is om de inzet van de versnellingsmakelaars te volgen.
Antwoord wordt gegeven op de volgende vragen:
1. Welke
verwachtingen
heeft
men
bij
het
werk
van
versnellingsmakelaars en zijn deze verwachtingen uitgekomen?
2. Hoe zijn de cases die zijn behandeld door de versnellingsmakelaar
geselecteerd?
3. Welke barrières komt men tegen bij het opschalen van eHealthinnovaties?
4. Welke activiteiten hebben de versnellingsmakelaars ontplooid om
deze belemmeringen te kunnen wegnemen?
5. In hoeverre hebben deze activiteiten bijgedragen aan opschaling en
het werk van eHealth-innovatoren?
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Methode van de monitoring
• Kick-off interviews met de drie versnellingsmakelaars over hun plan
van aanpak
• Gesprekken/interviews met de betrokken personen vanuit EBU, EBA
en Health Valley
• Inzicht in agenda's van de versnellingsmakelaars, bespreken van hun
vooruitgang, en meegaan naar belangrijke activiteiten en
evenementen van de versnellingsmakelaars
• We interviewen elke scale-up en fieldlab ~3 keer gedurende de pilot
om een indruk te krijgen van de verwachtingen en behoeften van
hun kant, en hun uiteindelijke beoordeling van het project
• De voorlopige resultaten zijn bediscussieerd in een validatieworkshop
met de versnellingsmakelaars, vertegenwoordigers van VWS en van
de regio’s
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Bevindingen
monitoring
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1. Ex-ante verwachtingen van/over
versnellingsmakelaars
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Ex-ante verwachtingen van versnellingsmakelaars
De versnellingsmakelaar …
-

Verbindt mensen, helpt ze op weg
Verbindt behoeftes van zorgverleners met aanbod van ondernemers
Is een ‘gatekeeper’ binnen het netwerk van zorgorganisaties
Heeft kennis van de regio en van de zorg
Haalt alle stakeholders van een innovatie bij elkaar en zet een pilot op

-

Stelt criteria op voor selectie, en helpt scale-ups die het echt nodig hebben om op
te schalen
- Verzamelt kansrijke initiatieven in het netwerk
- Lost vanuit casuïstiek problemen op met het ministerie VWS
- Vindt systeem-barrières en probeert er met betrokken partijen uit te komen
- Stelt vragen en speelt in op de behoefte van een scale-up
- Geeft snel aan welke hulp geboden kan worden en wat een organisatie zelf moet
doen
- Kan één-op-één bij specifieke problemen helpen, ook op persoonlijk vlak
- Heeft ideeën over de exit-strategie, health data governance en de rol van grote
bedrijven
- Is een coach bij het opzetten en uitrollen van een business model
- Bekleedt een senior functie; iemand die complexe problematiek kan doorzien
- Speelt in op de behoeften van de situatie

Netwerk

Selectie
Institutionele
hulp
Reflectie
Businessmodel
development
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Functie-eisen

Ex-ante verwachtingen vanuit
scale-ups & fieldlabs
De versnellingsmakelaar …
- Helpt om binnen te komen bij zorginstellingen
- Verbindt mogelijke klanten en partners; koppelt behoeftes aan aanbod
- Gaat met stakeholders in gesprek
- Vormt een gatekeeper tussen ondernemers en zorginstellingen
- Wijst de weg binnen de zorgsector
- Geeft inzicht in hoe je voldoet aan de eisen van regelgeving
- Helpt om deze aan te passen wanneer dit nodig is om op te schalen
- Zorgt voor een overgangsbudget voor transities
-

Zoekt en werkt mee aan een businessmodel en marketingstrategie
Werkt mee aan een concurrentie- en marktanalyse
Helpt om een duurzaam verdienmodel op te zetten
Heeft een kritische kijk op het businessmodel
Geeft een reflectie op businessmodel vanuit kennis van eerdere (succesvolle)
cases

- Helpt bij het opzetten van nieuwe projecten of een testomgeving
- Helpt om als organisatie innovatief te zijn

Netwerk

Institutionele
hulp

Businessmodel
development

Validatie

- Kijkt vanuit een neutrale positie naar problematiek
- Zorgt voor langere commitment dan een subsidie

Neutrale positie
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- Geen verwachting (vrijblijvende, open samenwerking)

Geen verwachting

Tussenconclusie ex-ante verwachtingen
In het algemeen komen de ex-ante verwachtingen van de versnellingsmakelaars
en de scale-ups & fieldlabs over wat de versnellingsmakelaar moet doen
overeen. De term versnellingsmakelaar spreekt blijkbaar al redelijk voor zich;
ondernemers hebben een goed beeld wat ze daaruit kunnen halen.
Netwerk

