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Portretten van nu & verhalen over later

Vitale verbindingen is geschreven door SamenBeter, een 
netwerk van pioniers die ambieert de samenleving gezonder 
te maken. Deze bundel toont de transformatie van ons huidige 
zorg-systeem naar een toekomstig ecosysteem van vitale 
wijken. In portretten van nu, schilderen we de uiteenlopende 
perspectieven van mensen, die zich ieder op verschillende 
plekken binnen het huidige zorgsysteem bevinden. 

Aan de hand van onze key deliverables, illustreren we 
concrete toepassingen die het transformatie proces in gang 
moeten zetten. SamenBeter wil met deze ‘key delivereables’ 
verbindingen tot stand brengen tussen wijkbewoners 
onderling, met professionals en ook met projecten en 
voorzieningen.

In de verhalen over later, kruip je in de huid van fictieve 
personen, die beschrijven wat de SamenBeter toepassingen 
in de praktijk voor hen betekenen. Ze kijken terug op de 
implementatie van de key deliverables en geven een beeld 
van de potentie van een verder geëvolueerd ecosysteem. 

Van een systeem dat floreert op ziekte, naar wijken die 
bloeien op vitaliteit! Doe je mee?
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Deze bundel toont de transformatie van ons 
huidige zorg-systeem naar een toekomstig 
ecosysteem van vitale wijken. Dat is de 
transformatie die SamenBeter voor ogen heeft. 
We tonen de onderliggende transformatie-
principes, maar ook de concrete ingrepen die 
het proces in gang moeten zetten. Een proces 
waarlangs een systeem dat floreert op ziekte, 
evolueert naar wijken die bloeien op vitaliteit. 

SamenBeter

SamenBeter is  een netwerk van pioniers 
dat ambieert de samenleving gezonder te 
maken. SamenBeter wil een transformatie 
in gang zetten door een nieuw perspectief 
in te nemen: wij richten ons primair op het 
bevorderen van gezondheid en vitaliteit in 
plaats van op het bestrijden van ziekte. 
Wij willen publieke zorg, zelfzorg en 
preventie een plaats geven in het zorg- 
systeem.

Portretten van nu

In portretten van nu schilderen we de 
uiteenlopende perspectieven van echte 
mensen. Zowel bewoners als professionals 
en ‘systeem-mensen’ komen aan het 
woord. De portretten laten zien hoe het 
eigen belang wringt met het systeem- 
belang. We weten dat het beter moet, maar 
nog niet hoe dat zou kunnen. Ondanks 
dat we ons gevangen kunnen voelen in 
bestaande systemen, zijn de verhalen 
hoopvol door de beweging die ieder zelf 
veroorzaakt. Goede intenties sieren de 
verhalen.

VITALE
VERBINDINGEN
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Toepassingen

SamenBeter experimenteert met concrete 
praktijk in verschillende ‘proeftuinen’. Deze 
experimenten zijn altijd gebaseerd op de 
lokale context en worden getrokken door 
lokale teams, maar maken gebruik van 
dezelfde infrastructurele uitgangspunten. 
Deze uitgangspunten moeten ervoor 
zorgen dat iedereen in de wijk, professional 
én publiek, gefaciliteerd wordt aan te 
haken met eigen projecten, activiteiten, 
voorzieningen... Alles wat de vitaliteit van 
de wijk verhoogt. 

Vier uitgangspunten en de key deliverables:

1. Zelfzorg wordt bevorderd door burgers 
in staat te stellen meer regie te nemen.  
→ de Vraagbaak  
→ de Vitaliteitsmarkt

2. Er worden standaarden en afspraken 
ontwikkeld op basis waarvan een 
drempelloos digitaal zorgsysteem kan 
ontstaan. 
→ Single Sign On 
→ Sociale Netwerk Standaard             
→ FitFolder

3. Het gebruik van eHealth wordt 
gestimuleerd door preventie en 
zelfzorg te financieren.  
→ De FitKnip

4. Begin klein en concreet  
→ Maatschappelijke Business Case

SamenBeter wil met deze ‘key deliverables’ 
verbindingen tot stand brengen tussen 
wijkbewoners onderling, met professionals 
en ook met projecten en voorzieningen.

Verhalen over later

In het tweede deel van dit boekje maken 
we een tijdreis van twaalf jaar om de 
potentie van de doorontwikkeling en 
implementatie van de experimenten te 
illustreren.

In de ‘Verhalen over later’ kruipen we in de 
huid van fictieve personen die beschrijven 
wat de SamenBeter-toepassingen voor 
hen in de praktijk betekenen. Bewoners, 
professionals en ‘systeem-mensen’ kijken 
terug op de implementatie van de ‘key 
deliverables’ en geven een beeld van 
de potentie van een verder geëvolueerd 
ecosysteem. 
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SamenBeter is een netwerk van pioniers
Heel veel grotere en kleinere netwerken zijn in Nederland bezig met de 
uitdagingen die gesteld worden aan het zorgsysteem. SamenBeter wil  
een paraplu zijn voor alle organisaties en individuen die zich inzetten 
voor deze veranderingen om met elkaar te ontdekken hoe we de zorg 
moeten organiseren opdat bewoners daadwerkelijk regie krijgen, er 
publiek aanbod ontstaat en makkelijker hun weg kunnen vinden naar 
vitaliteit.

Nieuwe context, nieuwe zorg
De groeiende zorgvraag en de stijgende kosten, stijgt de urgentie om 
na te denken over wat nodig is om nu en in de toekomst goede zorg 
en ondersteuning te organiseren. Daarnaast dienen zich ook nieuwe 
kansen aan, denk aan digitalisrering maar ook een veranderende 
‘mindset’ van wat vroeger ‘patiënten’ genoemd werden. 
Het huidige zorgsysteem is langzamerhand een relict dat nog steeds 
ingericht is op de ‘oude context’. Het systeem floreert bij slechte 
gezondheid, waar SamenBeter naar een ecosystemen wilt waarin 
vitaliteit en eigen regie gefaciliteerd worden.

In proeftuinen wordt gebouwd en onderzocht
SamenBeter Proeftuinen zijn wijken waarin bewoners en organisaties 
actief, en in samenwerking met elkaar, werken aan een vitalere 
omgeving. In deze proeftuinen wordt door lokale Action-Learning-
Teams communities gevormd, publiek aanbod gefaciliteerd en 
stakeholders betrokken, vanuit gemeenten, professionals en 
verzekeraars. De resultaten worden gemonitord, gemeten en 
uitgewisseld. SamenBeter is aldus een lerende organisatie die de 
opgedane ervaring documenteert in een Toolbox waarmee nieuwe 
wijken kunnen werken aan het verhogen van de vitaliteit van de eigen 
buurt.

SAMENBETER
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CARL
VERHEIJEN

Het is vrijwel iedere dag Carl’s favoriete dag. Hoe 
dat komt? Hij wordt wakker, heeft zin in zijn dag en 
hij staat open voor het toeval dat de dag hem kan 
brengen. Door zijn bijzondere achtergrond heeft Carl 
een frisse visie op de gezondheidszorg.

Carl heeft een hoop te vertellen over 
gezondheid op fysiek en mentaal vlak. 
Als ex-schaatser heeft hij op dat gebied 
enorm veel ervaring opgedaan. Na zijn 
carrière op het ijs heeft hij echter nog 
zoveel meer betekenis gevonden: ‘Wat zijn 
25 vermoeiende rondjes op het ijs, die op 
hetzelfde punt uitkomen als waar je bent 
opgestapt, ten opzichte van 3,5 miljoen 
chronisch zieken en 1,9 miljoen mensen 
met slaapmedicatie in het gezondste land 
van de wereld.

In Lunteren word ik ontvangen in het 
prachtige pand van Noaber Foundation, 
waar Carl nu een half jaar werkzaam is. 
Terwijl ik een kopje koffie drink (ik ben 
wat vroeg), bewonder ik een paar blauwe 
klompen waar het Noaber logo op staat 
afgebeeld. Ook spot ik in deze kast een 
set halve liter flessen met beugel: Noaber 
bier. De plek straalt trots uit. Carl komt 
aangelopen, ontvangt mij in zijn kantoor en 
is gelijk benieuwd naar wat ik doe, wat mijn 
achtergrond is. We praten wat en gaan over 
tot het onderwerp waar ik hem over wil 
spreken: gezondheid.
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Gezondheid
Wat betekent gezondheid voor Carl? 
Wanneer we het over gezondheid hebben 
zouden er drie vragen centraal moeten 
staan: ‘Hoor je erbij? Doe je ertoe? En doe 
je het een beetje goed?’ Als je niet het idee 
hebt ergens bij te horen, vertelt Carl, en je 
geen passie hebt in het leven, of zingeving 
kan ervaren, dan kan het ontsporen op 
fysiek of mentaal vlak. ‘We zijn geneigd 
dit binnen de zorg op te lossen, terwijl de 
oplossing ook zou kunnen liggen op het 
sociale vlak en/of in de zingeving.’ aldus 
Carl. Nog een stap verder: ‘Als je 100% mag 
zijn wie je wil zijn, dan denk ik dat je ook 
lekkerder in je vel zit, minder ziek bent, 
goed slaapt, minder psychologische hulp 
nodig hebt en goed voor jezelf kan zorgen.’

Eén van de belangrijkste competenties 
voor een gezond leven is veerkracht. Carl 
legt uit: 

     Wanneer je 
tegenslag ervaart en 
hier sterker uitkomt, 
door dichter bij jezelf te 
komen, dan ontwikkel 
je veerkracht.

Positieve Gezondheid: een ander gesprek
Carl heeft zich twee jaar ingespannen bij 
het instituut van Positieve Gezondheid 
om het ‘andere gesprek’, rondom 
gezondheid, de wereld in te krijgen. De 
iPH-tool (Institute of Positive Health) is 
een gespreks-tool waarin mensen worden 
uitgenodigd tot gesprek over zes thema’s: 
lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, 
zingeving, kwaliteit van leven, meedoen 
en dagelijks functioneren. Gezondheid 
wordt hierbij breder gedefinieerd als: 
‘het vermogen van mensen om met de 
fysieke, emotionele en sociale uitdagingen 

Voor Carl betekent gezondheid dat je in 
wezen jezelf mag zijn, met je gebreken, 
je kwaliteiten en met de uitingen die jij 
belangrijk vindt: ‘Dat is best een uitdaging, 
omdat er vanuit sociale constructies al een 
hoop lijkt vast te staan, door de omgeving 
waar je opgroeit en de opvoeding die je 
krijgt. Mijn wens zou zijn dat kinderen op 
school al leren na te denken over wie zij 
zijn en wat zij belangrijk vinden, de kunsten 
van het leven.’
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in het leven om te gaan, en om zo veel 
mogelijk eigen regie te voeren.’ Het accent 
ligt niet op ziekte, maar op mensen zelf, 
op hun veerkracht en op wat hun leven 
betekenisvol maakt. (https://iph.nl/
positieve-gezondheid/wat-is-het/)

Ander gesprek vraagt om nieuw aanbod
Uiteraard kent iedere weg van verandering 
weerstand. Bij het implementeren van het 
andere gesprek rondom gezondheid, liep 
Carl tegen de grenzen van het systeem 
aan: ‘Wanneer je met mensen praat over 
wat zij nodig hebben in het licht van hun 
persoonlijke uitdagingen, moet je hen 
kunnen aanbieden wat daarbij past.’  Bij 
het ‘andere’ gesprek hoort ander aanbod 
en dat kan in het huidige systeem vaak niet 
worden gefinancierd. 

Ook is het belangrijk aan te kunnen tonen 
wat de impact van deze tool is: ‘De tool 
is geen meetinstrument. We kunnen niet 
laten zien welk resultaat beter is, omdat 
we het verschil niet kunnen meten.’ De 
variabelen die Carl zou willen meten, 
zijn niet één, twee, drie in kaart te 
brengen: ‘Dat mensen iets meer zichzelf 
zijn, lekkerder hun vel zitten, dat deze 
populatie iets meer positief gezond is. 
Of dat er minder burn-outs voorkomen 
bijvoorbeeld.’

