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ISABELLE SANDBERGEN
SHERI MORIN

Agile working als tool voor
gepersonaliseerde gezondheidszorg

SMART MINDS
COMING TOGETHER
TEKST Peter Bekkering
BEELD Danny Sengers

Farmaceutisch bedrijf Roche wil via gepersonaliseerde gezondheidszorg de klant optimaal bedienen. Omdat bij
levensbedreigende ziekten elke dag telt, vindt het bedrijf het onaanvaardbaar wanneer het door interne omstandigheden te lang duurt voordat een medicijn op de markt komt. Omdat het bedrijf nu wil doen wat de klant straks nodig
heeft, besloot het bedrijf twee jaar geleden de eerste stappen te zetten richting agile working. Smart WorkPlace interviewde Sheri Morin, general manager, en Isabelle Sandbergen, director human resources van Roche Nederland. Ze
zijn duidelijk waar het bij agile working om draait: to facilitate smart minds coming together.

“

Sheri Morin:
We bouwen
in feite een
ecosysteem dat
de specialist
voorziet van
alle tools en
alle data.

GEPERSONALISEERDE GEZONDHEIDSZORG

genomen door teams die steeds

Morin legt uit waarom bij de omslag is gekozen om agile te gaan werken.

groter werden. Bottomline was er

“De achterliggende gedachte is dat we als bedrijf de patiënt optimaal

dus een interne bureaucratie rond

willen steunen door hem gepersonaliseerde gezondheidszorg aan te

goedkeuring en vergoeding waar-

bieden. Dat doen we in co-creatie met onze stakeholders. Die gepersonali-

bij te veel mensen er te lang mee

seerde gezondheidszorg moet snel omdat de patiënt te maken kan hebben

bezig waren.” Sandbergen vult

met levensbedreigende omstandigheden. Het bestuur van Roche Global

aan: “We hadden wel zogeheten

realiseert zich dat het door externe omstandigheden zoals de infrastructuur

‘brand teams’, maar daar was dan

van de gezondheidszorg en de tijd die nodig is voor goedkeuring door

weer niet elke functie in vertegen-

de European Medicins Agency lang kan duren – in sommige landen jaren

woordigd. Om echt de stap naar

– voordat een medicijn op de markt komt. Het zou onaanvaardbaar zijn

gepersonaliseerde gezondheids-

wanneer de ‘way to market’ vertraging oploopt door processen,

zorg te maken was dus een andere

structuren en gedragingen binnen Roche. Agile is daarom een middel

manier van werken nodig.”

om het doel – effectiever en sneller gepersonaliseerde gezondheidszorg
bieden – te bereiken.”

De oude manier van werken bracht
Roche weliswaar in het verleden

Nederland is daarbij, naast de VS, een voorloper in een proces dat

succes, maar was volgens de board

wereldwijd tegelijkertijd wordt uitgerold in alle 90 landen waar Roche

niet meer geschikt in een wereld

actief is. Isabelle Sandbergen, director human resources: “Roche is – zeker

die steeds sneller verandert en die

binnen de farmaceutische industrie – een erg gedecentraliseerde organi-

daarom flexibelere organisaties

satie met veel lokale verantwoordelijkheid. Elke vestiging mag daarom het

vraagt. Bovendien stelt het Roche

moment van overstap zelf bepalen.”