Netwerk

Selectie

Institutionele
hulp

Institutionele
hulp
Reflectie
Businessmodel
development
Functie-eisen

Businessmodel
development
Validatie
Neutrale
positie
Geen verwachting
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2. Selectie van scale-ups & fieldlabs
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Selectie van cases (scale-ups, fieldlabs)
Er zijn verschillende manieren waarop organisaties bij de versnellingsmakelaar
terecht kunnen komen:
Bekend in het netwerk
Selectie op basis van bekende organisaties in het netwerk in de regio van de
versnellingsmakelaar
Aanmelding
Selectie op basis van partijen die zich aanmelden voor ondersteuning bij de
versnellingsmakelaar, regionale organisatie of overheid
Selectieprocedure
Selectie op basis van vooraf opgestelde inclusie- & exclusiecriteria
De drie versnellingsmakelaars hebben gebruik gemaakt van alle drie de vormen.
Dominant was het scannen van het bestaande netwerk om vervolgens
interessante cases te selecteren aan de hand van inclusie- & exclusiecriteria.
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Selectie van cases (scale-ups, fieldlabs)
Gebruikte criteria bij de selectie zijn:
- Is het een scale-up: hebben ze al inkomsten, mensen in dienst?
- Gaat het om eHealth?
- Meerwaarde voor de patiënt?
- Leidt het tot betere kwaliteit van de zorg per bestede euro?
- Is er vanuit de bedrijven zelf ook behoefte aan hulp?
- Draagt het bij aan verbeteren van de Nederlandse zorgmarkt?
- Kan de innovatie binnen 2 jaar op de markt komen?
- Is er competitie die in 1 jaar op hetzelfde niveau kan zitten?
- Is de laatste investering minder dan 50000 euro?
- Zijn sommige stakeholders bedreigd?
- Is er een groeimarkt? Is doorontwikkeling goed mogelijk?
- Is het idee vernieuwend?
- Zijn de investeringen tot implementatie laag?
- Brengt het waarde bij de betalende eindklant?
- Passend bij NL/VWS?
- Past het bij het doel?
- Is het exporteerbaar naar het buitenland?
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Balance score sheet gebruikt bij de selectie
door één van de versnellingsmakelaars

Reflectie op de selectieprocedure (1/3)
1. Hoe verhoudt de selectie zich tot de complete set aan eHealth-cases
in een regio?

De eerste selectie van cases is gebaseerd op bestaande netwerkcontacten. De
versnellingsmakelaars zelf geven aan dat er wel meer kandidaten zijn om te
ondersteunen, maar dat het niet om grote aantallen gaat (cf. zorginnovatie.nl). Er
hebben zich recent wel nieuwe kandidaten aangemeld, dus een open aanmelding lijkt
zin te hebben. Ook kan wellicht gelinkt worden met start-up-accelerators voor nieuwe
cases.

2. Was de thematische aanpak (langdurige, preventieve of curatieve
zorg) leidend?

Oorspronkelijk was het plan om per regio de focus te leggen op één thema. Dit is in
een vroeg stadium van de pilot in overleg met VWS losgelaten. Enerzijds is
specialisatie op thematisch gebied een goed idee omdat geleerd kan worden over
problemen en oplossingen die kenmerkend zijn voor een thema. Ook biedt de
thematische aanpak kansen op om opkomende en urgente thema’s in te passen.
Anderzijds levert de regionale indeling gecombineerd met de thema’s een complexe
matrix op die gepaard kan gaan met coördinatie-uitdagingen.

3. Zit er een bepaalde bias in de selectie?

De selectie heeft doorgaans een bepaalde bias: de neiging bestaat om als succesvol
gepercipieerde cases in het nabije netwerk te selecteren (pro-succes bias).
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Reflectie op de selectieprocedure (2/3)
4. Hoe omgaan met niet-geselecteerde organisaties?

Het gaat bij de versnellingsmakelaars om ondersteuning met publiek geld, dus nietgeselecteerde bedrijven moeten op termijn niet buitensporig worden benadeeld. Het is
belangrijk om de (niet-)selectie goed te beargumenteren en de deur open te laten voor
ondersteuning op een later moment (wanneer de scale-up/fieldlab wel aan de
voorwaarden voldoet).

5. Zou er een voorkeursmodel moeten zijn?

In het begin is het logisch dat selecteren uit het nabije netwerk een grote rol heeft.
Toeval en/of bias komen dan meer voor. Bij vervolg en uitbreiding van het
versnellingsmakelaarsproject zal de selectie transparanter moeten. Dan is een
objectievere selectieprocedure van belang: omdat het gaat om overheidsgeld, dienen
helderheid en openheid over de criteria voor aanmelding centraal te staan. Dat is de
kern van het draagvlak.

6. Zou de selectie ook een spreiding moeten laten zien?

Een overweging zou kunnen zijn om een spreiding aan te brengen in het soort cases
die de versnellingsmakelaar ondersteunt. Vergelijk het met de portfolio-rationale
achter de selectie van investeringen: gok niet te veel op één type eHealth-innovatie,
ziektegebied, doelgroep, etc.
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Reflectie op de selectieprocedure (3/3)
7. Wat moeten de belangrijkste selectiecriteria worden?

Aan de ene kant hebben we te maken met innovaties die een maatschappelijk
probleem moeten oplossen, dus zou ‘mate van gezondheidswinst’ leidend kunnen zijn.
Aan de andere kant moet er wel betaald worden voor de innovatie en moet deze ook
schaalbaar zijn, dus economische haalbaarheid is ook een belangrijk criterium. Een
idee kan zijn dat een innovatie aan een aantal basiscriteria (‘threshold’) moet voldoen,
bijvoorbeeld de mate van gezondheidswinst. Daarna kunnen andere (economische)
criteria worden uitgezocht en meegewogen.
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Voorstel voor selectieprocedure
Twee fasen:
1. Eerste waardering van de innovatie op basis van basiscriteria
(‘threshold’).

Bijvoorbeeld: gaat het om eHealth? Belooft het voldoende gezondheidswinst op te
leveren? Gaat het om een scale-up (is er al een product dat wordt verkocht aan
klanten?)? Is er behoefte vanuit de scale-up aan ondersteuning?