Innovatie
Vanuit de topsport weet Carl wat het 
is tegen hobbels aan te lopen: ‘Je gaat 
ermee aan de slag, zoekt naar de beste 
oplossing en er ontstaan weer nieuwe 
hobbels.’ Zo zijn er veel hobbels op de 
weg van innovatie. Sterker nog: ‘Je weet 
eigenlijk niet eens waar die weg precies 
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naar toe gaat.’ Er is lef voor nodig om 
dingen te proberen, zodat je kunt kijken 
of het resultaat wenselijk is.  De dualiteit 
van innovatie zit voor Carl daarom in de 
lef om iets uit te voeren en de wens om 
het impliciete meetbaar te maken, voor 
resultaat. 

Noaber Foundation
Vandaag de dag werkt Carl bij Noaber 
Foundation, waar hij verder werkt aan zijn 
missie: Nederland een stukje gezonder 
te maken. Hier komt zo’n beetje alles bij 
elkaar - alles waar hij eerder aan heeft 
gewerkt, lijkt hier op zijn plek te vallen. 
Waarom hier? Noaber foundation is een 
anbi-stichting, wat betekent: voor het 
algemeen nut. “Noaber Foundation kan 
‘geduld’ kapitaal bieden, om innovatie 
te stimuleren, validatie en regulering te 
realiseren en nieuwe financieringsmodellen 
te ontwikkelen. Voor commerciële 
investeerders is deze markt te risicovol, 
waardoor veel goede innovaties op de 
plank blijven liggen. Noaber Foundation 
heeft een langere adem en werkt actief 
mee in het realiseren van de benodigde 
systeemverandering.” (Interview met Digital 
Health Center)

Gezondheid loont niet
‘Er zijn een hoop risico’s die bedrijven niet 
kunnen nemen, maar Noaber Foundation 
wel, omdat het rendement later mag 
komen.’ Ik vraag hem hoe het komt dat veel 
innovaties op de plank blijven liggen: ‘Er 
zitten nog enkele perverse prikkels in het 
systeem.’ Verrichtingen worden betaald, 
terwijl effectiviteit niet wordt beloond, legt 
Carl uit aan de hand van een voorbeeld 
vanuit de fysiotherapie: ‘Wanneer je als 

fysio bijvoorbeeld efficiënter werkt, zes 
knie-behandelingen doet in plaats van 
negen, dan laat je er drie liggen waar je 
niet voor betaald krijgt.’ In het huidige 
model, wordt innovatie niet altijd beloond.

Dat deze prikkels de verkeerde kant 
op staan, is op verschillende gebieden 
merkbaar. Carl vertelt: ‘Wetenschap wordt 
vandaag nog vooral ingezet rondom het 
diagnose-recept model: er is iets mis en dat 
gaan we repareren. Met prachtig resultaat. 
Maar ik zou ook graag nog meer onderzoek 
zien uitgaan naar preventie, duurzame 
inzetbaarheid en Positieve Gezondheid.’

De droom
De luchtballon naar de droomwereld van 
Carl Verheijen, hoe ziet deze wereld eruit? 
‘In een ideale wereld, hebben mensen het 
gevoel dat ze er mogen zijn en dat ze er 
toe doen. Hierin worden ze beloond voor 
waar zij goed in zijn, of dat vrijwilligerswerk 
is in de buurt, of werk dat je doet bij de 
sportvereniging.’ Aan de hand van data 
leren we steeds meer over welk programma 
of welke behandeling het meest effect 
heeft: 

      Wanneer iemand 
depressief is, zijn 
er meer opties 
dan medicatie, 
psychologische 
gesprekken of 
omscholing. 
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Belangrijk is het dat wij mensen gaan 
faciliteren een bewuste en doordachte 
keuze te maken. 

Eerste stap 
Ik vraag hem wat het eerste is dat hij uit de 
luchtballon zou gooien, hetgeen dat hij zou 
achterlaten in het verleden. Carl: ‘Binnen 
Noaber zijn we bezig om op systeemniveau 
gezondheid te belonen en bewijs te krijgen 
welke interventies wel of niet werken.’ Zijn 
antwoord op waar we vandaag mee zouden 
mogen stoppen: ‘Het uitvoerig registreren 
van verrichtingen.’ Mensen zouden beloond 
moeten worden voor de waarde die ze 
toevoegen, het resultaat op gezondheid, in 
plaats van de verrichtingen op ziekte.

Een laatste medaille
Toch nog één laatste brandende vraag: als 
je nog een laatste medaille zou kunnen 
winnen, waarvoor zou dat zijn? ‘Als we 
straks in een gebied, in een kavel of in een 
wijk, meer mensen het gevoel hebben dat 
ze er mogen zijn en dat ze er toe doen. 
Als we dat kunnen laten zien, dan zou ik 
dat heel gaaf vinden. Daar hoef ik geen 
medaille voor. Ik ben dankbaar om daar 
aan te mogen werken. Ik hoop dat het gaat 
lukken. We zijn samen een reis aan gegaan 
en we kunnen niet precies weten waar die 
uitkomt.’
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     Positieve 
gezondheid legt 
het accent niet op 
ziekte, maar op 
mensen zelf, op 
hun veerkracht en 
op wat hun leven 
betekenisvol 
maakt. 

www.iph.com
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‘Positieve Gezondheid is de uitwerking in zes dimensies van de bredere kijk 
op gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van 

mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te 
gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.’

zingeving

kwaliteit van leven

meedoen

dagelijks
functioneren

mentaal 
welbevinden

lichaamsfuncties
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RAYMOND
ARENDS

Raymond is een vriendelijk warme man, met een ijskoud 
verleden. Hij is het gevecht aangegaan met wat hij ‘de verborgen 
verslaving’ noemt. Vandaag de dag, probeert hij de groeiende 
problematiek aan het licht te brengen en deelt hij zijn kennis als 
ervaringsdeskundige. Hij gunt iedereen meer tijd dan hij heeft 
gehad, om zich te ontwikkelen, te groeien en betekenisvolle 
ervaringen op te doen. 

De verborgen maar sterk aanwezige 
verslaving
We kennen de verslaving van het gokken, 
van horen zeggen of zien doen. Van 
degene in de kroeg die uren achter de 
gokkast zit. Maar of ik iemand ken met 
een gokverslaving? Niet dat ik weet. Toch 
is onze maatschappij ermee doordrenkt, 
volgens Raymond. En dat is niet zo gek: 
‘Dat mensen gokken is evolutionair 
bepaald. We gokken om sneller vooruit 
te komen. Weliswaar met het risico van 
verlies, maar als het lukt bereik je snel wat 
je wilt.’ 

Nu we het hierover hebben gehad, zie 
ik het inderdaad veel terug. In de krant: 
‘Gokken in games is geen kinderspel.’ 
Kinderen die een spelers-pakket kopen 
op FIFA waarbij ze 2% kans hebben op 
een goede speler. En: ‘Digitaal gokken 
gelegaliseerd in Nederland.’ Trams zijn 
beplakt met reclame-uitingen van het 
Holland Casino: ‘De grootste jackpot van 
Europa kan ieder moment vallen, doe mee 
met de Postcode Loterij anders wordt jouw 
buurman misschien miljonair en jij niet.’ 
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Het begon al op zijn twaalfde
Raymond was twaalf toen hij door 
zijn vader met het hele gezin werd 
meegenomen naar Knokke in België. Klinkt 
schattig en gezellig, dat kleine dorpje aan 
zee: ‘Petit Paris’. Het werd dé jaarlijkse 
vakantie. De kinderen vermaakten zich op 
het strand en in de vele spelletjes-hallen 
aan de boulevard. Je had er flipperkasten, 
muntjes-machines.. Je kon er van alles 
winnen. De kinderen hingen er rond 
en keken hun ogen uit. Ze vonden het 
spannend, het waren prachtige vakanties. 

     Minder onschuldig 
was het grote casino, 
de eigenlijke reden van 
de zon, zee en zand 
vakantie, waar vader 
ging gokken.

Raymond vertelt over zijn vader: ‘Mijn 
vader heeft in diverse oorlogen gevochten, 
in gevangenschap gezeten en dwangarbeid 
aan de Birma spoorlijn verricht. Een echte 
militair die regeerde over het gezin met zes 
kinderen. Tegenspraak was niet mogelijk.’ 

‘Op een gegeven moment, was Knokke niet 
meer een vakantiebestemming, maar een 
uitje geworden voor pa.’ Raymond’s vader 
nam hem of één van zijn broers regelmatig 
mee naar Knokke voor gezelschap 
onderweg en om op de auto te passen tot 
vader ‘s nachts uitgegokt was. Raymond 
vertelt: ‘Ik herinner mij nog goed het liedje 
‘Brandend Zand’ van Anneke Grönloh dat 

uit de speakers klonk, als een soort ‘feel 
good’ moment. Heerlijk deze intieme 
momenten samen met mijn verder strenge 
en gesloten pa.’

Economische belangen vs. 
Volksgezondheid
De discussie rondom de kansspel-industrie 
heeft flink iets weg van die van de vroegere  
tabaks- en drankindustrie: het gaat om 
de volksgezondheid vs. economische 
belangen. Volgens Raymond zijn er weinig 
mensen die weten wat ze doen wanneer 
ze gokken - er is geen transparantie en het 
ontbreekt mensen aan kennis. Ook van 
roken en drinken zijn de gevolgen lange tijd 
verborgen gebleven achter het rookgordijn 
van geld en macht. Financiering van 
de staat, sport en goede doelen zijn de 
politieke vergoelijking, om het morele ‘gok-
geweten’ te sussen.

De omvang van de problematiek groeit
Er gaan miljarden om in Nederland en de 
grootte van de industrie blijft toenemen 
(zelfs in de crisis). ‘Ook het digitaal 
gokken is nu gelegaliseerd.’ Vertelt 
Raymond. ‘Ik moest er nog voor naar het 
casino en soms naar illegale gokhallen, 
omdat het staatscasino sloot, maar nu 
kan het op elk moment en overal.’ Het 
baart hem zorgen, dat de omvang van 
de problematiek groter wordt, terwijl 
niemand het echt wil erkennen. Vooral voor 
jongeren en ouderen ziet Raymond gevaar: 
‘Jongeren vanwege een vijf maal grotere 
verslavingsgevoeligheid en ouderen die 
gokken als een ‘gezellige’ tijdsbesteding 
zien.’



Raymond ondervond het laatst nog, toen 
hij voor zijn stichting ging observeren in 
het staatscasino: ‘Een vrouw tussen de 
65 en 70 jaar vertelt enthousiast aan een 
andere oudere vrouw: “Ik heb net 212 
euro afgetikt”. “O, wat goed”, reageert de 
ander. Zij wil het kassa-briefje laten zien, 
maar kan het niet vinden. De vrouw raakt 
in paniek, gaat overal zoeken en begint 
om zich heen te roepen. Een casino-
medewerker komt op haar af en wordt 
snel versterkt door een tweede. Zij vragen 
de vrouw aan welke roulette-gokkast zij 
gezeten heeft en laten haar alleen om de 
camerabeelden te zien. Op huilende toon 
vertelt ze haar vriendin: “O, ik kan het 
geld eigenlijk niet missen. Ik moet met 
vijftig euro in de week doen. Wat moet 
het personeel nu wel niet van mij denken. 
Als ze mij maar niet verder schorsen. 
Ik mag nog maar vier keer per maand 
komen.” Vlak erna komt het personeel 
terug met haar bon, welke gewoon nog 
in de machine bleek te zitten, waar ze het 
vergeten was.  De paniek, het huilen en de 
jammerklacht geven weer hoe schrijnend 
de problematiek kan zijn.’