niet in staat om de volgende stap te
maken richting gepersonaliseerde

ANDERE MANIER VAN WERKEN

gezondheidszorg. Daarbij is het

Morin schetst hoe het voorheen ging binnen Roche voordat werd gekozen

doel om de juiste behandeling

voor agile working: “Processen over de goedkeuring voor en de vergoe-

op het juiste moment aan de

ding van medicijnen namen veel tijd in beslag. Ze moesten vaak langs

juiste patiënt te geven. Om dat te

verschillende lagen in het bedrijf. Bovendien werden de beslissingen

bereiken bundelt Roche samen met
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ROCHE GLOBAL ONTWIKKELT EN PRODUCEERT INNOVATIEVE MEDICIJNEN. HET KANTOOR IN
NEDERLAND, MET ZO’N 180 MEDEWERKERS, HEEFT AFDELINGEN PATIENT ACCESS, CUSTOMER
ENGAGEMENT EN MEDICAL. DAT LAATSTE OMDAT ROCHE NEDERLAND ONDER ANDERE KLINISCHE
STUDIES IN ZIEKENHUIZEN BEGELEIDT. ROCHE GLOBAL WIL EEN OMSLAG MAKEN VAN
PRODUCTGERICHT NAAR MARKT- C.Q. KLANTGERICHT WERKEN, WAARBIJ ZIEKENHUIZEN – EN DE
VERSCHILLENDE STAKEHOLDERS BINNEN EEN ZIEKENHUIS – DE PRIMAIRE KLANT ZIJN. ROCHE WIL

“

AL DIE KLANTBEHOEFTEN NAAR BINNEN BRENGEN, TOETSEN AAN DE MISSIE ‘DO NOW WHAT
PATIENTS NEEDS NEXT’ EN VERVOLGENS VAN DAAR UIT PRODUCTEN EN DIENSTEN ONTWIKKELEN
VOOR DE KLANT. KLANT IS IEDEREEN DIE EEN ROL SPEELT IN DE REIS VAN HET MEDICIJN NAAR DE
PATIËNT. ARTSEN HEBBEN BEHOEFTE AAN OP HEN TOEGESNEDEN INFORMATIE OVER DE
NIEUWSTE ONTWIKKELINGEN OM HUN PATIËNTEN GOED TE KUNNEN ADVISEREN, INKOPERS
VRAGEN MAATWERK BIJ FINANCIËLE BESLISSINGEN EN OVERHEDEN WILLEN HELDER INZICHT IN DE
WAARDE VAN NIEUWE GENEESMIDDELEN.

Isabelle Sandbergen:
We hebben aan
het begin meteen
gezegd: ‘leave your
ego at the door’.

ziekenhuizen, maar ook met andere

verandering in gedrag. Morin: “Kernbegrippen daarbij zijn

de medewerkers georganiseerd in zelforganise-

partners zoals bedrijven die zich

vertrouwen, empowerment, autonomie en ondernemingszin.

rende squads. Dit zijn multidisciplinaire teams

bezighouden met het opstellen van

We hebben bewust die focus gelegd omdat gedragsverande-

die verantwoordelijk zijn voor een therapeutisch

geometrische profielen, krachten op

ring een proces is dat veel tijd kost en ook de komende jaren

gebied of specifieke vorm van dienstverlening.

het gebied van zowel diagnostiek

nog door zal gaan.”

De squads worden ondersteund door chapters,

als geneesmiddelen, waarbij ook de

mensen met dezelfde expertise, bijvoorbeeld

analyse van big data een belangrij-

Na een lange voorbereiding ging Roche Nederland op

Medical, Patient Access of Customer Engage-

ke rol speelt. Morin: “In feite bouwen

21 januari tijdens Agile Transformation Day ook over naar

ment. Deze chapters zijn bedoeld om de squads

we een heel ecosysteem dat de

een agile structuur met kleinere ‘fit for purpose’ teams, die in

te helpen zich verder te ontwikkelen en nog

specialist voorziet van alle tools en

hoge mate self-empowered zijn. Morin haalt het voorbeeld

meer self-empowered te worden.” Belangrijk in

alle data, zodat hij uiteindelijk de

van een landelijke thuiszorgorganisatie met één CEO en

de nieuwe opzet is dat de squads de klant

juiste diagnose kan stellen en samen

verder volledig zelfstandige kleine teams die thuiszorg leveren.

behoeftes gaan ophalen om ze vervolgens

met de patiënt de juiste beslissing

“Zover zijn we niet, maar we zijn zeker in die richting

binnen in de organisatie te vertalen in

kan nemen over de behandeling.”

bezig.” Ze legt uit: “In de nieuwe structuur is 90 procent van

end-to-end producten.

