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Gezamenlijk opstellen in 
plaats van toesturen





Wat zijn scenario’s
nou precies?



2030

Of dit is 2030?

Of ziet zo 2030 eruit?

Of is dit 2030?

Nu 2018

Visie: 

Organisatie in 2022



Scenario’s zijn één stap in strategie

Strategische 
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Context Analyse Richting Ontwerp

Op een gestructureerde wijze van vragen naar keuzes



De wereld verandert steeds sneller

De Nokia 6210
ü SMS
ü WAP-browser
ü wekkerfunctie
ü 3 spellen waaronder Snake 2
ü calculator 
ü 'to-do’ lijst
ü agenda 
ü infrarood 
ü voice recorder 
ü stopwatch

Geïntroduceerd in het jaar 2000... 



Sterke opkomst van 
technologie en toenemende 
invloed technologische 
ontwikkelingen

Er is sprake van veranderende 
demografie en toenemende 
vergrijzing

De economische onzekerheid 
neemt verder toe

De woonvormen én 
woonwensen van cliënten 
veranderen

De samenleving 
individualiseert en er ontstaan 
nieuwe sociale verbanden

Toename ziektelast 
(comorbiditeit) als gevolg van 
stijgende levensverwachting

De bereidheid en mogelijkheid 
om mantelzorg te bieden neemt 
af

De vraag naar particuliere zorg 
neemt toe

En ook de zorg is sterk in beweging



WEL

ü Externe realiteiten die niet kunnen worden beïnvloed

ü Voorstellingen van de toekomst

ü Extreme beelden

ü Mogelijkheden die een gelijke kans hebben om waarheid te worden

NIET

✘ Keuzes voor bepaalde toekomstige richtingen of scenario’s 

✘ Zekerheden of extrapolatie 

✘ Voorspellingen van de toekomst

✘ Visies of strategische plannen



Totstandkoming scenario’s

In verschillende stappen kom je tot concrete toekomstvoorstellingen

Analyseren 
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“Hoe houden ouderen en 

chronisch zieken regie op het door 

hen gewenste leven, en wat is 

daarbij nodig?”



As 1: typering samenleving
Sociaal-cultureel

Collectieve samenleving 

Individuele samenleving

In een individuele wereld is men meer gericht op 
zichzelf en de kortere termijn. Economische 
onzekerheid, stress en werkdruk kunnen leiden tot een 
meer individuele maatschappij.

In een meer collectieve samenleving is er meer 
betrokkenheid en solidariteit met elkaar. Zo is er 
bijvoorbeeld meer draagvlak voor de financiering van 
het huidige zorgstelsel en is er sprake van een ruim 
verzekerd pakket. 



As 2: keuzeruimte 
Zowel Economisch als Politiek 

Sterk 
gereguleerde zorg

Grote eigen
keuze

De mogelijkheid om te kiezen uit zowel het (onderscheidende) 
aanbod van zorg, ondersteuning en overige diensten – meer 
aanbieders – en de mogelijkheid om binnen dit aanbod te sturen 
op maatwerk.

Verzekeraars en gemeentes maken afspraken met een beperkt 
aanbod van aanbieders waar burgers uit kunnen kiezen in 
combinatie met strengere regels richting het leveren van zorg. 



Vier uiteenlopende toekomstbeelden
De langdurige zorg kan zich vele kanten op ontwikkelen

Collectieve samenleving 
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Individuele samenleving

Cliënt kan en mag 
overal uit kiezen

1

Cliënt heeft sobere 
zorg met weinig 

keuzemogelijkheden

2

Cliënt ontvangt zeer 
minimale zorg en 
regelt de rest zelf 

3

Cliënt wil de 
volledige zorg zelf 

organiseren 
4



Collectieve samenleving 
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Individuele samenleving