Ik kan me voorstellen dat het tempo van 
onze maatschappij niet voor iedereen even 
makkelijk is bij te benen. Dat tempo gaat 
niet afnemen. Kan gokken, voor mensen 
die al met problemen worstelen, een 
uitweg lijken? Het ‘gelukje’ dat je nodig 
hebt om weer mee te doen? Of in het geval 
van de oudere vrouw, datgene dat haar op 
de been lijkt te houden.

Bewustwording
De verborgenheid van de verslaving zit niet 
alleen in de systeemwereld. Voor mensen 

zelf dringt het vaak niet door dat ze 
verslaafd zijn. ‘Het kan lang duren voordat 
je door krijgt dat je echt een probleem 
hebt. Ik heb wel eens gehad dat ik, ineens, 
in het casino stond. Ineens. Kun je dat je 
voorstellen? Ik herinnerde me de weg er 
niet naar toe. Ik dacht dat ik ging wandelen 
en daar was ik dan ineens.’ Op een gegeven 
moment verlies je jezelf. Je beweegt je van 
de echte wereld, zonder bewustzijn, naar 
het wereldje waarin je wordt gedragen door 
adrenaline.
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Vele therapieën streven abstinentie na. 
Maar uiteindelijk word je er toch wel weer 
aan blootgesteld. Je komt er vaak genoeg 
mee in aanraking. Het doel moet dus niet 
zijn om het uit de weg te gaan. Je moet 
het aan gaan en net zolang op de pijnlijke 
plek duwen, totdat de pijn minder wordt 
en uiteindelijk weg gaat. Iedereen heeft 
een last, je moet jezelf trainen het te 
kunnen dragen. Voor het gokken geldt: 
weerbaarder worden om met de trek, het 
moeten gokken, om te kunnen gaan.’

Inmiddels kan Raymond zelf bepalen of 
hij ‘een gokje wil wagen’. Belangrijk in 
zijn ontwikkelingen naar dit punt: hij is 
geïnformeerd. Raymond: 

     Ik weet nu hoe de 
kansspelen werken, ik 
weet wat de omgeving 
met je doet en wat je 
ware kans is iets te 
winnen. Op de lange 
duur verlies je altijd.

Meer zichtbaarheid, onderzoek en 
experiment
‘Veel behandeltrajecten in de 
verslavingszorg werken gedurende het 
traject,’ vertelt Raymond, ‘wanneer 
je je eigen leven moet oppakken gaat 
het vaak mis.’ Hij zou graag zien dat de 
problematiek hoger op de gemeentelijk 
en landelijke agenda komt, zodat er meer 
onderzoek kan worden gedaan naar 
de effectiviteit van behandelingen en 

Hulp
Raymond werd rond zijn vijftigste pas echt 
bewust van zijn problemen. Hij had een 
goede baan, bij de Gemeente, maar werd 
door zijn collega’s geattendeerd op een 
mogelijke burn-out. Zijn problematiek 
was niet te vangen in één diagnose: ‘Na 
een langdurig ziekte-proces, en daardoor 
ontslag, kwam ik terecht bij centrum ‘45 in 
Oegstgeest. Met PTSS-klachten vanwege 
tweede generatie oorlog-slachtofferschap, 
gecombineerd met een zware depressie 
en gokverslaving, begon ik een moeizaam 
12-jarig proces van werken aan mezelf, 
binnen en buiten de GGZ.  
 
Eenzaamheid en onbegrip
Het gokken bood Raymond een sociale 
omgeving met gelijkgestemden. Maar 
wanneer hij er met mensen over wilde 
praten binnen dit wereldje, liepen ze 
van hem weg. Het zijn twee gescheiden 
werelden waarin mensen leven en dat 
zullen ze ook zo proberen te houden. 

De grootste pijn zit ‘m voor Raymond in 
het onbegrip: ‘Je kan er niet over praten 
wat het met je doet. Niet met je geliefde, 
en ook niet met mensen die zelf gokken.’ 
Er ligt een groot stigma op de verslaving, 
zowel een publiek stigma als een 
zelfstigma. ‘Eenmaal een gokverslaafde, 
altijd een gokverslaafde. En dus niet te 
vertrouwen.’ 

Aangaan in plaats van uit de weg gaan
Raymond heeft zelf nog niet veel mensen 
zien ‘genezen’ van een gokverslaving. Hij 
zelf is het levende voorbeeld van dat het 
wel kan. Raymond ziet het genezen meer 
als leren omgaan met een kwetsbaarheid: 
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Cijfers uit de verslavingszorg 
Er is jaarlijks een gestage toename van 
het aantal gokkers met problemen. In 
Nederland zijn er op dit moment ongeveer 
100.000 risico- en 80.000 probleemspelers 
waarvan er ongeveer 65.000 kansspel- 
verslaafd zijn. Het aantal dat hulp zoekt in 
de GGZ is al jaren dalende, van 3500 naar 
ongeveer 2100 (2018) per jaar.

Op naar een veilige, eerlijke en 
transparante gokwereld
Vastberaden zijn ervaring in te zetten 
om de gokproblematiek aan te pakken 
concludeert Raymond: ‘Ik richt op een 
veilige, eerlijke en transparante gokwereld.’ 
Ik wens hem alle kracht daartoe, maar 
vooral verlichting - door mensen die net 
zoals hij, gezicht durven geven aan deze 
verborgen, maar aanwezige verslaving.

zodat er kan worden geëxperimenteerd 
naar nieuwe behandelmethodes en 
oplossingen gecombineerd met de inzet 
van ervaringskennis. 

     Er is echter maar 
een klein percentage 
aan mensen dat zich 
meldt bij de GGZ, 
waardoor dit niet de 
urgentie heeft, dat het 
verdient.

legt Raymond uit. ‘Er is in ieder geval nog 
een hoop te behalen’, lacht Raymond.

GOKVERSLAAFDEN

IN NEDERLAND

MELDINGEN

BIJ DE GGZ

MELDINGEN

BIJ DE GGZ

65.000

3.500 2.100

2017 2018
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DICK
VELUWENKAMP

Dick is niet bang. Hij straalt rust uit en weet van aanpakken. Zijn 
droom was de Himalaya te beklimmen en na een flink aantal 
wandelingen, heeft hij zijn droom verwezenlijkt door de zware tocht 
door het gebergte te maken. Mooie bijkomstigheden: het zien en 
voelen van alle jaargetijden tijdens het trainen en de momenten van 
rust voor jezelf. Met een fit lijf en helder hoofd werkt hij aan zijn 
doel: de geestelijke gezondheidszorg hoger op de agenda brengen, 
want er is nog veel verborgen leed. 

Bureaucratie
Vandaag de dag heeft de GGZ capaciteit 
voor 7% van de populatie, terwijl op 
jaarbasis 24% van de mensen met 
rondloopt met GGZ-klachten. In de 
toekomst wordt de geestelijke zorgvraag 
complexer en groter, de populatie 
groeit immers groter en mensen worden 
ouder. Dick zijn grootste vijand: de 
bureaucratie. Wanneer hij mij een aantal 
afbeeldingen laat zien, van de toename 
van subsidiestromen over de afgelopen 
tien jaar, wordt het mij gelijk duidelijk 
waarom. Tot 2008 had Arkin één financier, 
het Zorgkantoor. Eén potje, één lijntje: ‘Je 

bezocht elkaar met de fiets om afspraken 
te maken.’ Nu, onder andere door de 
decentralisatie in de zorg, zijn dit er 
131. Ieder lijntje vereist onderhandeling 
en resulteert in verschillende 
afspraken. Doordat de behandelaren 
verantwoordelijkheid moeten afleggen aan 
de subsidieverstrekkers, zijn zij meer dan 
een uur per dag kwijt aan tijdsregistratie en 
ervaren zij enorme regeldruk.
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Wat vooraf ging 
Sinds de invoering van de diagnose 
behandel combinatie (DBC) in 2005, is er 
een hoop veranderd in het zorglandschap. 
Vanaf toen, werd er aan iedere diagnose 
een vast ‘zorgarrangement’ gekoppeld. 
De prijs van het zorgarrangement werd 
bepaald door het gemiddelde van alle 
zorgkosten bij een behandeling van een 
dergelijk ‘zorg-product’ te nemen. De 
bedoeling van de invoering was om voor 
alle partijen (verzekeraar, aanbieder, cliënt) 
inzichtelijk te maken welke “evidence-
based” behandeling er werd gegeven en 
ingekocht en wat het zou kosten. Er is en 
was veel discussie over de impact van 
de invoering. De Nieuwe GGZ stelde dat 
hiermee de bedrijfsvoering meer centraal 
kwam te staan dan de cliënt. Terwijl er 
geen wetenschappelijke evidentie is dat 
zorgpaden rond de “gemiddelde cliënt” 
met classificatie als “aandoening” als 
leidend principe leiden tot betere of 
efficiëntere zorg. 

Inmiddels zijn we meer dan tien jaar 
verder en heeft de GGZ grote sprongen 
gemaakt. Zorgpaden (DBC’s) waren leidend 
bij de inrichting en het aanbod van de 
organisatie. Ondertussen staat de cliënt 
centraal (middels de n=1 aanpak). Echter 
heeft de Nederlandse Zorg Autoriteit 
besloten om per 2022 een einde te maken 
aan de DBC’s, omdat deze niet toekomst- 
bestendig zijn. Nieuwe inzichten pleiten 
voor een integrale aanpak, op meerdere 
terreinen van (positieve) gezondheid, dicht 
bij waar mensen leven in plaats van op 
kantoren.

     Wat moet er 
gebeuren om de GGZ 
toekomstproof te 
maken? 

Werken met merken: specialistische zorg
Arkin werkt met merken, dat wil zeggen 
met specialismen zoals depressies, 
eetstoornissen, trauma’s, verslavingen 
en persoonlijkheidsproblematiek. Deze 
inrichting is voortgevloeid uit de eerder 
besproken zorgpaden. Dick pleit voor 
merken, omdat dit specialismen zijn: 
‘Daar gaat voorlopig niets aan veranderen. 
Specialistische kennis is onmisbaar.’ 
Binnen deze specialismen zit overlap. 
Psychische klachten worden steeds 
complexer, waardoor er bij cliënten 
meerdere en verschillende diagnoses of 
merken van toepassing zijn. Hoe komen 
cliënten bij Arkin binnen en hoe komen zij 
op de juiste plek terecht?
 
‘90% van onze cliënten komen binnen 
door een verwijzing van de huisarts. De 
winst die we behaald hebben, een jaar 
of vier vijf geleden, is dat we onze beste 
behandelaren, dat wil zeggen met goede 
inhoudelijke kennis, bij het eerste contact 
zijn gaan organiseren.’ De verwijsbrieven 
komen geautomatiseerd binnen op het 
centrale aanmeldings-advies, waarna ze 
worden gecontroleerd door het team van 
specialisten: ‘Zijn er onduidelijkheden, 
dan wordt de dokter gebeld voor verdere 
afstemming.’ Nadat de cliënt gekoppeld 
is aan één van de merken zal diegene 
daar op een intakegesprek komen. Merkt 
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een behandelaar daar, dat het merk niet 
toereikend is, of dat er betere alternatieven 
zijn, dan zal er in overleg een nieuwe 
koppeling worden gemaakt: ‘Met een 
warme overdracht en goede toelichting. 
Dat is het voordeel aan een gehele 
behandelketen. Je hebt alles in huis. Dat is 
een grote kracht.’