2. Uitgebreider selectiekader

Criteria hiervoor kunnen overeenkomen met degene die gebruikt worden door
investeringsfondsen of andere ondersteuners van innovatieve bedrijven. Op de
volgende slide staat een voorbeeld van een set van selectiecriteria.

Proces:
Online aanmelding en checklist, op basis daarvan een belafspraak en dan
pas een oriënterend gesprek.
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Voorbeeld criteria voor uitgebreide selectiekader
Inspiratie kan komen van criteria zoals die gebruikt worden door
durfkapitalisten. Een survey leverde een lijst met veelgebruikte criteria.

Samengevat:
1. persoonlijkheid ondernemer
2. ervaring ondernemer
3. productkarakteristieken
4. marktkarakteristieken
5. financiële factoren
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Tidd, J., Bessant, J., & Pavitt, K. (2013). Managing innovation integrating
technological, market and organizational change (fifth edition). John Wiley
and Sons Ltd.

Voorbeeld criteria voor uitgebreide selectiekader
Deze criteria komen overeen met degene die bijvoorbeeld worden
gebruikt in de ‘Golden Egg Check’ (https://goldeneggcheck.com/):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Executie
Groei
Marktkans
Waardepropositie
Concurrentievoordeel
Team
Investeringskans

Tegelijkertijd moeten we uitkijken voor:
- Een te economische benadering: gezondheidswinst, fit met de regio,
etc. zijn ook belangrijk
- Te losgezongen raken van de ondernemer/zorginstelling: de hulpvraag
kan wel eens het urgentst zijn bij een bedrijf dat nu nog niet goed uit
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de criteria komt

Tussenconclusie selectie
De selectie van scale-ups en fieldlabs was vooral gebaseerd op eigen
netwerk en selectieprocedure. In een vervolg moet nagedacht worden
over het transparanter maken van de selectie, hoe om te gaan met nietgeselecteerde partijen, objectieve criteria in twee stappen (basiscriteria
ofwel een ‘threshold’ en een uitgebreider selectiekader). Een overweging
kan zijn om de thema’s (langdurige, preventieve, curatieve zorg of
opkomende onderwerpen) weer op te nemen wanneer dit opportuun is.
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3. Geïdentificeerde barrières
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Geïdentificeerde barrières door scale-ups &
fieldlabs
Overig; 3

Businessmodel
development; 6

Implementatie; 6

Wet- en regelgeving;
3
Patiëntparticipatie; 0
Netwerken; 2

Financiering van
scale-up/fieldlab; 1
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Geïdentificeerde barrières
1. Businessmodel development: voor bedrijven vaak het zoeken van
klanten die willen betalen voor een product; voor fieldlabs het
uitleggen aan ondernemers dat hun fieldlab ook geld kost en het
bekijken hoe een fieldlab bestaansrecht heeft na afloop van subsidies.
Het gaat hier vaak om heroriëntatie: hoe moet het businessmodel
eruit zien na opschaling (en onafhankelijk van subsidie en/of
launching customer)?
2. Hulp bij wet- en regelgeving: gaat vaak over het regelen van
vergoeding voor de eHealth-innovatie en (door ondernemers
gepercipieerde) weeffouten in de regels
3. Patiëntparticipatie: niet van tevoren aangegeven als een barrière
4. Financiering van scale-up/fieldlab: gaat over aantrekken van
investeringen
5. Netwerken: voornamelijk het leggen van contacten tussen
ondernemers en zorginstellingen
6. Implementatie:
overwinnen
van
conservatieve
zorgverleners/medewerkers
op
de
werkvloer,
heel
soms
conservatieve patiënten; moeilijk om hen daarover te onderwijzen
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7. Overig: hoe om te gaan met concurrentie van grote tech-bedrijven;
concurrentie en profilering tussen zorginstellingen onderling

Inzicht in traject scale-ups

Case 2
Case 5
Case 3

1: businessmodel
development
2: wet- en regelgeving
3: patiëntparticpatie
4: financiering van scaleup/fieldlab
5: netwerken
6: implementatie
7: overig

Case 4

Case 1
Case 7

Case 6
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Opvallend aan de bevindingen over de barrières
1. Ondanks dat de scale-ups al een tijd bestaan en betalende klanten
hebben, is er behoefte aan hulp bij businessmodel development

Deze heroriëntatie past bij de fase waarin de onderneming zit en bij het onafhankelijk
worden van subsidie of een lead user/launching customer (vaak een zorginstelling)

2. Er bestaan verschillende trajecten van opschaling

Bijvoorbeeld: gestart binnen één zorginstelling en gericht op opschaling via inbedding
in andere zorginstellingen; of innovaties gericht op direct-to-consumer versus gebruik
via zorgverlener

3. De trajecten lijken samen te hangen met verschillende barrières

Bijvoorbeeld: traject via zorginstellingen levert voornamelijk
implementatieproblematiek op; innovaties gericht op gebruik via zorgverlener kampen
vaak met wet- en regelgeving- (lees: vergoedings-)problematiek