Breed zorgpakket 

Institutionele zorg

Naadloze overgang domeinen

Collectieve woonvormen

Publieke zorgorganisaties

Gestandaardiseerd zorgaanbod

Smal zorgpakket 

Informele zorg

Stringente schotten

Individuele woonvormen

Private zorgorganisaties

Keuze met bijbetaling

Zorguitgaven zijn 

sterk gestegen

Goede economie

Volledig vrije 

zorgkeuze

Veel technologie

door minder regels

Cliënt wil de 

volledige zorg 

zelf organiseren 

Breed zorgpakket 

Institutionele zorg

Naadloze overgang domeinen

Collectieve woonvormen

Publieke zorgorganisaties

Gestandaardiseerd zorgaanbod

Smal zorgpakket 

Informele zorg

Stringente schotten

Individuele woonvormen

Private zorgorganisaties

Keuze met bijbetaling

Zeer krappe 

arbeidsmarkt

Goede economie Flexibele 

arbeidsmarkt als 

gevolg van 

basisinkomen

Vertrouwen in 

samenleving en 

overheid

Veel 

ondernemerschap 

en nieuwe 

toetreders

Veel gebruik van 

technologie 

Thuiswonen

vanuit eigen 

keuze

Administratieve druk 

verminderd 

Cliënt kan en mag 

overal uit kiezen

W erknemersmar

kt; meer werk 

dan werknemers

Mensen zijn bezeten 

van hun eigen 

gezondheid

Mensen zijn 

primair op 

zichzelf gericht

Zelf controle willen 

uitoefenen is groot 

goed

Zorgconsumenten 

betalen zelf

Veel nieuwe 

toetreders en 

kleine 

zorgaanbieders

Breed zorgpakket 

Institutionele zorg

Naadloze overgang domeinen

Collectieve woonvormen

Publieke zorgorganisaties

Gestandaardiseerd zorgaanbod

Smal zorgpakket 

Informele zorg

Stringente schotten

Individuele woonvormen

Private zorgorganisaties

Keuze met bijbetaling

Klein aantal grote 

aanbieders biedt zo 

veel mogelijk zorg per 

euro

Cliënt heeft sobere 

zorg met weinig 

keuzemogelijkheden

Cliënt ontvangt zeer 

minimale zorg en 

regelt de rest zelf 

Hoge mate van 

controle 

Individualistische 

samenleving

Breed zorgpakket 

Institutionele zorg

Naadloze overgang domeinen

Collectieve woonvormen

Publieke zorgorganisaties

Gestandaardiseerd zorgaanbod

Smal zorgpakket 

Informele zorg

Stringente schotten

Individuele woonvormen

Private zorgorganisaties

Keuze met bijbetaling

Stijgende 

werkeloosheid en 

inkomensonzekerheid

Geen 

economische 

groei

Veel aandacht 

voor mens en 

milieu

Coöperatieve 

samenleving 

Hoog draagvlak 

voor 

welvaartsstaat

W erknemers 

stapelen banen 

om rond te 

komen

De wereld is 

onrustig, 

economie krimpt

Hoge mate van 

inkomensonzekerheid

Kleinere overheid W elvaartsstaat 

uitgekleed

Maximaal beroep op 

eigen netwerk

Flexibiliteit in balans 

tussen werk en privé

Alle zorg wordt 

aanbesteed

Hoge mate van 

standaardisatie

Zorguitgaven in 

balans door 

efficiëntie 
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Toelichting scenario’s



Cliënt kan en mag overal uit kiezen
Collectieve samenleving – Grote eigen keuze

Goede economie en vertrouwen in de 
overheid 

Veel ondernemerschap en nieuwe 
toetreders

Zorguitgaven zijn sterk gestegen 

Brede vergoeding voorzieningen

Informele zorg goed geregeld
1



Cliënt heeft sobere zorg met weinig 

keuzemogelijkheden

Geen economische groei

Hoog draagvlak voor welvaartsstaat

Alle zorg wordt aanbesteed

Participatie noodzakelijk

Standaardzorg

Grote zorginstellingen

Collectieve samenleving – Sterk gereguleerde zorg

2



Cliënt ontvangt zeer minimale zorg en regelt 
de rest zelf 

Werknemers stapelen banen om rond te 
komen

Kleinere overheid en welvaartstaat 
uitgekleed

Alles draait om prijs

Thuis/wijkzorg versoberd

Men moet welzijn zelf regelen

Individuele samenleving – Sterk gereguleerde zorg

3



Cliënt wil de volledige zorg zelf organiseren 

Mensen zijn bezeten van hun eigen 
gezondheid
We regelen het zelf wel

Eigen vermogen voor welzijnszorg

Bloeiende seniorenwoning markt

Veel nieuwe toetreders en kleine 
zorgaanbieders 

Individuele samenleving – Grote eigen keuze

4



‘Stemmen met de voeten’



Vraag 1

“Op welk scenario zijn we het 

minst voorbereid?”