Om dat allemaal te kunnen bewerkstelligen koos Roche niet alleen
voor een agile structuur, maar ook
voor een agile manier van werken,

Transformation requires each of us to think & act
differently – 3x3 guiding principles

waarbij zowel het gedrag als de

Become more entrepreneurial

processen agile moesten zijn (zie figuur 1 met 3 x 3 guiding principles).
Een belangrijke rol in dat geheel

Behaviors

Trust each other to take the right decisions
Provide enabling, supportive leadership

is weggelegd voor een rode stoel
die in elke ruimte herinnert aan het

Work in smaller, fit-for-purpose teams

hogere doel. Morin: “De rode stoel
symboliseert de patiënt die als het

Structure

ware virtueel aanwezig is en over
onze schouders meekijkt.”

Set boundaries & then empower those who are best equipped to get the job done

No duplication of accountabilities, flexible support structures & central capability
pools
Establish lean, fit-for-purpose processes

GEDRAG
De afgelopen twee jaar heeft Roche
8

de focus vooral gelegd op een

Processes

Tailored coaching & support
Encourage direct collaboration in the network

FIGUUR 1
De 3x3 guiding principles.

1

General manager Sheri Morin presenteert de metafoor van het
skateboard op Agile Transformation Day: start klein als je iets
nieuws gaat ontwikkelen en probeer het uit.

Sinds een jaar zijn ook de processen agile geworden, waarbij steeds op
een agile manier wordt gewerkt met onder meer SCRUM rooms en SCRUM
masters. Morin: “Het is de bedoeling dat de squads en de chapters, die
we nu hebben gevormd, ook steeds meer op die manier gaan werken.”

“
Sheri Morin: Kernbegrippen bij

verandering in gedrag zijn
vertrouwen, empowerment,
autonomie en ondernemingszin.

GOOB
Bij deze verandering in gedrag, structuur en proces oriënteerde Roche

nodig zijn – bijvoorbeeld meer of

– hadden we als LT bepaald, evenals

zich op andere organisaties zoals ING en Spotify die al eerder kozen

minder chapters of SCRUM-masters

de randvoorwaarden waarbinnen

voor agile working. Sandbergen: “We hebben veel gebenchmarkt en voor

– dan voeren we die door.”

het design team moest opereren.”

onderzoek en begeleiding gebruik gemaakt van grote externe bureaus zo-

Sandbergen vult aan: “De teams

als Boston Consultancy Group en McKinsey. Verder was het belangrijk dat

DESIGN TEAMS

werkten in een sprintweek aan hun

medewerkers gingen ‘GOOBen ’, Go Out of the Building. Concreet be

Morin benadrukt dat de nieuwe

topic, waarna ze via crowd sourcing

tekende dat dat medewerkers in juni 2018 een mail van Sheri kregen dat

agile structuur niet is gebouwd

– zowel intern bij collega’s als extern

ze die maand 20 procent van de tijd buiten het gebouw mochten besteden

door het Leadership Team. “Het is

bij andere bedrijven – input konden

om ideeën op te doen. Aan het eind van de maand was er vervolgens een

gebouwd door vier multidisciplinaire

verzamelen om in een tweede

meeting met een Dragons’ Den, waarbij medewerkers hun ideeën in een

design teams van zes of zeven men-

sprintweek hun ideeën verder uit te

paar minuten konden pitchen. Daarnaast hebben we ook ‘inspiration tours’

sen. Daarbij hebben we ook mensen

werken. Uiteindelijk heeft dat geleid

georganiseerd waarbij we met een grote groep medewerkers bij andere

gekozen die vanuit hun huidige

tot de opzet met chapters en squads.

bedrijven gingen kijken.”