4. Patiëntparticipatie wordt van tevoren niet gezien als een barrière

Deels heeft dat te maken met reeds bestaande aandacht voor customers, deels met
een ontluikende bewustwording van het belang van patiëntinclusie.
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Tussenconclusie barrières
Businessmodel development en implementatie worden gezien als de
belangrijkste barrières.
Bij businessmodel development gaat het om heroriëntatie: hoe moet het
businessmodel eruit zien na opschaling (en onafhankelijk van subsidie
en/of launching customer)?
De barrières hangen ook samen met de oorsprong van de innovatie en
de uiteindelijke marktstrategie (direct-to-consumer, via zorgverlener of
via zorginstelling).
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4. Ontplooide activiteiten
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Activiteiten over de tijd
Tijdlijnen van de verschillende cases (scale-ups en fieldlabs) zijn
geïdentificeerd.
Voorbeeld:
Meeting potentiële
investeerder

Werksessie
implementatie
Workshop
IKONE

IKONE Patient
Bespreken Experience
proeftuinen
apothekers en
huisartsen

Selectie-interview
Kick off pilot
okt 15

okt 18

nov 27

dec 21

jan 19

jan 23

Meeting potentiële
investeerder
Afsluiting Pilot
feb 15

mrt 9

mrt 15
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Soorten activiteiten (1/2)
•

Bilaterale reflectiegesprekken met scale-up/fieldlab

Bij gesprekken met casus 6 bleek de behoefte anders te liggen dan de eerste hulpvraag. De
versnellingsmakelaar heeft met meerdere teamleden binnen de ondernemer gesproken om dit
te doorgronden.

•

Gesprekken institutionele partijen (VWS, NZA, etc.)

Casus 5 levert een online-omgeving waarin behandelingen worden aangeboden. De
vergoeding voor beeldbellen is lager dan een fysiek consult en de online-dienst van 5 lijkt als
beeldbellen te worden geoormerkt. De precieze oorzaken van dit verschil zijn opgehelderd in
gesprekken tussen de versnellingsmakelaar, de ondernemer de NZA en ZIN. De oorzaak en
oplossingsrichting lijken te liggen bij de beroepsgroep. Daar gaan ze mee aan de slag.

•

Co-creatiesessies, businessmodel sessies

Casus 1 heeft de invulling van hun waardepropositie besproken en nader gespecificeerd in een
sessie samen met stakeholders (mogelijke toeleveranciers en samenwerkingspartners die
gebruik willen maken van het te ontwikkelen platform). De co-creatiesessie werd gefaciliteerd
door de versnellingsmakelaar.
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Soorten activiteiten (2/2)
•

Concurrentie- en marktanalyse

Casus 2 levert een platform met communicatie- en agendamogelijkheden waardoor mensen
langer zelfstandig kunnen leven. Initieel werd het product via zorginstellingen ingekocht en
verspreid. Idee voor opschaling is om direct-to-consumer te gaan. Er is een marktanalyse
gedaan van de doelgroep, welke behoeftes er zijn, hoe is groot de markt? Dit om antwoord te
geven op de vraag op welke niche ze zich kunnen richten. Daarnaast is er ook een
concurrentieanalyse uitgevoerd om te kijken waar andere (grotere) partijen in NL mee bezig
zijn op dit gebied.

•

Zoeken naar financiers

Bij casus 4 heeft de versnellingsmakelaar contact geregeld met een investeringsfonds en is hij
meegegaan op gesprek.

•

IKONE-sessies

Casus 3 is erg te spreken over de ‘patient experience sessie’ georganiseerd door IKONE. De
open sfeer en het in gesprek gaan met de patiënten die aanwezig waren bracht waardevolle
inzichten mee om te verwerken in verdere ontwikkeling van het product. De fieldlabs en twee
van de scale-ups zijn te spreken over de IKONE-sessies. Drie scale-ups staan er
ambivalenter/negatiever tegenover.

•

Maken van matches en verbindingen: vormen van een netwerk

Zie volgende slides.

•

Evenementen organiseren

In Oost-Nederland is de aandacht voor eHealth in het Health Valley Event een voorbeeld.
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Gevormde netwerken – business development

Bij business development
activiteiten werd door de
VM contact gelegd met
verschillende partijen die
(mogelijk) een rol spelen
in het businessmodel van
de scale-up.

[volle lijnen: nieuwe contacten;
gestippelde lijnen: bestaande
contacten]
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Gevormde netwerken – regelgeving

Bij
ondersteunende
activiteiten op het gebied
van regelgeving werd door
de VM contact gelegd met
verschillende partijen die
regelgeving beïnvloeden.

[volle lijnen: nieuwe contacten;
gestippelde lijnen: bestaande
contacten]
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Gevormde netwerken – fieldlabs (1/3)

Bij fieldlabs werd door de
VM een centrale positie
binnen
het
netwerk
overgenomen.
Focus ligt op de interactie
tussen behoeften vanuit de
zorg en aanbod vanuit
ondernemers.

[volle lijnen: nieuwe contacten;
gestippelde lijnen: bestaande
contacten]
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Gevormde netwerken – fieldlabs (2/3)
De versnellingsmakelaar heeft een uitbreiding teweeggebracht van
oorspronkelijk vier fieldlabs naar zeven fieldlabs in een netwerk, met
de intentie om samen te werken en uit te wisselen.
De versnellingsmakelaar neemt een belangrijke positie in als verbinder
van behoeften van zorginstellingen en mogelijkheden van
ondernemers, voor het doorverwijzen naar verschillende fieldlabs.
Een belangrijk thema voor samenwerking wordt patiëntparticipatie
waarvoor de uitkomsten van het IKONE-onderzoek als startpunt
dienen.
Op het Health Valley Event zullen de fieldlabs gezamenlijk aanwezig
zijn en met gezamenlijk materiaal aan de slag gaan.