Vraag 2

“Welk scenario vindt u het           
meest waarschijnlijk?”



Bestuurders in de zorg, n = 54

• Het scenario waar we het minst 
op voorbereid zijn

• Het meest waarschijnlijke
scenario

9% 35%

30% 26%

6% 6%

58% 31%



Hoe kunnen we deze scenario’s kleur en 

invulling geven? Wat willen we zijn? 



De diepte in

- Start in een willekeurig scenario

- Vraag 1: Wat betekent dit scenario voor uw organisatie?

- Vraag 2: Welke tip zou u – denkend vanuit 2030 – de 
huidige RvB mee willen geven? 

- Ga nu de andere scenario’s af, en stel uzelf dezelfde 
vraag: wat betekent deze specifieke toekomst? 



Toepassen van scenario’s



Hoe scenario’s morgen toe te passen
De scenario’s zijn direct toepasbaar

Beoordelen of de huidige 
visie of meerjarenplan 
toekomstvast is

Zorg voor een uniform 
standpunt of uitgangspunt 
vanaf waar iedereen zijn 
eigen strategie invult 

Op één lijn brengen van de 
beleving van en basis onder 
de strategie

Gebruik als hulpmiddel voor 
brainstorm over 
toekomstgerichte 
strategieën



Toets de samenhangende visie

Strategisch 
personeelsbeleid

Strategie of meerjarenbeleid

Kwaliteitsbeleid

Strategisch 
vastgoedplan

IT-beleid

Strategische risico’s



Er zijn verschillende valkuilen

Kiezen van één scenario
“Dit scenario past ons het beste, die 

zal wel waarheid worden”

Wees bedacht op de meest voorkomende valkuilen bij het toepassen 

van scenario’s 

Bagatelliseren en 
wegrelativeren
“Zo’n vaart zal het allemaal niet 

lopen. We merken vanzelf wat Den 

Haag wil, en kijken dan wel verder”

Alles uitmiddelen
”De waarheid ligt toch in het 

midden, dus we hoeven eigenlijk 

niets te doen"

Geen keuzes maken
”Er komt zo veel op ons af, dat we 

gewoon net doen of er niets aan de 

hand is”

Uitgaan van draagvlak
“Goede scenario’s, zo gaan we het 

doen! Dit is toch duidelijk, het kan 

toch niet zo zijn dat mijn MT de 

scenario’s of onze reactie op een 

andere manier voor zich ziet”



Legal disclaimer

Deze presentatie bevat informatie niet specifiek voor de situatie van de lezer, Jester Strategy B.V. en/of Jester Tools B.V. stelt zich op basis van deze algemene

informatie niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van reproductie of het anderszins overnemen van de in deze presentatie getoonde informatie. Alvorens

een besluit te nemen, dan wel tot actie over te gaan die de financiële situatie van uw bedrijf of organisatie mogelijk negatief kan beïnvloeden, raden we u ten

zeerste aan een gekwalificeerde professional te raadplegen. Jester Strategy B.V. noch Jester Tools B.V. is verantwoordelijk voor welke schade dan ook

opgelopen door een persoon die zich beroept op de inhoud van deze presentatie.

Contactgegevens

• Jester richt zich op het versterken van de strategische conversatie –het gesprek

over de toekomst– binnen organisaties.

• Jester ondersteunt organisaties met strategieontwikkeling, analyse en

implementatie.

• Jester is expert in het uitvoeren van trend-, scenario- en businessmodel-

analyses, zowel in de private als in de publieke sector.

• Jester ontwikkelt daarnaast tools voor strategieontwikkeling, kennisdeling en

samenwerking.

• De visie van Jester op voortdurende vernieuwing (strategic control) is

voortgekomen uit het boek Strategic control, dat is geschreven door Ewald

Breunesse (Shell) en Michiel de Vries (Jester Strategy).

Bezoekadres
Jester Strategy | Jester Tools

Van Asch van Wijckstraat 4D

3811 LP Amersfoort www.jester.nl

Mobiel: +31 6 46 12 42 25

E-mail: d.huisman@jester.nl

Danny Huisman

http://www.jester.nl/