Holistische aanpak: samenwerken 
Bij het verstrekken van specialistische 
zorg zijn de samenwerkingsverbanden er 
omheen des te belangrijker. Een holistische 
aanpak wordt de norm. Het is dweilen 
met de kraan open wanneer iemand zijn 
basisbehoeften niet worden vervuld. 
Ik stel me iemand voor met een hevige 
verslaving, die uit huis wordt geplaatst 
en diep in de schulden zit, daar kan 
geen zorgtraject tegenop. Dit vereist een 
sterke samenwerking met de gemeente. 
Dat kan echter best uitdagend zijn, 
vertelt Dick: ‘Samenwerkingen zijn niet 
vanzelfsprekend. De meeste organisaties en 
bedrijven werken in meer of mindere mate 
nog in silo’s. Bij de Gemeente Amsterdam 
wordt onderscheid gemaakt binnen hun 
afdelingen, in categorieën als wonen en 
werk. Vaak manifesteren problemen zich 
dwars door alle afdelingen heen.’ Het is 
hierdoor soms lastig te beoordelen waar de 
verantwoordelijkheden liggen.
Bovendien wordt samenwerking tussen 
het formele en informele netwerk van 
groter belang. Dat zit bij Arkin in hun 
werkwijze, vertelt Dick: ‘We werken bij 
voorkeur triadisch: een driehoek tussen 
behandelaar, cliënt en naasten. We vinden 
dat naasten een belangrijke rol spelen in 
het herstel van cliënten. 

Zijn er alernatieven om ervoor 
te zorgen dat iemand het type 
hulp of ondersteuning krijgt dat 
bij diegene past?

→ de Vraagbaak | p. 56-57

:
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Ook leidt het tot samenwerking met 
partijen buiten Arkin. Zo ziet Dick ook 
steeds meer samenwerking met bedrijven: 
‘Bij Roads, één van onze merken die 
gespecialiseerd zijn mensen te reïntegreren 
in de samenleving, zie ik mooie netwerken 
ontstaan tussen onze trajectcoaches en 
bedrijven, om werkplekken te creëren voor 
cliënten, in de vorm van dagbesteding, 
vrijwilligerswerk, of betaald werk.’ Zo zijn 
er in de praktijk al veel voorbeelden van 
marktpartijen die daarvoor openstaan, 
vertelt Dick. ‘Het is mooi hoe werelden 
daar bij elkaar komen, zorg, welzijn en 
werkgevers.’

Ontregel de zorg
Sinds begin 2019, is er bij Arkin een 
experiment gestart, waar Dick zich al een 
tijdje voor heeft hard gemaakt bij het VWS. 
Onder het actieplan ‘Ontregel de zorg’ 
hoeven een aantal ambulante team binnen 
Arkin niet langer hun verrichtingen te 
registreren. Dit scheelt zijn zorgverleners 
bijna een uur per dag, waardoor ze zich 
beter kunnen richten op de inhoud van de 
zorg. 

We promoten dit erg, omdat we graag 
zouden zien dat dit vanzelfsprekend wordt.’ 
Wanneer een cliënt zelf nauwelijks de regie 
kan nemen, zou de naaste een rol kunnen 
spelen in het vinden van een behandeling 
die bij de cliënt past.

Het holistische denken is ook van 
toepassing op de herstelmogelijkheden van 
cliënten. Dick beaamt: ‘Wanneer iemand 
uitvalt vanwege een kwetsbaarheid, 
bijvoorbeeld een jongere die voor het eerst 
van zijn leven een psychose krijgt, dan kun 

Hoe vorm je samenwerkingen 
die zorgen voor ontschotting, 
waarbij stakeholders samen de 
verantwoordelijkheid nemen 
voor multi-problematiek binnen 
de wijk?

je heel erg naar de psychose gaan kijken, 
maar je kunt ook verder kijken dan dat. 
Wanneer iemand stabiel is, zou je studie 
en werk centraal kunnen stellen. Wat heb 
je daarvoor aanvullend in behandeling of 
begeleiding nodig? We draaien het dan 
dus om, vanuit het motto: werken is soms 
het beste medicijn.’ In dit voorbeeld is 
een parallel naar positieve gezondheid 
zichtbaar.

:

→ de Sociaal Maatschappelijke 
Business Case | p. 62-63
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door een holistische aanpak. Ik vraag 
Dick: ‘Denk je, dat het experiment een 
belangrijke rol speelt bij innovatie vanuit 
het huidige systeem?’ Dick beantwoord: 
‘Ja, dat denk ik. Uiteindelijk is het enige 
leidende principe de praktijk. Dat van 
huisartsen, cliënten, behandelaren en 
naasten. De uitdaging als systeem-speler, 
dat wij als Arkin als organisatie natuurlijk 
ook zijn, is om daarin te faciliteren. 
Dat is het vertrekpunt. Juist om de 
weerbarstigheid te doorbreken. Dat zie je 
met ons huidige experiment (ontregel de 
zorg). Nadat we dit in gang hebben gezet, 
vindt er nu ook gesprek plaats met een 
verzekeraar die zegt: “Goh en hoe gaan we 
daar nu mee verder, wat betekent dat voor 
ons?”’

     Dat kan alleen maar 
als je heel concreet 
vanuit de praktijk het 
verhaal met elkaar gaat 
maken.

      We horen van 
behandelaren wat het 
voor ze betekent, dat ze 
zich niet meer gehaast 
voelen, dat ze echt 
tijd hebben om meer 
aandacht te geven aan 
de cliënt.

Zo illustreert Dick dat een radicale ingreep 
mogelijk is waar niet het hele stelsel voor 
hoeft te veranderen.

Innovatie door experiment 
Ik concludeer dat Dick veel mogelijkheden 
ziet voor verandering vanuit het huidige 
systeem. We kunnen een transitie maken 
naar een duurzamer zorgsysteem, zolang 
we onze nek blijven uitsteken en nieuwe 
manieren vinden om samen te werken. 
Specialistische zorg kan versterkt worden 

10:01 - ...
10:04 - ...
10:07 - ...
10:10 - ...
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De toekomst
Dick is één van de eerste die budget 
heeft vrijgemaakt voor SamenBeter toen 
de Nieuwe GGZ eind 2015 haar pamflet 
publiceerde. Wat hem aansprak was de 
vergelijking die Michael Milo toen trok 
met muziek. Eerst moesten we platen 
en albums kopen en toen opeens zaten 
jongens het vanuit hun zolderkamertje 
te streamen en konden ze zelf hun 
muziek uploaden. ‘Ik zie dit met de zorg 
op vergelijkbare manier gebeuren in de 
toekomst.’

     Meer regie over jouw 
zorg. Waarbij de cliënt 
zijn eigen arrangement 
kan samenstellen.

‘Ik heb behoefte aan die behandeling, in 
m’n netwerk gehoord dat dat een hele 
goede is, deze e-health module lijkt me 
goed. In plaats van dat dat allemaal wordt 
voorgeschreven door een organisatie. 
Waarbij dus de cliënt of de naaste in de 
lead is en behandelaren zorg verlenen 
wanneer dat echt nodig is.’ Je kan dit soort 
ontwikkelingen van de zijlijn gaan bekijken 
of je kan instappen en meedoen: ‘Dan 
heb je zeggenschap en controle in hoe we 
ergens naar toe bewegen.’
Het is vandaag Dick zijn favoriete dag, 
vrijdag: ‘Je kunt terugkijken op wat je die 
week hebt bereikt, de sfeer is goed op 
kantoor en het is bijna weekend, waarin er 
tijd is voor zijn vrouw, kinderen en voor een 
goede wandeling natuurlijk, want de lente 
staat klaar.’ 

Hoe zouden mensen in de 
toekomst hun eigen ‘zorg 
arrangement’ kunnen 
samenstellen? 

→ de Vitaliteitsmarkt | p. 58

:
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ROGER
OLIVIEIRA
Roger Olivieira - wanneer ik de naam hardop uitspreek hoor ik 
een klein soort dansje in mijn stem. We spreken af in de ‘soho 
house’, een members’ club in hartje Amsterdam, voor mensen in de 
creatieve sector die ‘nooit helemaal afscheid hebben kunnen nemen 
van hun studentenleven’, vertelt Roger. De verschijning van Roger 
past bij de uitstraling van de plek, waar we koffie drinken. Het is 
er chique, maar toch ontspannen. Het vormt een mooi contrast 
met Roger’s verhaal, namelijk dat van een donkere jongen met 
Surinaamse afkomst, dat op bepaalde momenten alles behalve 
glamorous was. Hij zat diep in de schulden. En zijn situatie was te 
complex voor voor de reguliere schuldhulpverlening.

Een Olivieira’tje
Ik begin met een kleine anekdote uit 
Roger’s leven. Drie jaar geleden, ging hij 
met zijn vriendin naar een festival: 
‘Via vriendjes had ik backstage bandjes 
van vip-dorp, omdat een vriendin van 
haar de huidige directeur van een van de 
grootste concert- en festivalorganisatoren 
van Nederland) werden we voorgesteld aan 
elkaar. Ik ben al sinds 2006 uit die wereld 
weg,, dus weet ik veel... Dus ik stelde me 
voor: hallo, ik ben Roger Olivieira. Toen 
zei de directeur: “Aah jij bent Olivieira. 
Nou, ik ken jouw naam. Eén keer in de 
week, hebben we  managementoverleg. We 

bespreken dan de status van de festivals, 
welke er geweest zijn en wat mensen ervan 
kunnen leren. Als een festival heel veel 
geld heeft verloren, dan noemen ze dat 
een Olivieira’tje.” Ik ben namelijk tot op de 
dag van vandaag verantwoordelijk voor het 
grootste verlies dat dit bedrijf op één dag 
heeft geleden.’  



33



‘Op het internaat, dat best wel 
vooruitstrevend was, deden we veel 
buitenschoolse activiteiten. Dingen die 
buiten je comfortzone lagen. Zo ging ik 
stijldansen in een lokale discotheek. En 
ik kwam er al heel snel achter, dat ik de 
muziek interessanter vond dan het dansen. 
Dus ik heb daar leren plaatjes draaien.’

‘Op het internaat waren ook kermis- 
exploitanten, die er zaten. Zij hadden de 
helft van die kerk, midden van het gebouw, 
tot discotheek omgebouwd. Van spullen 
die ze over hadden van de kermis. En 
daar werd één keer in de drie maanden, 
wat ze dan noemden, het internaats-feest 
gehouden. Dat was voor intern, maar 
ook voor buiten. Al snel kwamen mensen 
erachter dat mijn broer en ik voor de helft 
van de gastenlijst zorgden. Het organiseren 
van feestjes groeide steeds sneller uit, 
waardoor we op een gegeven moment 
werden opgemerkt door de concurrentie.’ 

Het organiseren van feestjes groeide steeds 
sneller uit, waardoor we op een gegeven 
moment werden opgemerkt door de 
concert- en festivalorganisaties.’

Van muziek naar software 
‘Het is nooit één ding, waardoor je naar de 
grond gaat.’

‘Wat mij trok aan de concertindustrie? Ik 
ben goed in het starten van dingen. Het 
ontwikkelen van goede concepten en er 
een verdienmodel bij bedenken . Maar er 
waren twee aspecten van evenementen 
organiseren waardoor ik wist dat ik iets 
anders moest gaan doen: ik moet niet meer 
managen en niet meer organiseren.’

Zorgverleners ondersteunen met ICT
Zoals Roger zijn eigen schuldhulptraject 
heeft moeten ontwerpen, timmert hij 
nu de weg van andere mensen met 
schulden, om hen door de administratieve 
rompslomp te trekken. Of beter gezegd: 
om het administratieve proces d.m.v. ICT 
zo vorm te geven, dat de zorgprofessional 
en degene in schulden zich er niet druk om 
hoeven te maken. Waarom? ‘Computers 
kunnen administratieve taken beter dan 
mensen. Daarmee laten ze ruimte over, 
voor de zorgspecialisten om zich bezig te 
houden met de zorgtaken - de menselijke 
taken die een computer nooit zal kunnen.’

Van plaatjes draaien naar ondernemen
‘Ik ben opgegroeid in Hoek van Holland. 
Wie kent het niet? Ik ben van Surinaamse 
afkomst, geboren als donkere jongen, 
opgevoed door mijn moeder.’

‘In m’n middelbare schooltijd, heeft 
mn moeder de onorthodoxe beslissing 
genomen, om mij en mijn broer naar een 
schoolinternaat in Brabant te sturen. 
Daar ben ik dankbaar voor. Ik heb leren 
delen, leren zorgen. En geleerd hoe 
groepsdynamiek werkt. De verenigende 
functie, zoals je die ook zal hebben in het 
leger, of in een studentenvereniging was 
goed voor mij.’