42

Gevormde netwerken – fieldlabs (3/3)
In het traject met de versnellingsmakelaar in Oost-Nederland heeft
IKONE een onderzoek gedaan naar patient-included werken bij de
fieldlabs. Belangrijke inzichten hieruit zijn:
- Hoewel patiënt-participatie niet als barrière werd aangegeven
vooraf (zie slide 27) heeft elke fieldlab hiermee te maken, en zijn er
ook bij de beste organisaties nog uitdagingen.
- Zorginstellingen hebben vaak contacten met ondernemers in vroege
fase. Dit maakt binnenkomen en opschalen lastig voor een scaleup.
- In verschillende fasen van een innovatie zijn verschillende ‘tools’
geschikt om patiënten te includeren in de ontwikkeling. Het ‘patient
innovation model’ van IKONE kan gebruikt worden om hier inzicht in
te krijgen en mee aan de slag te gaan. Dan moet patiëntervaring
wel uitstijgen boven het belang en idee van een individuele patiënt.
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Tussenconclusie activiteiten
Veel uitgevoerde activiteiten zijn: bilaterale reflectiegesprekken,
gesprekken met institutionele partijen, co-creatiesessies, concurrentieen marktanalyses, het zoeken van financiers, patient experience sessies,
relaties leggen in het netwerk en het organiseren van evenementen.
De versnellingsmakelaars hebben cruciale, nieuwe relaties gemaakt.
Deze relaties kun je bouwen als je al een sterk netwerk hebt in het veld.
De versnellingsmakelaars in Amsterdam en Utrecht hebben vooral éénop-één
contacten
gelegd
rond
bepaalde
barrières.
De
versnellingsmakelaar in Oost-Nederland richtte zich vooral op het creëren
van netwerken om de fieldlabs en tussen de fieldlabs.
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5. Evaluatie van de bijdrage van de
versnellingsmakelaars
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Ex-post verwachtingen van versnellingsmakelaars
overeenkomst met exante verwachtingen:

Netwerk

Bij elkaar zetten van verschillende stakeholders om samen te werken
Versnellingsmakelaar fungeert als ‘gatekeeper’ richting bijv.
overheidspartijen

Selectie

Het includeren van nieuwe fieldlabs is sneller gegaan dan verwacht
Kansrijke initiatieven zijn verzameld in de regio
Niet aan toegekomen
VWS heeft een beperkte rol gespeeld, maar gaf wel mandaat en
legimitatie van versnellingsmakelaars t.o.v. het netwerk
Overwinnen systeembarrières was moeilijk in korte tijd

Institutionele
hulp
Reflectie

/

Ontwikkelen businessmodellen, proposities, marktanalyses
Niet echt teruggekomen: exit strategieën voor eHealth-ondernemers
Opzetten van een pilot zelf is rol van ondernemer

Businessmodel
development

Functie-eisen

Soms was het “geef me niet wat ik vraag, maar wat ik nodig heb”:
doorpraten wat de echte hulpvraag van een ondernemer is

-

Seniorfunctie, verbinden van senior partners (ondernemers,
zorginstellingen), kennisniveau
Niet alleen ondersteunen specifieke ondernemers maar geef ze
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huiswerk en houdt tijd over om aanwezig te zijn in het netwerk
Je moet het overzicht houden in een ingewikkelde markt
Mix van medische/zorg- en businessachtergrond

Ex-post verwachtingen van scale-ups & fieldlabs
overeenkomst met exante verwachtingen:

Makkelijker in contact komen met (overheids)partijen
Juiste mensen weten aan te haken
Strategie om stakeholders/partners te betrekken in verschillende
stadia
Maken van een netwerk van fieldlabs, aanhaken bij landelijke partijen

Netwerk

Institutionele
hulp

/

Co-creatiesessies
Op zoek naar een duurzaam businessmodel, concurrentieanalyse
‘To do’-lijst: wat moet de scale-up allemaal nog doen?
Duurzaam businessmodel van fieldlabs (best practices, financiering)

Businessmodel
development
Patiënteninbreng
Validatie
Neutrale positie

Aanpassen regelgeving, vergoedingsbeleid (identificatie soms wel
gelukt, oplossen van de barrières niet)

Nieuw

Nieuwe verwachting: patiënt-included werken

Contacten leggen met zorgaanbieders voor pilot
Nieuwe inzichten
Goed in kaart brengen wat het probleem is
Onafhankelijk in een veld met vele belangen
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Tussenconclusie ex-ante verwachtingen
In het algemeen komen de ex-post verwachtingen van de versnellingsmakelaars
en de scale-ups & fieldlabs over wat de versnellingsmakelaar moet doen overeen.
Ze komen ook overeen met de verwachtingen vooraf. Een belangrijke toevoeging
is waarde van de patiëntparticipatie. De institutionele hulp kwam minder uit de
verf.