functie niet direct met het onderwerp

Als LT hebben we 90 procent van de

te maken hadden, zodat ze met

ideeën overgenomen, het enige wat

Een van de ideeën die Roche meenam van ING was het iterating: pas een

een frisse blik ernaar zouden gaan

we hebben gedaan is het hier en

idee gaandeweg aan en begin niet meteen met het eindproduct om vervol-

kijken. Elk van die design teams had

daar aanscherpen of puntjes op de

gens erachter te komen dat het toch niet het product is dat het bedrijf of de

zijn eigen doel. Die vier strategic

i zetten.”

klant wilde. Sandbergen: “Dat geldt in zekere zin ook voor agile working.

topics – Customer Engagement, Port-

We starten met wat volgens ons momenteel het meest optimale model

folio Optimalisation, Personalised

Sandbergen realiseerde zich dat

is. Tegelijkertijd is het niet heilig en als over een half jaar aanpassingen

Healthcare en Center of Excellence

deze nieuwe aanpak zowel voor
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BIJ DE LANCERING VAN EEN GENEESMIDDEL VOOR MS IS VAN MEET AF AAN MET SCRUM GEWERKT MET ALS DOEL PATIËNTEN ZO SNEL MOGELIJK
TE LATEN PROFITEREN VAN DEZE INNOVATIE.

“
Sheri Morin:

Gepersonaliseerde
gezondheidszorg
kan sneller en
effectiever door
agile worden
bereikt.

10

het LT als het traditionele lijnmanagement een

dan als ‘general manager’. Daarbij is mijn doel:

behoorlijke mentale omslag was. “We hebben

to facilitate smart minds coming together. Die

daarom aan het begin meteen gezegd: ‘leave

teams moeten vervolgens dicht bij de klant staan

your ego at the door’. Het gaat erom dat je

om zo onze toekomst vorm te geven.” Sand

doet wat het beste is voor de missie van Roche.”

bergen zag ook het effect dat de aanpak op de

En dat werkte. Morin was het meest onder de

medewerkers had: “Ze kregen er energie door.

indruk van het feit dat alle vier design teams de

Sommigen werden zelfs emotioneel toen ze

verwachtingen over wat ze zouden aanleveren

uiteindelijk hun plannen mochten presenteren.”

ver overtroffen. “Ik realiseerde me dat dit kwam
omdat je als organisatie net genoeg richtlijnen

OPGEVEN

meegeeft – de strategic topics – en je vervolgens

Morin wijst erop dat organisaties die kiezen

faciliteert dat die worden uitgewerkt in design

voor deze aanpak zich ook moeten realiseren

teams waarbij medewerkers vrij kunnen denken.

wat ze daarvoor op moeten geven: “Dan heb

Als je het zo aanpakt, benut je echt het po

ik het over zaken als controle, status, ego en

tentieel van je medewerkers. Ik zie mezelf daar-

hiërarchie. Daarnaast moet je bereid zijn om

om ook veel liever als ‘chief purpose officer’

tot op zeker niveau verantwoorde risico’s te

SOLVED. – PARTNER VAN SMART WORKPLACE – HEEFT IN 2018
DE HERONDERHANDELING NAMENS ROCHE BEGELEID. HIERBIJ

“

IS HET HUIDIGE CONTRACT OPENGEBROKEN EN ZIJN NIEUWE
CONDITIES OVEREENGEKOMEN WAARONDER MEETBARE

Isabelle Sandbergen: Het was
belangrijk dat medewerkers
gingen ‘GOOBen’.

AFSPRAKEN TEN AANZIEN VAN DE KWALITEIT VAN HET
GEHUURDE GEDURENDE DE HUURTERMIJN.

nemen – smart risks – en accepteren dat falen – niet alles werkt – er ook

Roche heeft daarin een naam hoog

er in de nieuwe opzet nodig zijn.

bij hoort. Zolang je als organisatie daar maar wel van leert. Sandbergen:

te houden want het bedrijf staat al

Sandbergen: “Daaruit kwam naar

Bijvoorbeeld door te zeggen ‘ik nodig je uit om in overweging te nemen’

tien jaren op de eerste plaats in

voren dat we ongeveer evenveel

in plaats van ‘je moet het zo doen’.”