34
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‘En dus ging ik van evenementen 
naar marketing. Een paar jongens uit 
Amsterdam ondersteunen in het starten 
van een nieuw reclamebureau. Ik heb daar 
zes jaar gewerkt en niet ondernomen, dat 
was als vakantie voor mij. Wel de lusten, 
niet de lasten. Het zijn nog steeds mijn 
beste vrienden.’

‘Als ondernemerschap echt in je zit, dan 
gaat het op een gegeven moment dringen. 
Na zes jaar tijd kreeg ik de kans om met 
een schoolvriendje van mij  een bedrijf 
in de software over te nemen. Ik dacht, 
weet je wat, ik doe het gewoon. Ik geef 
de veiligheid en comfort op voor een 
nieuw avontuur. Voor software. Ik heb 
er zeven jaar over gedaan om ervoor te 
zorgen dat een technisch software-product 
uiteindelijk ook een merk-propositie werd, 
waar mensen behoefte hadden om het 
ook te kopen. Ik stopte daar al m’n ziel en 
zaligheid en leverancierskrediet in.’ 

Hoe Roger alles kwijtraakte 
‘Als jij een goede vertrouwensband met 
partijen hebt, die genoeg vet op de botten 

hebben, en kunnen zeggen, ah joh, ik geef 
jou die ruimte, want ik was de hele tijd op 
zoek, naar investeerders die dat dan weer 
verder konden trekken. Ik dacht als ik dan 
dit stuk doe, dan doen investeerders het 
volgende stuk wel.’  

‘En dat liep anders af. Uiteindelijk kwam 
er een investeerder. En die was wel bereid 
om te investeren in de toekomst, maar niet 
bereid om de schulden uit het verleden te 
betalen. En dat hebben ze slim gespeeld, 
want uiteindelijk bleef ik over, zonder het 
bedrijf, met de schulden waar ik in privé 
voor had meegetekend. En zonder m’n 
zakenpartner. Die is meegegaan met het 
bedrijf. Dat was een goede les in naïviteit.’

     Dat doet pijn. Je 
bent alles kwijt, het 
mechanisme waar je op 
vertrouwde.. Je gaat 
overal aan twijfelen.
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De mix aan hulp 
‘Maar gelukkig kom je er achter, dat je 
dingen niet alleen moet doen. Dan komt 
hier weer een punt, een weg, waarin je 
erachter komt wie je echte vrienden zijn. Ik 
heb altijd een goed netwerk opgebouwd, 
en ben altijd transparant geweest. Daar 
kom je achter op het moment dat je in die 
situatie zit. Of er dan mensen bereid zijn 
om extra stapje voor je te doen.’ 

‘De scheidingslijnen tussen informeel en 
formeel is bij mij niet zo groot. Ik doe geen 
zaken meer met mensen die ik informeel 
niet zou willen leren kennen. Het ging 
mis in 2014 en tot 2018 heb ik hulp gehad 
van accountants, juristen, psychologen, 
coaches, en bewindvoerders. Een grote 
mix.’

‘Toen heb ik de hypotheek-bank opgebeld, 
en gezegd: “hallo, ik ben Roger. Ik heb 
een hypotheek bij jullie.” Ik zei: “ik ga 
binnenkort niet meer betalen.” Waarop die 
andere persoon aan de lijn zei: “ik snap 
niet wat je bedoelt.” Ik zei: 

     Het gaat mis met mij. 
Dus ik wil graag nu vast 
maatregelen nemen, 
voor als het mis gaat.

Het eerste signaal voor mij dat schuldeisers 
het verschil niet herkennen tussen niet 
‘willers’ en niet ‘kunners’.

Eigen schuldhulptraject
‘Ik heb mijn eigen schuldhulptraject 
ontworpen. Er was geen reguliere hulp. 
Ik was ondernemer met een schuld, die 
zowel privé als zakelijk was, met een eigen 
huis. Als jij de checklist zou afwerken, 
dan heb je ongeveer alle drempels in het 
schuldhulp systeem gepakt. Dan word je 
niet toegelaten in de schuldhulp.’

‘En die oplossing was uiteindelijk niet 
eens zo ingewikkeld. Als je wist wat je kon 
doen, als je wist wat je juridisch mag doen, 
en als je weet wat voor mogelijkheden 
je zelf nog hebt om jezelf überhaupt iets 
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gaat opleveren om iets af te lossen aan 
schuldeisers. Eigenlijk was de enige manier 
om aflos-capaciteit te creëren, als ik zou 
gaan zzp’en. Maar dat mag niet.’

stichting doorzettingsvermogen
‘Ik heb toen mijn huis moeten verkopen. 
Dat stond ook nog eens keer onder water, 
waardoor er bovenop de schuld van 
150.000 euro nog 100.000 euro op kwam. 
En dus werd mijn schuld 250.000 euro.’

‘Iemand in mijn omgeving zei: “weet jij 
wat jij moet doen? Jij moet zorgen dat je 
een constructie bedenkt, waardoor je wel 
kan blijven ondernemen, maar waarin je 
wel ruimte tussen jou en je schuldeisers 
houdt.” En dat heb ik gedaan. Ik heb samen 
met twee particuliere schuldhulpverleners, 
de stichting ‘doorzettingsvermogen’ 
opgericht. Een stichting functioneerde als 
een zakelijke curator. Een onafhankelijke 
partij die zowel de belangen van de 
opdrachtgevers, de schuldeisers als van mij 
behartigden. Want mijn doel was zo snel 

te kunnen. En wat ik gedaan heb is, als 
ondernemer moet je eigen huis verkopen 
als je in de schuldhulp wil en je moet je 
bedrijf stoppen. Wat eigenlijk een domme 
beslissing is, om je huis te verkopen, 
want huren in Amsterdam is kansloos 
duur. Ook achterlijk dat ik als 43-jarige 
Nederlander, met Surinaamse afkomst, 
met een onafgemaakte opleiding en 6 jaar 
werkervaring moest stoppen met ZZP’en. 
De kans is normaliter niet heel groot dat ik 
uit de kaartenbak van het UWV een baan 
ga krijgen. Laat staan dat het genoeg geld 



mogelijk uit de schulden te komen zonder 
mijn schuldeisers onnodig te benadelen.’ 
 
‘Vervolgens een bv opricht, dat als een 
‘uitzendbureau’ functioneerde, met één 
werknemer en dat was ik. En in die bv ging 
ik zzp’en. Zoals ik altijd al had gedaan. Ik 
deed allerlei consultancy-werkzaamheden, 
waar ik best veel geld mee verdiende. 
Ik kreeg een minimaal salaris en dat 
was precies zo uitgekiend, dat wanneer 
schuldeisers mij vroegen te gaan aflossen, 
dat ik kon zeggen: “Als je alle berekeningen 
erbij pakt, kan ik niet zo heel veel aflossen.” 

     De reden dat we 
dat deden, was dat we 
de rest van het geld 
konden opsparen. De bv 
werd mijn spaarpot.

Tegen de muur van de schuldeisers 
‘Ik had een professionele bewindvoerder 
voor mijn persoonlijke situatie, die iedere 
drie maanden langs de schuldeisers 
ging om een deal te maken. In een vrij 
korte tijd, waren 80% van schuldeiser 
akkoord. Vier ervan waren dat niet. Maar 
je moet een akkoord hebben van allemaal 
(gelijkberechting). Ik liep tegen een muur 
aan, omdat er een aantal schuldeisers 
in Nederland zijn die bij voorbaat niet 
meewerken. En die kunnen het voor alle 
schuldeisers jaren rekken. Dat gebeurde bij 
mij ook: drie jaar.’

Hoe Roger in de schuldhulpwereld rolde
‘Tot ik zo boos werd, over hoe dingen 
gaan... Ik dacht, joh, weet je wat ik ga doen: 
ik ga een gedeelte van mijn tijd besteden 
aan oplossingen binnen de schuldhulp.’

‘Met dit verhaal kwam ik via een vriendin 
van mij bij een bank terecht. De directeur 
zag iets in wat ik vertelde. Hij zei: 
“Luister, ik heb een bank, en die bank 
kan een sleutel zijn in het oplossen van 
schuldhulp.”’

‘..en uiteindelijk kwam ik terecht bij 
en Hogeschool. Bij de lector armoede 
en schulden. Ik deelde mijn ideeën en 
hij vertelde me dat hij werkte aan een 
subsidie, voor een online schulden 
platform. Hij had niemand die zich kon 
bezighouden met de ontwikkeling van 
die software, dus toen heeft ie aan mij 
gevraagd of ik dat wilde doen. Dat project 
loopt nog steeds. Het gaat in juli live, 
maar door die lector, een toonaangevend 
persoon in de schuldhulpverlening, zat ik 
opeens in de schuldhulpwereld.’

‘Op een gegeven moment gingen die Lector 
en ik koffie drinken, en hij zegt: “Joh, dat 
traject waar jij in zit. Hoe gaat dat?”. Ik zeg: 
“Pfffffff.. Heb je even?” Ik vertelde over 
één van mijn grootste schuldeisers, mijn 
hypotheek. Hij vroeg: “Welke bank is dat?” 
Ik zeg: “deze en deze.” Hij zegt: “Oke, jij 
gaat volgende week praten met de credit-
manager van die bank. Daar doe ik een 
project mee.”’

Belangrijke connecties
‘Dus ik kom in die ruimte terecht. En het 
grappige is, drie jaar daarvoor, toen zat 
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ik daar ook. Nadat ik hen gebeld had dat 
het mis met me zou gaan. De meneer waar 
ik de intake mee had, die zei toen: “Wij 
gaan ervoor zorgen dat dit allemaal netjes 
afgerond wordt.” Maar dat gebeurde niet. 
Want ik was mijn huis kwijt en er kwam nog 
100.000 euro bovenop.’

‘Er zat een medewerker naast hem die 
mijn dossier had. De directeur vroeg hem: 
“Kan je mij vertellen, is dat zo gegaan?” En 
toen moest die meneer toegeven, dat het 
dus ook daadwerkelijk zo gegaan was. Wat 
is nou de essentie, waar we toen grip op 
kregen: die directeur was op zoek naar wil 
ik, of kan ik niet betalen? Het feit dat ik als 
eerste naar die bank ben toe gegaan om 
uit te leggen dat ik wel wil, maar niet kan 
betalen, was voor hem de doorslag om te 
zeggen: “ik ga akkoord. Sterker nog, 

     Ik ga de processen 
herzien. Ik wil beter 
leren beoordelen, in 
mijn gehele portfolio, of 
iemand niet wil betalen, 
of niet kan betalen.

Want als ik dat nou helder kan krijgen, 
dan kan ik ook intern uitleggen waarom ik 
100.000 euro moet uitschrijven. Of in dit 
geval 60.000 euro moet afschrijven.” Zo 
geschiedde.’

‘Toen ik die hypotheek bank mee had 
kon ik opeens tegen mn andere drie 
schuldeisers zeggen dat die bank akkoord 

was. Omdat de hypotheekbank het ermee 
was, zei duo: “Oh, als die mee is, ga ik ook 
mee.” En opeens was het, iedereen is mee.’

‘In mijn fase, heeft het ontmoeten van 
belangrijke mensen mij geholpen. 
Naast mijn creativiteit en extreem grote 
doorzettingsvermogen. Mensen die 
dat niet hebben, gaan kapot aan het 
huidige systeem. Maar ik hoop dat met 
het ontwikkelen van computer-software, 
schuldeisers straks kunnen beoordelen of 
iemand niet kan of wil betalen. Met een 
duur woord: de due diligence?’

vertrouwen en transparantie
‘Alles draait om vertrouwen. Vertrouwen 
creëer je door transparant te zijn. Je kunt 
data gebruiken om bloot te leggen wat de 
keuzes zijn die iemand maakt. Als je toch 
echt regelmatig vliegtuigen pakt naar verre 
oorden, dikke televisies blijft bestellen, en 
elke 3 maanden een nieuwe telefoon, is dat 
misschien wel een indicatie dat iemand 
wel kan, maar niet wil. Het gebrek aan 
“actionable insights” bij schuldeisers en 
hulpverleners frustreert het proces.’ 