Netwerk

Netwerk

Selectie
Institutionele
hulp

Institutionele
hulp

Reflectie

Businessmodel
development

Businessmodel
development

Patiënten-inbreng
Validatie

Functie-eisen

Neutrale positie
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Rationale achter aanpak van evalueren bijdrage

Input

Activities

Outputs

Outcomes

Impact

Voorbeeld

OECD (2010) Glossary of Key Terms in Evaluations and Results Based Management

Inzet VM, 3
regio’s, 32
uur/week, 5
maanden

•

•

Cocreatiesessie
t.b.v.
heroriëntatie
business
model

Nieuwe
definitie van
afzetmarkt/
niche

Ondernemer
diffundeert
product in
bredere
klantenkring;
leidt tot meer
omzet en winst

Economische
groei in de
regio;
toename
gezondheidswinst in de
regio

Het
is
onwaarschijnlijk
dat
binnen
de
looptijd
van
het
versnellingsmakelaarsproject (5 maanden) concrete outcomes en impact
waar te nemen vallen
Andere evaluatie-uitdagingen:
•
•
•

Attributie: is er een verband tussen de activiteiten en de outcomes/impacts? Zijn er andere
factoren die ook bijdragen aan de outcomes/impacts?
Nulmeting: toename/afname van indicatoren kan alleen gemeten worden met een nulmeting
en een controlegroep.
Controle: een controlegroep heeft vaak ook te maken met ondersteuning en de cases in de
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behandelde groep zijn voorbaat al geselecteerd op succesrijkheid (‘selection bias’) en
profiteren wellicht van de aandacht (‘credentialing bias’) (Hallen et al., 2016)

Rationale achter aanpak van evalueren

Input

Activities

Outputs

Outcomes

Impact

•

Gegeven de beperkingen van het project focust de monitoring zich
vooral op de keten ‘input  activiteiten  output’

•

We meten het succes van de bijdrage van de versnellingsmakelaar aan
de hand van twee dimensies (Kenis and Provan, 2009; Boon et al.,
2014):
•

Effectiviteit: hebben de activiteiten van de versnellingsmakelaar een
volgende stap weten te bewerkstelligen (bv. een barrière beslecht)?

•

Tevredenheid proces en samenwerking
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Kenis, P., Provan, K.G., 2009. Towards an exogenous theory of public network performance. Public
Administration 87(3), 440-456.
Boon, W. P., Chappin, M. M., & Perenboom, J. (2014). Balancing divergence and convergence in
transdisciplinary research teams. Environmental science & policy, 40, 57-68.

Meting effectiviteit en tevredenheid
gerapporteerd door scale-ups en fieldlabs
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Toelichting effectiviteit (1/3)
Case*

Uitkomst

Quote

1

Co-creatie sessie voor waarde propositie

“Het was prettig om er een onafhankelijk iemand bij te hebben om te
faciliteren.”

2

Businessplan nichemarkt, concurrentieanalyse,
duurzaam businessmodel

“De presentatie die de versnellingsmakelaar heeft opgeleverd zou ik zo
kunnen gebruiken om een investeerder te overtuigen.”

3

Duurzaam businessmodel, ingangen bij
organisaties, beter betrekken van de patiënt in
de ontwikkeling

“..inhoudelijk zijn we heel enthousiast, het was heel nuttig. We zijn
met IKONE in contact om te kijken of we nu zelf ook patient-included
programma’s in onze ontwikkeling kunnen integreren.”

4

Patient-included werken, ingang naar
zorginstellingen voor opzetten proeftuinen

”De patient-experience onderstreept de waarde die ons product kan
leveren aan de patiënt en motiveert ons team om daarmee door te
gaan.”

5

Uitbreiden netwerk, inzicht in mogelijkheden
en barrières vergoeding zorgverzekeraar

“Het was heel waardevol en leerzaam om te horen waar de
versnellingsmakelaar tegen aanliep bij verschillende instanties.”

6

Identificatie uitdagingen
Duurzaam business model
Strategie voor partners en stakeholders

”Het was heel prettig om met een relatief onafhankelijk iemand van
gedachten te wisselen. Omdat er al heel veel partijen bij betrokken
zijn, met ieder z’n eigen belangen.”

7

Alternatief businessmodel, bijbehorende
risicoanalyse, onafhankelijke partij, patiënt
beter betrekken in ontwikkeling

”De versnellingsmakelaar heeft meegeholpen om na te denken over
een onconventionele manier om de zorg te benaderen.”

8 t/m 11

Netwerk van fieldlabs uitgebreid, handvatten
voor patient-included werken,
versnellingsmakelaar als schakel tussen
ondernemers en zorginstellingen

“Bij het zoeken naar de juiste ondernemers en wat deze kunnen
betekenen kan de versnellingsmakelaar ons goed ondersteunen en
aangeven waar we op moeten letten.”
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*= ondernemer of fieldlab; geanonimiseerd

Toelichting effectiviteit (2/3)
Casenr.*

Ex-ante doel
vastgesteld?

Doel
ongewijzigd?

