Verbinden voor

Maatschappelijke impact
Samenwerking is een voorwaarde voor succesvolle innovatie. Ook in de zorg. Door
krachten te bundelen komen we tot échte doorbraken en duurzame vernieuwing. Zo
voorkomen we versnippering en creëren we maximale maatschappelijke impact.
Maar hoe doe je dat eigenlijk op een effectieve en vruchtbare manier?
Op basis van jarenlange ervaring in zorginnovatieprojecten ontwikkelde Vital Innovators de samenwerkingsmethode ‘Verbinden voor Impact’.
Succesvolle coalitievorming
Een coalitie is succesvol als alle deelnemende partijen de krachten bundelen, kennis en ervaring uitwisselen en pre-competitief samenwerken. Zodat deze coalities echte vernieuwingen en doorbraken in
de zorg realiseren. De methode ‘Verbinden voor Impact’ ondersteunt het opzetten en uitvoeren van
succesvolle coalities op gestructureerde wijze.

WHY
 Realiseren van doorbraken en
vernieuwingen in de zorg
 Daadwerkelijke implementatie en
opschaling van zorginnovaties
HOW
 Het vormen van een coalitie
 Begeleiding en coördinatie door
Vital Innovators
WHAT
 Samenwerking met partners in
pre-competitief verband
 Focus op een gezamenlijk en urgent thema

Vier fasen
De methode ‘Verbinden voor Impact’ doorloopt de volgende fasen:
Verkennen
 Samenwerking verkennen met oog voor ieders belangen.
 Is er een gedeeld probleem met grote urgentie? Opstellen startdocument.
Vormen
 Coalitievorming: gedeelde visie op het probleem en de governancestructuur vastleggen.
 De maatschappelijke meerwaarde in kaart brengen middels de Social Return on Investment (SROI) methode.
Vervullen
 Plannen uitvoeren, samenwerken aan concrete doelen en implementeren van de
uitkomsten.
 Learning community opzetten om kennis en ervaringen te delen binnen de coalitie.
Voltooien
 De oplossingen voor het probleem inbedden in het reguliere zorgproces.
 Evalueren, vervolgplannen maken en afronden.
 Eventueel voortzetting in een formele rechtsvorm.

Praktijkvoorbeeld - Coalitie Vitaal Thuis
Vitaal Thuis staat voor samenwerken aan langer thuis wonen. De Vitaal Thuis coalitie, van inmiddels
ruim zestig partijen uit het zorgveld, werkt samen aan de brede toepassing van bruikbare, betrouwbare
en betaalbare thuiszorgtechnologie. Door het toepassen van de methode ‘Verbinden voor Impact’ is een
vruchtbare samenwerking ontstaan waarmee inmiddels tienduizenden gebruikers worden voorzien van
Vitaal Thuis gespecificeerde toepassingen en waarin we gezamenlijk de randvoorwaarden (financiering,
standaarden, digivaardigheden, keuze transparantie) creëren voor verdere opschaling.

Kenmerken van de Vitaal Thuis coalitie:
 de Vitaal Thuis coalitie is een niet-exclusieve en non-concurrentiële samenwerking;
 Vitaal Thuis is een learning community gericht op duurzame implementatie;
 we delen een landelijke ambitie en maken gebruik van de implementatiekracht van de regio’s;
 de resultaten van de samenwerking worden publiekelijk gedeeld; het gezamenlijke doel is een zo
groot mogelijke maatschappelijke impact;
 we werken online en offline samen volgens een gezamenlijk overeengekomen governance structuur
en code of conduct;
 alle partners in de coalitie dragen (naar rato van omzet) in kind en in cash bij aan de verdere ontwikkeling van Vitaal Thuis, zoals vastgelegd in een partnerovereenkomst.
De basis is een kerncoalitie, waarbij met de belangrijkste stakeholders wordt gewerkt, die hun achterban
informeren en aansturen.

Vital Innovators helpt u bij coalitievorming
Vital Innovators ondersteunt bij het opzetten en uitvoeren van coalities. Door onze heldere fasering en
het gebruik van de juiste gereedschappen werken we toe naar structurele inbedding, implementatie en
opschaling van zorginnovaties. Ook verzorgen we de workshop ‘Introductie verbinden voor impact’,
waarin we u de succesfactoren van coalitievorming leren. Interesse? Neem contact op!