‘Dat is de harde data. Maar een goed 
gesprek met een vertrouwenspersoon is 
ook naar zachte data te vertalen. Je vraagt 
een onafhankelijke derde die je uit hoofde 
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van zijn of haar functie  kan vertrouwen: 
“in jouw opinie, zijn er zwaarwegende 
argumenten om deze keuze te maken 
(bijvoorbeeld iemand die in onze dure 
hoofdstad wil blijven wonen)?” Als het 
antwoord ja is, dan noemen ze dat: zero 
knowledge proof. Daar heb ik geen inzage 
in een vertrouwelijk dossier voor nodig. Het 
is bewijs, maar er is geen kennis van wat 
er achter het bewijs zit. Dat vertrouwen, 
beslissingen kunnen nemen op basis van 
verifieerbare feiten, in een systematiek 
van governance en control, daar gaat 
RogerThat onder andere over.’

Hulp bereikbaarder maken
Naast tools voor vertrouwde data en 
transacties werkt ons bedrijf ook aan 115.
nl. 

     Een variant van 
112 voor mensen met 
schulden, die de kortste 
weg naar hulp biedt. 

Ik heb gezien dat de keten niet klopt, 
wanneer je op zoek bent naar hulp. En 
dat begint al met communicatie. Als 
ik met een bebloede kop op de grond 
lig, in Appelscha, of in Venlo, dat weet 
ik exact wie ik moet bellen. Wanneer ik 
schuldhulp nodig heb, ik letterlijk met 
380 verschillende nummers, websites of 
gemeentes kan bellen.’

‘Dat is een doolhof. De cognitieve schaarste 
die iemand heeft, rijmt niet met dat 
doolhof. Daarom ligt mijn focus nu, bij 

begin eens met een goede poort, één 
die voor ieder hetzelfde is. En ga daarna 
beginnen met de processen erachter. Met 
als vertrekpunt het persoon. Iedereen heeft 
een uniek probleem, maar je hebt altijd 
een bepaald administratief proces dat je 
moet doorlopen.’

‘Mijn grootste probleem met de huidige 
vorm is... Toen je op de middelbare 
school zat, had je mensen die iets 
maatschappelijks wilden doen, die de zorg 
in wilden. Waren dat de mensen die het 
best waren in economie? Nee. Hoe kan 
het dan, dat als ik mezelf bij schuldhulp 
aanmeld, en we hebben het hier over 
administratieve drempels, ik eigenlijk 
alleen maar bij zorgmensen terecht kom? 
De verkeerde mensen op het verkeerde 
tijdstip. Of je moet ze bijscholen. Of je 
moet ze de juiste tools geven. En dat wil ik 
doen.’

Drie motto’s van Roger
Aan het begin van ons gesprek vroeg ik 
Roger om zijn visie, datgeen waar hij naar 
probeert te leven. ‘Drie dingen.’ Vertelt hij. 
En deze drie ankerpunten vloeien mooi 
voort uit het verhaal: 

1. Het hele leven is fouten maken
‘Ik heb ooit een keer een boekje gekregen, 
van een meneer die heet Paul Arden 
(creative director van een reclamebureau, 
saatchi & saatchi). Hij maakte boekjes 
over creativiteit en wat hij heel goed kon, 
was concepten plat slaan. Één van zijn 
uitspraken was: ‘the person that does 
not make mistakes, is unlikely to make 
anything.’ Dat is mijn visie. Sterker nog: 
het hele leven is fouten maken. En het is 
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3. Blijf dicht bij jezelf 
‘Derde is: luister naar je buik en naar je 
hart. Laat emotie toe in je besluitvorming. 
Je moet dicht bij jezelf blijven.’

handig als je daar iets van leert. Ik heb 
er een hoop gemaakt in m’n leven en ik 
leer er nog steeds van. Ik haal er ook vaak 
positieve dingen uit. En daar hou ik van.’

2. Samen elkaar aanvullen
‘Tweede ding is: samen. Je moet alleen 
de dingen doen waar je goed in bent. Doe 
geen dingen waar je niet goed in bent. Zorg 
dat je elkaar kunt aanvullen.’



Wanneer ik de Dynamohal in Delft 
binnenloop, word ik onthaald met het 
geluid van batjes en pingpongballetjes. 
Twee collega’s van todaytomorrow hebben 
een kleine break ingelast van de rode, 
groene en gele code op hun beeldscherm. 
Ik word warm ontvangen door Elien en een 
aantal collega’s, die met enthousiasme 
vertellen over hun feestje een paar weken 
geleden, waar ze hun nieuwe identiteit en 
strategie als digitale studio uit de doeken 
deden. Elien houdt ervan wanneer dingen 
goed geregeld zijn. Eerst even een sushi-
bowl bestellen, dan kan dit gesprek lekker 

uitlopen zonder knorrende maag, en: ‘Zit er 
wel genoeg geheugen op je telefoon (voor 
het filmen van dit gesprek)? Hier is een 
snoertje zodat ie niet uitvalt.’

Met haar collega’s heeft ze meerdere malen 
de jungle van de zorg getrotseerd, door 
e-health producten te ontwikkelen. Hierbij 
heeft Elien haar rugzak kunnen vullen met 
leerervaringen die voor haar als persoon 
tekenend zijn geweest, evenals voor haar 
onderneming: todaytomorrow. Deze 
ervaringen schetsen een beeld van ons 
huidige zorgsysteem.
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Elien is kritisch over ondernemen in het zorgdomein. 
Je moet een lange adem hebben en ontzettend 
veel doorzettingskracht. Net als je denkt dat 
je moegestreden bent, komt er altijd weer een 
ontknoping die je er inluist om door te zetten. Een 
kleurrijk verhaal over innovatie binnen de zorg.

ELIEN
PHERNAMBUCQ

ONDERNEMER
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Ondernemer vs. mens
Van te voren heb ik Elien een aantal vragen 
laten invullen, om een idee te geven van 
waar ik het met haar over wilde hebben. In 
de template vroeg ik haar een tekeningetje 
te maken van zichzelf als mens en zichzelf 
als ondernemer. ‘Ik vond het grappig dat 
je dit vraagt, want ik ervaar hier dus ook 
echt een scherpe scheiding. Als bedrijf 
hebben we een politiek neutrale kleur, 
maar als persoon sta ik er wat activistischer 
in. Ik ervaar het als gevaar om mijn eigen 
politieke voorkeuren te weergeven als ik 
voor mijn bedrijf handel. In de zorg is dat 
gevaarlijk.’ 

Twee persoonlijkheden, hoe ga je daarmee 
om? ‘Als persoon ben ik liefdevol, ik 
heb het beste met mensen voor. Ik heb 
duidelijk een greater purpose waar ik me 
voor wil inzetten... Als professional trek ik 
een stropdas aan, omdat ik weet hoe ik me 
moet gedragen om mee te kunnen doen, 
maar vind ik het ook belangrijk voor oproer 
te zorgen als dat nodig is om vooruitgang 
te bewerkstelligen, vandaar het 
scheldwolkje. Mijn voornemen is om dat 
meer te doen. Alleen streeft de stropdas 
mijn bedrijfsdoel na en het scheldwolkje 
mijn persoonlijke doel.’

Fello
Ruim vier jaar geleden signaleerden Elien 
en haar mede-oprichters Niels, Johan 
en Michael dat er in Nederland zo’n 4 
miljoen mensen zijn die kampen met 
enorme regeldruk bij het zorgen voor een 
vriend of familielid. Een digitale tool zou 
hen kunnen helpen om te gaan met de 
complexe logistiek, die het zorgen voor 
een familielid met zich meebrengt. Al snel 

lag er een eerste ontwerp op de tekentafel 
en werd het eerste prototype gemaakt. De 
waarde van het product erkent met prijzen 
(finalist van de ASN Wereldprijs, winnaar 
bij Vodafone Mobiles for Good en winnaar 
van de Achmea HeldCare Award). Ze 
besloten de uitdaging aan te gaan er een 
zelfstandige start-up van te maken, naast 
hun digitale agency. Van 2015 tot 2017 
hebben ze met veel toewijding aan het 
product gewerkt, dat inmiddels een nieuwe 
eigenaar heeft. ‘We liepen tegen 100 muren 
aan’, vertelt Elien. 
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     Al snel blijkt 
dat een goed idee, 
dat aantoonbaar 
maatschappelijke 
waarde biedt, niet 
verzekerd is van 
succes.

Verdienmodel 
Eén van de grootste bottlenecks om te 
innoveren in de zorg: het verdienmodel. 
Waarom is dat zo lastig? Er zijn twee 
opties: De gebruiker betaalt voor je 
product, of gaat de samenwerking aan 
met andere partijen. De eerste optie viel 
weg: ‘het lijkt erop dat mensen er vanuit 
gaan dat zorg ‘gratis’ is.’ Ondanks dat een 
app zichzelf heeft bewezen in de waarde 
die het toevoegt, wil men er niet voor 
betalen. En dus zijn ze op zoek gegaan naar 
samenwerkingspartners, in alle vormen en 
maten.

Een commercieel jasje
‘We waren in goed contact met een grote 
zorgverzekeraar en spraken daar met de 
mensen op het juiste beslissingsniveau. 
Zij zagen de waarde in van Fello en leken 
bereid ons vooruit te helpen. Maar dit 
moest wel in de vorm van een commercieel 
jasje. Budget kon alleen vrijgemaakt 
worden middels een marketing-actie. De 
belofte was dat wij rond november, de 
tijd dat mensen kunnen overstappen van 
verzekeraar, onze app een label van de 
verzekeraar zouden geven. In de vorm van 
‘Fello, mede mogelijk gemaakt door ...’. 

En eerlijk is eerlijk, of de intentie van de 
samenwerking een commerciële insteek 
had of niet, dat maakte voor Elien op dat 
moment niet zo veel uit. ‘De credibility 
die de verzekeraar kon geven aan Fello 
was al veel waard voor ons. Uiteindelijk is 
deze actie wel doorgegaan, maar niet in 
ruil voor financiële steun. De afspraak was 
dat de verzekeraar ons zou noemen in hun 
nieuwsbrief aan 4 miljoen verzekerden. Dit 
zou ons nieuwe gebruikers en momentum 
opleveren. Dit liep uiteindelijk helaas niet 
helemaal soepel door een wisseling van 
de wacht binnen hun marketing-team. De 
uitkomst was dat de e-mailnieuwsbrief 
niet werd verzonden, maar onze app toen 
intussen wel het logo van de verzekeraar 
had. Iedereen had de juiste intenties, maar 
impact bleef uit. Jammer.’

Preventie loont niet
Na talloos veel gesprekken kwamen ze 
in contact met de juiste persoon die de 
boel in beweging zou kunnen zetten, 
ofwel de baas van de baas. Hij zei: ‘Ja 
jongens, dit is een waanzinnig app, maar 
als ik eerlijk ben... Dit sluit niet aan op 
ons investeringsbeleid. Wij investeren in 
concepten die zich hebben bewezen op 
X en Y. Fello zet op preventieve zorg en 
past dus niet helemaal binnen ons beleid. 
Elien: ‘Ik heb deze meneer heel hoog 
zitten. Hij bracht ons slecht nieuws. Maar 
zijn directheid en eerlijkheid gaf voor 
ons eindelijk de doorslag. We beseften 
dat we überhaupt geen kans maakten op 
een vruchtbare samenwerking, en dus 
beter onze tijd in andere samenwerkingen 
konden stoppen.’ Preventie loont niet 
op de korte termijn: ‘Mijn persoonlijke 
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inzicht is nu dat een investering van een 
zorgverzekeraar - of althans deze - zich 
binnen korte tijd financieel moet bewijzen. 
Of, in mijn eigen woorden; waar ze nu 
in investeren moeten binnen zo’n twee 
jaar als winst terug te zien zijn op hun 
eigen jaarbalans, anders kom je niet in 
aanmerking. Maar dit is natuurlijk mijn 
eigen interpretatie van het gebeurde. 
Misschien hebben andere ondernemingen 
andere ervaringen.’