Doel
behaald?**

1

Ja

Ja

1/3

2

Ja

Ja

3/3

3

Ja

Ja

3/3

4

Ja

Ja

1,5/3

5

Ja

Ja

1,5/2

6

Ja

Ja

3/3

7

Ja

Nee

2/4

8

Ja

Niet
gecontinueerd

Niet
gecontinueerd

9

Ja

Ja

0/1

10

Ja

Ja

Te vroeg om te
zeggen

11

Ja

Ja

2/3
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*= ondernemer of fieldlab; geanonimiseerd
**=aantal doelen behaald van het totaal aantal gestelde doelen, volgens de scale-ups/fieldlabs

Toelichting effectiviteit (3/3)
•

•

•

Institutionele hulp scoort matig: wat veel is gebeurd, en wat is
gewaardeerd door de cases, is dat de barrière op het gebied van
wet- en regelgeving is geduid door middel van het entameren van
gesprekken met overheidspartijen. Deze vraagverheldering leidde
vaak weer tot nieuwe, specifiekere institutionele barrières. De lage
score komt wellicht doordat het probleem niet opgelost is (of als
niet opgelost wordt gepercipieerd door de respondenten).
Businessmodel development: de ondernemers en fieldlabs hebben
al klanten en omzet. Hun businessmodellen lijken dus al voldoende
ontwikkeld. Echter, het model is vaak gebaseerd op een eerste
versie van een product, een specifieke klant (launching customer)
en ondersteuning in de vorm van subsidie. Bij opschaling ziet men
heroriëntatie van het businessmodel dus toch als noodzakelijk.
Implementatie: implementatieproblemen hebben deels te maken
met adoptie door gebruikers en met de vraag of de juiste gebruiker
wel wordt aangesproken (IT-afdeling vs. directie). Dit hangt ook
samen met het businessmodel. De versnellingsmakelaars hebben
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geholpen met de doelgroepvraag en niet met concrete
implementatieproblemen op de werkvloer.

Toelichting tevredenheid
Proces:
• “Heel goed”, “buitengewoon adequaat”, “goed en prettig
samenwerken”, “benaderbaar” (4x)
• Het op de hoogte brengen van de makelaar kostte wel tijd (3x)
• Irritatie over snelheid van het proces (1x)
• De ondernemer had soms moeite tijd te vinden om in het proces te
stoppen (4x)
• “Meer terugkoppeling, een iets meer gestructureerde aanpak, [was]
wel fijn geweest”, “een duidelijk meetbaar einddoel definiëren aan
de start en op basis daarvan een planning maken”, “daar had het
wellicht geholpen als er in de proces organisatie scherpere
deadlines, heldere afspraken of een stok achter de deur was
geweest” (4x)
• Structurele inbedding aan de kant van de scale-ups/fieldlabs kan
beter (2x)
Persoonlijke samenwerking:
• “Zeer goed”, “aangenaam en nuttig”, “heel prettig iemand om mee
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samen te werken, die dingen net van een andere kant belicht”,
“heel tevreden”, “constructief en kritisch” (7x)

Tussenconclusie bijdrage
•

De versnellingsmakelaars hebben over het algemeen bijgedragen aan
concrete activiteiten die de scale-ups en fieldlabs verder hebben
geholpen (door hen gewaardeerd met een ruim voldoende: 7,2).

•

De institutionele hulp kwam het minst goed uit de verf: wat veel is
gebeurd, en wat is gewaardeerd door de cases, is dat de barrière op
het gebied van wet- en regelgeving is geduid. Deze vraagverheldering
leidde vaak weer tot specifiekere institutionele barrières. De lage
score komt wellicht doordat het probleem niet opgelost is (of als niet
opgelost wordt gepercipieerd door de respondenten).

•

Bij de meeste cases is meer dan de helft van de doelstellingen
gehaald; bij 3 van de 11 zelfs allemaal.

•

De scale-ups en fieldlabs beoordelen het proces (afspraken, deadlines,
etc.) met een ruim voldoende (7,2) en de persoonlijke samenwerking
zelfs met een zeer goed (8,3).
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Conclusies en
aanbevelingen
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Conclusies
1. De verwachtingen vooraf komen goed overeen met de verwachtingen
achteraf. De verwachtingen van de versnellingsmakelaars komen overeen
met de verwachtingen van de scale-ups & fieldlabs.
2. Selectie van scale-ups en fieldlabs was vooral gebaseerd op eigen
netwerk en selectieprocedure.
3. De belangrijkste barrières zijn de heroriëntatie van het businessmodel en
implementatieproblemen. De barrières hangen samen met de
uiteindelijke marktstrategie (direct-to-consumer, via zorgverlener of via
zorginstelling).
4. Veel uitgevoerde activiteiten zijn: bilaterale reflectiegesprekken,
gesprekken met institutionele partijen, co-creatiesessies, concurrentieen marktanalyses, het zoeken van financiers, patient experience sessies,
relaties leggen in het netwerk en het organiseren van evenementen.
5. De versnellingsmakelaars hebben over het algemeen bijgedragen aan
concrete activiteiten die de scale-ups en fieldlabs verder hebben
geholpen. De institutionele hulp leidde tot verheldering maar niet tot het
oplossen van barrières. Bij de meeste cases is meer dan de helft van de
doelstellingen gehaald. De scale-ups en fieldlabs beoordelen het proces
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met een ruim voldoende en de persoonlijke samenwerking zelfs met een
zeer goed.