de Dow Jones Sustainability Index.

medewerkers nodig hebben als in

Morin: “We willen ook de Green

de oude situatie. Het laat boven-

NIEUWE WERKOMGEVING

Deal Duurzame Zorg gaan onder-

dien zien dat kostenbesparing of

Bij het agile working hoort ook een nieuwe werkomgeving. In het huidige

tekenen. Daarom gaan we bij de

het terugdringen van het aantal

kantoor zijn al enkele SCRUM rooms ingericht, maar in hoofdlijnen is de

herinrichting ook zoveel mogelijk

medewerkers geen driver was bij

opzet nog overwegend traditioneel met duidelijk van elkaar gescheiden ver-

materiaal hergebruiken.”

de overstap naar agile working.”

diepingen. Sandbergen: “Als je pech hebt, zie je op een dag geen mensen

Om het in Nederland verder in

van andere verdiepingen/afdelingen en ook in het bedrijfsrestaurant zitten

De herinrichting, ontworpen door

goede banen te leiden, wil Roche

mensen van dezelfde afdeling vaak bij elkaar. Dat willen we anders. In

Ynno, een adviesbureau gespeciali

de komende twee jaar gaan werken

de nieuwe werkomgeving zijn transparantie, verbinding en samenwerking

seerd in nieuwe manieren van

met een Chief Transformation

belangrijke kernwaarden. We gaan daarom het hele gebouw renoveren en

werken, staat gepland voor eind

Officer. Momenteel wordt die

hierop aanpassen. Zo zal er bij de herinrichting centraal in het gebouw een

2019 en zal naar verwachting vier

functie ingevuld door iemand vanuit

trap komen die alle verdiepingen verbindt. Verder willen we het zo trans-

tot zes maanden in beslag nemen.

BCG, maar Sandbergen sluit niet

parant mogelijk maken zodat je bij wijze van spreken van beneden al een

Roche is inmiddels druk op zoek

uit, dat dit in de toekomst ook een

multifunctioneel squad team aan het werk ziet in de sprint room. In die opzet

naar tijdelijke huisvesting om deze

interne functie kan worden.

krijgt elke squad zijn eigen sprint room met daarom heen veel flexplekken.”

periode te overbruggen.
TUSSENBALANS

CIRCULARITEIT

In de tweede helft van 2018 was

Nu op Transformation Day een

Bij de herinrichting speelt ook circulariteit en duurzaamheid een grote rol.

Morin niet alleen general manager

belangrijke stap is gezet, maakt

in Nederland, maar ook wereld-

Morin een tussenbalans op: “We

wijd Head of Transformation. Het

hebben onze medewerkers geïn-

betekende constant schakelen,

spireerd om samen een nieuwe

maar ook inspirerende ontmoe-

organisatie te ontwerpen die ons

tingen met Chief Transformation

beter in staat stelt onze missie te

Officers van andere grote organi-

realiseren. En die is dat we ervoor

saties zoals Spotify. “Dat was heel

willen zorgen dat patiënten sneller

leerzaam omdat we als Roche met

toegang hebben tot de innovatieve

name in gedrag al midden in het

geneesmiddelen en gepersonali

proces naar agile working zaten.”

seerde behandelingen die wij
ontwikkelen. Daarbij is co-creatie

In februari kwamen vertegenwoor-

cruciaal, niet alleen met elkaar

digers van alle vestigingen van

maar vooral ook met onze partners

Roche bij elkaar tijdens een grote

in de zorg. De komende tijd zullen

transformatie om de wereldwijde

we onze smart minds heel hard

overstap naar agile working verder

nodig hebben om die toekomst te

vorm te geven. Ondertussen is in

realiseren.”

OP AGILE TRANSFORMATION DAY WORDEN ALLE MEDEWERKERS

Nederland de inventarisatie al

GETRAIND IN SCRUM DOOR COLLEGA’S DIE ER AL LANGER MEE WERKEN.

gemaakt hoeveel medewerkers
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