Meer kwaliteit betekent minder zorg
Dat merkten ze ook toen ze de 
samenwerkingsmogelijkheden verkenden 
met thuiszorgorganisaties. Vanuit het 
oogpunt van Elien als ontwerper is het 
primaire belang waarde te creëren voor de 
gebruiker. Een betere aansluiting tussen 
het formele en informele netwerk, het 
afstemmen van zorg tussen naasten en 
professionals, verbetert de kwaliteit van de 
zorg voor de gebruiker. 

Is de zorginstelling hier echter financieel 
gezien bij gebaat? ‘Nee’, antwoord Elien:

     Als je het heel 
ongenuanceerd neerzet 
is het uiteindelijk 
een uurtje factuurtje 
business. 

Dat maakt het voor verpleegkundigen 
moeilijk om extra tijd vrij te maken voor 
iets dat waarde biedt voor de patiënts 
familie, maar niet zich niet direct 

Hoe maak je een business-
model van gedeelde waarden 
met verschillende stakeholders, 
waarbij de mens centraal staat?

doorvertaald in operationele besparingen 
of winst. Gelukkig is het tij nu kerende 
omdat bijvoorbeeld Buurtzorg de weg heeft 
vrijgemaakt  naar zorg die draait om goed 
resultaat in plaats van het aantal bestede 
en verkochte uren als uitgangspunt te 
nemen’.

Kleur bekennen
Er zijn perverse prikkels, namelijk 
commerciële belangen, die niet in het 
voordeel zijn van de consument. Elien 
reageert: ‘Jaa, dat die perverse prikkels 
er zijn, dat is wel naar ja... Maar als 
ondernemer kan je daar maar beter snel 
achter komen. Ik overdrijf niet als ik zeg 
dat we 50 gesprekken hebben gevoerd 
met verzekeraars en thuiszorginstellingen 
die op niets uitliepen ondanks de juiste 
intenties van iedereen aan tafel. Je moet 
weten hoe de hazen lopen, anders ga je 
er aan onderdoor.’ Mijn vraag: wat leer 
je daarvan? Elien: ‘Er mag van mij in de 
toekomst veel meer reuring in de tent 
komen. Als je eerlijk bent, echt je mening 
neerlegt, dan laten anderen ook sneller 
hun kleur zien. Zoals bij die verzekeraar, 

:

→ de Sociaal Maatschappelijke 
Business Case | p. 62-63
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Innovatie behoeft schuring
Ik denk terug aan het scheldwolkje bij 
het tekeningetje van ondernemer-Elien. 
Wat betekent dit voor maatschappelijke 
vooruitgang en innovatie? Elien denkt 
dat als ze iets wil bereiken for the greater 
good, ze er vaker met een gestrekt been 
in moet gaan: ‘Ik reflecteerde op mijn 
persoonlijke kwaliteiten en hoe ik die kan 
inzetten als ondernemer. Eerst was dat: ik 
ben creatief en empathisch. Dat zijn skills 
waarmee je een team kunt leiden. Toen 
dacht ik nou, dat is allemaal leuk, dat heb 
ik nu zeven jaar gedaan, maar waar wil ik 
nou echt heen? Eigenlijk wil ik mijn skills 
inzetten voor een wereld die er over vijf 
jaar zo uitziet zoals ik hem zelf graag zou 
willen hebben. En als ik dat op dit tempo 
blijf doen, kom ik daar niet op tijd aan. Ik 
denk dat het nodig is om meer schuring 
te veroorzaken. Soms moet ik er bewust 
voor kiezen mensen teleurstellen en sneller 

er was wat frictie nodig voor zij kleur 
bekenden en wij eindelijk begrepen hoe 
werkt. 

     Wanneer je zaken 
aan de kaak durft te 
stellen, de boel durft 
op te schudden, kom 
je er sneller achter 
waar de belangen van 
stakeholders liggen. 

Uiteindelijk helpen die inzichten je als 
ondernemer om je innovatie snelheid te 
geven. En om te beseffen of je innovatie 
levensvatbaar is of niet.’
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De droom van doorontwikkeling
Stel dat er wel investeerders waren, of 
dat gebruikers je een zak geld gaven om 
het product door te ontwikkelen? ‘In 
mijn beleving zou jouw FellO detecteren: 
dit gaat om alzheimer. En zou Fello op 
maat advies kunnen geven om de juiste 
keuzes te maken. Er zijn gegarandeerd 
vergelijkbare problemen die mensen 
tegenkomen in bepaalde stadia of vormen 
van dementie. Dat ze niet meer weten of 
ze eerst een hemd, dan een shirt, dan een 
vest aan moeten doen bijvoorbeeld. De 
hele volgordelijkheid werkt niet meer. Als je 
dan alleen al kennis-artikelen kan plaatsen. 
We zien dat uw moeder alzheimer heeft. 
Herken je dat ze ’s ochtends moeite heeft 
met op tijd opstaan en aankleden? Dat ze 
soms gekke combinaties aan kleren aan 
doet, of geen onderbroek aan heeft? Nou, 
dan kun je haar helpen door ‘s avonds het 
stapeltje kleding in de goeie volgorde te 
leggen. Dus onderbroek boven, daarna bh, 
daarna het hemd, etc. Heel simpele tips. 
Is iemand enorm mee geholpen, maar je 
bedenkt het gewoon zelf niet.’ Elien legt uit 
hoe voorspelbaar bepaalde zorgtrajecten 

confrontaties aan te gaan. Dat vind ik 
moeilijk, maar dat oefen ik. Ook kwam ik 
erachter dat ik er eigenlijk ook wel echt 
energie van krijg, om me ergens boos voor 
te maken.’

Visie op gezondheid en zorg
Je hebt je voor Fello in ieder geval goed 
boos kunnen maken. Wat ging je aan 
het hart? Wat was jouw visie? ‘Ik had 
een vrij liberale gedachte: ik dacht hè, 
waarom denken we eigenlijk op zo’n logge 
manier na over hoe we zorg met elkaar 
organiseren? 

      Stel nou, dat iedere 
familie eigen budget 
heeft en mandaat om 
beslissingen te maken 
over zorg.’

Ik concludeer dat de visie achter Fello 
veel groter is dan de app die er nu ligt. 
Elien antwoordt: ‘Ik denk nog steeds: stel, 
ik ben een beleidsmaker en ik mag 100 
euro aan jou uitgeven, dat als ik jou het 
geld zelf had gegeven je het effectiever 
zou uitgeven.’ Ze vervolgt: ‘alleen zie ik 
ook een kwetsbare groep, die minder 
goede keuzes maakt. Dan zie ik dat je met 
beschermingsmechanismen en subsidies 
moet komen om mensen dezelfde kwaliteit 
zorg te bieden. Wellicht kom je dan op het 
huidige systeem uit.’ 

Hoe zorg je voor toegankelijk 
advies van mensen die ervaring 
hebben met vergelijkbaar 
zorgtraject? 

→ de Vraagbaak | p. 56-57

:
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zijn. Ik zie haar enthousiasme wanneer 
ze denkt aan de waardevolle producten 
die hiermee ontworpen zouden kunnen 
worden. 

     Nu is de informatie 
er ook, maar is het 
ergens heel diep 
weggestopt op de blog 
van één of andere 
stichting. Ja daar komt 
niemand. 

Zo’n familieapp als Fello is een heel mooi 
medium om dichterbij mensen te komen’

Privacy
Binnen deze toekomstvisie waarin Fello 
ons voor kan zijn in het herkennen van 
nieuwe behoeftes, is data onmisbaar. Ik 
vraag Elien naar de wrijving tussen privacy 
en innovatie. ‘Als ik een ander beroep had, 
dan had ik waarschijnlijk gezegd, houd je 
data bij jezelf. Maar als app-bouwer geloof 
ik er absoluut in dat jouw data nodig is 
voor innovatie.’ Eliens huidige opdracht, 
is voor de Koninklijke Wielerunie: ‘Als 
wielrenner kun je heel goed trainen op 
basis van hartslagzones. Goed trainen 
resulteert in meer trainingsplezier en in de 
longrun wordt je gezonder. Maar aan die 
hartslagzones kan je in theorie ook zien of 
je een man of vrouw bent, wat je conditie 
is, etc.’ Data kan je gezonder maken, tegen 
de prijs van jouw data. Wanneer kan je 
erop vertrouwen dat de aanbieder van de 
service goed met jouw gegevens omgaat?

Hoe neem je regie over jouw 
gegevens en kan je drempelloos 
data vrijgeven, wanneer dit voor 
jou of anderen waarde levert?

→ de Fitfolder | p. 59

:

‘Een start-up heeft misschien goede 
intenties met jouw gegevens. Maar hebben 
zij de kracht en kennis om hier veilig mee 
om te gaan? Ik denk dat een groot bedrijf 
die kennis heeft.’ De vraag is of het grote 
bedrijf er goede intenties mee heeft. Een 
ingreep in de wetgeving kan dan nuttig zijn. 
‘De Europese Unie heeft denk ik een goed 
beleid ingevoerd: het recht om je data te 
laten wissen. Als mens denk ik, dat zou 
default moeten zijn, maar als app-maker…’ 
Van wie de data uiteindelijk zou moeten 
zijn? ’In een ideale wereld is jouw data van 
jou. Alleen op dit moment denk ik dat te 
weinig mensen begrijpen wat de risico’s 
zijn.’

De toekomst van zorg en gezondheid
Hoe zie jij de toekomst van de 
gezondheidszorg voor je? Of laat ik eerst 
vragen, wat betekent gezondheid voor 
jou? ‘Bij zorg denk ik aan gezondheid en 
vitaliteit: hoe gaan we met elkaar om, hoe 
voer je een gesprek, maar ook: hoe zorg je 
ervoor dat je ’s nachts niet ligt te piekeren. 
Het gaat ook over voeding. Ik zie het als 
iets groots: hoe kunnen we ervoor zorgen 
dat zo veel mensen zo lekker mogelijk in 
hun vel zitten.’ 



50

Innovatieklimaat
‘Een goed ondernemingsklimaat gaat 
samen met een sterke leider die er alles 
aan zal doen de innovatie het licht te 
laten zien. Al kost dat hem of haar de 
baan.’ Zo iemand heeft beweegruimte 
nodig en is diegene niet gebaat bij een 
sterke hiërarchie. ‘Wij noemen dat bij 
todaytomorrow de product owner.’ Binnen 
samenwerkingen haalt de product owner 
het beste uit anderen, weet hij of zij op te 
halen wat anderen kunnen geven.

De vrijheid die deze sterke leider 
nodig heeft, gaat samen met 
verantwoordelijkheid: ’Ik zie met klanten 
buiten de zorg soms wel dat iemand in de 
positie wordt geplaatst te ondernemen. 
Zo van: “hier heb je een ton, zorg maar 
dat er een product komt, je betaalt je loon 
ook van die ton. En als je na een jaar dit 
en dat bereikt hebt, dan krijg je weer...” 
Het lijkt er dan op dat wanneer iemands 
baan afhankelijk is van de impact van de 
innovatie, dat die diegene dan precies de 
goede keuzes maakt.’

Innovatie of vernieuwing neemt altijd 
risico’s met zich mee. Het kan ervoor 
zorgen dat er functies zijn die niet langer 
bestaansrecht hebben. Er is lef voor nodig. 
Elien beschrijft: ‘Ik zie weinig mensen in 
de zorg die echt paradigma’s durven te 
verschuiven. Er zijn veel risico-mijdende 
mensen. En dat is niet zo gek. Soms is het 
risico dat je neemt om te vernieuwen, dat 
er 1000 medewerkers hun baan verliezen.’