Discussie
De versnellingsmakelaars hebben binnen de gestelde kaders (beperkte
looptijd, etc.) een goede bijdrage geleverd aan ondernemers (scale-ups) en
zorginstellingen (fieldlabs) die bezig zijn met eHealth. Voor het leveren van
deze bijdrage is een combinatie van kennis op het gebied van
innovatiemanagement alsook de gezondheidszorg belangrijk.
De pilot en een eventueel vervolg geven ook de mogelijkheid antwoord te
vinden op grotere vragen rond de opschaling van eHealth-innovaties, zoals:
levert het substitutie op? Moeten financiële gezondheid (cost-based) of
gezondheidswinst prevaleren (value-based)? Wat is de maatschappelijke
businesscase van eHealth? Wat is de exit-strategie van een eHealth scale-up
(verkopen aan een groot bedrijf, zelf groot worden, etc.)? Hoe om te gaan
met data governance?
Deze vragen kunnen worden meegenomen in de monitoring van een
eventueel vervolg op de pilot. Daarnaast biedt een vervolg de mogelijkheid
om de additionaliteit van de versnellingsmakelaars te meten.
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Aanbevelingen (1/4)
•

•

•

Duurzame samenwerking is gewenst, maar wanneer stopt dat? Veel
scale-ups en fieldlabs geven aan dat ondersteuning op langere
termijn gewenst is. Aan de andere kant wil je ondernemers niet
verwennen of voortrekken. Aanbevelingen: druk de ondersteuning
niet
uit
in
tijd
maar
in
aantal
contactmomenten
(‘strippenkaartsysteem’). Spreek ook duidelijk van tevoren af
wanneer het traject stopt.
Model
achter
selectie
van
cases
moet
transparanter.
Aanbevelingen: zoals in slides 25-27 voorgesteld: deel het
selectieproces op in basiscriteria (een ‘threshold’) en een
uitgebreider
selectiekader,
en
neem
daarbij
de
balans
gezondheidsbelang versus economisch belang mee. Communiceer
de objectieve criteria duidelijk voor en na de selectie met de
kandidaten.
Denk
na
over
variatie
in
cases
in
het
begeleidingsportfolio.
Overweeg de thematische indeling bij selectie. Thematische focus
levert voordelen op omtrent specialisatie en het adresseren van
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opkomende onderwerpen in de zorg. De coördinatie van de selectie
is dan wel een aandachtspunt.

Aanbevelingen (2/4)
•

•

•

•

Proces moet van tevoren duidelijk zijn. Dit betekent dat aan het
begin
de
doelstellingen,
taakomschrijving
van
de
versnellingsmakelaar en de manier van communiceren helder
afgesproken moet worden.
Aandacht voor transparantie en geheimhouding. Vanaf het begin
van het proces duidelijker communiceren over de onafhankelijkheid
van de versnellingsmakelaars van VWS en de manier waarop de
versnellingsmakelaars
omgaan
met
specifieke
inhoudelijke
informatie.
Inbedding binnen VWS behoeft aandacht. Hoe verhouden de
activiteiten van de versnellingsmakelaars zich tot ander beleid op
het gebied van eHealth en hoe houdt men elkaar daarvan op de
hoogte? Zorgdragen voor de continuïteit van de begeleiding vanuit
VWS.
Activiteiten individueel of collectief? Een deel van de activiteiten kan
ook in een programmatische aanpak gevat worden, bijvoorbeeld in
klassikale cursussen of workshops. Er kan zelfs gedacht worden aan
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het inschakelen van ‘alumni’ van de versnellingsmakelaars.

Aanbevelingen (3/4)
•

•

Aandacht voor implementatieproblematiek bij zorginstellingen,
vooral in het kader van de fieldlabs: er moet nagedacht worden
over hoe de inzet van zorginstellingen in de fieldlabs wordt
gefinancierd. Kleine ondernemers hebben vaak geen geld voor een
pilot maar zorgaanbieders kunnen hun uren niet onbeperkt gratis
aanbieden in de fieldlabs. Het is niet de primaire functie van
zorginstellingen om te innoveren, of ondernemers daarbij te
ondersteunen. Om eHealth-pilots van de grond te krijgen, zou
nagedacht kunnen worden over financiële ondersteuning en het
afstemmen van verwachtingen van en behoeften van ondernemers
en zorginstellingen.
Functieprofiel versnellingsmakelaar: de persoon moet in staat zijn
te interacteren met personen op seniorniveau in ondernemingen en
zorginstellingen. Daarbij moet de persoon goed ingevoerd zijn met
zowel het begeleiden van ondernemingen (business development,
etc.) alsmede de specifieke institutionele context van het
zorgsysteem, en specifiek met de bijzonderheden van eHealth.
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Daarvoor is ook een goed netwerk in de zorg en in de
ondernemersondersteuning een pré.

Aanbevelingen (4/4)
•

•

•

Aanbevelingen over vervolg van monitoring: het is van belang een
vervolg van het versnellingsmakelaarsproject te monitoren. Deze
monitoring kan verder gaan dan alleen het meten van de
effectiviteit en tevredenheid van activiteiten door van tevoren de
doelstellingen en nulsituatie te meten. De evaluatie kan ook naar
een hoger niveau naarmate het project langer duurt (meer kans op
het meten van outcomes) en antwoord geven op de vraag wat
succesvolle routes (‘exits’) naar de markt zijn voor eHealthinnovaties.
Patiëntparticipatie werkt, maar niet voor iedereen: het meenemen
van patiëntervaringen in het nadenken over opschalende eHealthinnovaties alsook de werkzaamheden in de fieldlabs werkt. Tast van
tevoren goed af op welk moment de onderneming er behoefte aan
heeft.
Generiekere aanbevelingen: 1) let op eventuele doublures met
andere
ondernemers-ondersteunende
diensten;
2)
sondeer
eventueel met innovatie- en regiobeleid (Topsector LSH); 3) let op
dat innovaties niet te veel ingezet worden vanuit louter technologie63
enthousiasme (‘technology push’) maar dat de doelgroep/markt en
de publieke gezondheidszorg ook bediend wordt.
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