Over voeding heb je een tijdje terug ook 
een project gedaan, voor Koppert Cress. 
Elien:

     voor mij is dat wat 
zij doen de nieuwe 
zorg. De manier waarop 
mensen eten lost 
misschien wel 30% op 
van alle problemen in 
de gezondheidszorg.’ 

Dit project is niet geheel van de grond 
gekomen. Hoe komt dat? Elien antwoordt: 
‘Ze hadden een hele goede stip op de 
horizon, wat ze als bedrijf doen vind 
ik fantastisch. De natuur zo stimuleren 
dat het helpt bij het verbeteren van 
onze gezondheid: groente als nieuwe 
vitaminepilletjes. Die pillen maken dat lukt 
wel, maar hoe je mensen tot het gedrag 
krijgt hun voedingspatroon aan te passen, 
is een tweede ding. Het is een lange weg 
om af te leggen, daarom heeft de innovatie 
het licht nog niet gezien. Maar ik hoop van 
harte dat dit nog komt.’ 
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Bij todaytomorrow denken we erover na 
wat we hier zelf aan kunnen doen. We 
werken aan een nieuwe paycheck-regeling. 
Ook hebben we samen besloten soms ons 
vrijwilligerswerk (ik begeleid een Syrisch 
statushouder) onder werktijd te doen.’  

Een verandering in de cultuur van het 
werken
In de template die ik Elien liet invullen, 
vroeg ik haar ook haar favoriete dag te 
omschrijven: ‘Een dag waarop ik veel 
‘flow’ heb mijn werk, omdat ik dan lekker 
geconcentreerd werk aan iets dat me aan 
het hart gaat en iets waar ik mijn kennis 
en skills in kwijt kan en uitgedaagd word. 
Autonomie is één van mijn belangrijkste 
waarden. Ik heb een omgeving nodig 
waarin mensen mij vertrouwen. Als 
ontwerper bouw ik iets op dat vanuit een 
fundering wordt opgetrokken. Hoe meer ik 
daarin word verstoord, hoe minder ik in die 
flow zit die ik beschreef.’ Het is voor Elien 
van betekenis dat ze op die manier haar 
creativiteit en empathie kan benutten om 
vooruitgang in gang te zetten. 

Wanneer mensen zingeving (het idee 
dat jouw inspanning ertoe doet) in hun 
werk ervaren en ze het idee hebben dat 
hun persoonlijke capaciteiten worden 
benut, dan is dat een mooi klimaat 
voor vooruitgang. Als dat zou kunnen 
lonen, worden we gezonder. Elien 
fantaseert:  ‘Als wij beiden één dag per 
week vrijwilligerswerk mochten doen, dan 
gingen we misschien wel samen de app 
van Koppert Cress uitwerken. Nou dat zou 
ik fantastisch vinden. Dat is innovatie. Je 
krijgt er energie, want je hebt veel vaker 
een dag met flow. Als mensen op de één of 

Hoe resultaat (niet) wordt gewaardeerd
Wanneer een bestuurder bij een 
zorgverzekeraar een nieuwe manier van 
investeren wil ontwikkelen, bijvoorbeeld 
voor een maatschappelijk belang op de 
lange termijn, dan is dit niet iets waarop hij 
zal worden gemeten: ‘Op het moment dat 
je dingen op een andere manier probeert 
te organiseren in de wereld, dan voldoe je 
per definitie niet aan indexen waaraan je 
gemeten wordt. Soms vecht je misschien 
juist tegen die indexen.’ 

Een nieuwe paycheck
In de zorg wordt men vooral betaald voor 
verrichtingen. Elien: ‘Breek me de bek niet 
open. De zorg is hierin het meest ziek van 
de domeinen waarvoor ik tot nu toe heb 
gewerkt.’ Maar overal zie je het terug omdat 
het diep in onze systemen zit verankerd. 
Hoe is dit op jullie van toepassing? ‘Hier in 
mijn team bijvoorbeeld, voel ik me moeder 
gans. Verantwoordelijk voor de sfeer. Daar 
besteed ik veel tijd en energie aan. Op 
papier heb ik de rol ontwerper. Ik word dan 
ook niet (op papier) gewaardeerd voor de 
energie die ik in andere dingen steek. 

     De vraag is of 
iemand er dan zin 
in blijft hebben om 
te trekken aan een 
verantwoordelijkheid 
die op papier niet 
gewaardeerd wordt. 
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Ze zouden hun baby natuurlijk niet zomaar 
uit handen geven. Na gesprekken met 
externe financiers, impactfondsen en 
corporates, in alle soorten en maten, was 
er een klik met de uiteindelijke koper, 
uitvaartverzekeraar DELA. Een partij met de 
juiste intenties én waarbij todaytomorrow 
het product zou blijven doorontwikkelen. 
‘Dat klinkt misschien niet voor de hand 
liggend, maar DELA’s innovatie-afdeling 
zoekt telkens naar vernieuwingen voor een 
gezondere oude dag. Fello past perfect 
in die visie,’ vertelt Elien in een interview 
met Emerce. ‘Tijdens de gesprekken heb ik 
geprobeerd aan te voelen of DELA bereid 
zou zijn meerdere jaren te investeren 
zonder zicht op direct rendement. Dat 
het een coöperatie is die zich daardoor 
automatisch wat meer op impact richt 
en dat met andere producten aantoont, 
speelde zeker mee.’

Nieuw samenwerkingsverband
De weg die Elien met haar collega’s heeft 
afgelegd in de ontwikkeling van de start-up 
Fello, heeft een belangrijke rol gespeeld 
in de rebranding en positionering van 
todaytomorrow: ‘Ik denk dat voornamelijk 
grote bedrijven de slagkracht hebben 
paradigma’s te verschuiven.’ Elien en haar 
team werken graag aan producten met 
maatschappelijke impact. Ze hebben de 
expertise van het maken van het product 
en het positioneren en upscalen van ervan. 
Is er een partij met een goed idee? Dan 
vormen ze een samenwerkingsverband 
waarbij todaytomorrow aandeelhouder 
wordt. De klant betaalt een gereduceerd 
tarief en todaytomorrow neemt het risico in 
te stappen. 

andere manier meer vrijwilligerswerk gaan 
doen en daar gewaardeerd voor worden, 
dan is er meer zingeving en is er een 
cultuurverandering die in het voordeel van 
de zorg gaat werken.’

Hoe beloon je vrijwilligerswerk dat 
bijdraagt aan de vitaliteit van een 
wijk?

→ de Vitaliteitsmarkt | p. 58

:

Fello, en toen?
‘Uiteindelijk blijft de grote vraag: wie 
betaalt? Als start-up heb je het liefst 
dat de eindgebruiker voor het product 
betaalt, dan is het grootste belang voor 
ieder die te dienen.’ Concludeert Elien. 
De andere mogelijkheid is om gebruikers 
diensten van derden aan te bieden (zoals 
betaalde mantelzorg, ook wel thuiszorg). 
Het aantal gewonnen prijzen, een serieus 
aantal gebruikers en misschien wel 7000 
uur aan werk... ‘Nobel, maar niet genoeg.’ 
Na veel opties te hebben doorberekend, 
afwegingen te hebben gemaakt voor 
het noodzakelijke verdienmodel, 
concludeerden de founders dat ze meer 
snelheid nodig hadden om het tot een 
rendabel bedrijf te maken: ‘Fello groeide 
organisch, maar snelheid vraagt om 
slagkracht en serieuze budgetten.’
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zien dat een activistische houding (in 
ontwikkeling) samen kan gaan met een 
optimistische mindset: ‘Wat er nu als basis 
ligt, is kansrijk. Een goed systeem om te 
optimaliseren.’

‘Kleine slimmigheidjes kunnen grote 
veranderingen aanbrengen. Voorbeeld: 
een goede regeling van de overheid zou 
bijvoorbeeld zijn dat je als bedrijf je 
medewerker een fiets kan geven waarmee 
je 15 km naar woon-werk kan overbruggen. 
Als iedereen binnen een straal van 20 km 
van werk woont, naar werk fiets, wordt 
iedereen dat gelukkig van: minder files, 
minder uitstoot, meer beweging. Zo’n 
simpele regeling kan enorme impact 
hebben.’

Een belangrijk ingrediënt: mensen met 
goede intenties die zich ervoor gaan 
hard maken. ‘Er moeten genoeg gekken 
zijn die hun nek uitsteken voor dit soort 
slimmigheidjes. Genoeg mensen die een 
lange adem hebben en het gesprek durven 
blijven aangaan. Ik hoop me ooit ook hard 
te gaan maken voor iets dat me aan het 
hart gaat. De zorg? Mwah, misschien. Ik 
geef mezelf de komende 10 jaar tijd om me 
te verdiepen in verschillende onderwerpen 
en oefen vast met herrie trappen.’ 

En waar zouden we mee moeten beginnen, 
in de transformatie naar een gezonder 
Nederland? ‘Een dag per week betaald 
vrijwilligerswerk.’ Zingeving als motor van 
innovatie, een mooie stip op de horizon. 

     Dit verandert de 
relatie die je met 
elkaar hebt, van ‘u 
vraagt, wij draaien’, 
naar gezamenlijk risico 
nemen en zoeken 
naar een vruchtbaar 
businessmodel. 

‘Datgene tussen de start-up en het grote 
bedrijf. Een corporate venture, de spin-off 
van een bedrijf met een innovatie die op 
zichzelf zal staan.’

Hoe kun je gezamelijk 
verantwoordelijkheid nemen voor 
maatschappelijke vooruitgang?

→ de Maatschappelijke 
Business Case | p. 62-63

:

Ik vraag Elien haar mening over de huidige 
inrichting van onze systemen. We praten 
over de rollen van mensen, bedrijven, 
organisaties, onderzoeksinstituten en de 
overheid. Elien is van mening dat grotere 
bedrijven snelheid hebben en slagkracht, 
waardoor ze impact kunnen maken, maar 
ziet ook grote bewegingen ontstaan in 
kleine verandering. Ik vind het mooi te 
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SamenBeter experimenteert met concrete praktijk 
in verschillende ‘proeftuinen’. Deze experimenten 
zijn altijd gebaseerd op de lokale context en worden 
getrokken door lokale teams, maar maken gebruik 
van dezelfde infrastructurele uitgangspunten. Deze 
uitgangspunten moeten ervoor zorgen dat iedereen 
in de wijk, professional én publiek, gefaciliteerd 
wordt aan te haken met eigen projecten, 
activiteiten, voorzieningen... Alles  wat de vitaliteit 
van de wijk te verhoogt. 

Vier uitgangspunten en de key deliverables:

1. Zelfzorg wordt bevorderd, door burgers in staat 
te stellen meer regie te nemen.  
→ de Vraagbaak  
→ de Vitaliteitsmarkt

2. Er worden standaarden en afspraken 
ontwikkeld op basis waarvan een drempelloos 
digitaal zorgsysteem kan ontstaan. 
→ FitFolder

3. Het gebruik van eHealth wordt gestimuleerd 
door preventie en zelfzorg te financieren.  
→ De FitKnip

4. Begin klein en concreet  
→ Maatschappelijke Business Case

SamenBeter wil met deze ‘key delivereables’ 
verbindingen tot stand brengen tussen 
wijkbewoners onderling, met professionals en ook 
met projecten en voorzieningen.

§
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§

KEY
DELIVERABLES
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> Henk van der Straat vertelt meer over de Vraagbaak op p. 66

De vraagbaak: een community builder, waarin 
het stellen en beantwoorden van gezondheid-
gerelateerde vragen centraal staat. Het stelt 
je in staat antwoorden van zowel professionals 
als het publiek naast elkaar te leggen, teneinde 
naar oplossingen te zoeken die bij jou passen. 
Oplossingen die je misschien helemaal niet 
verwacht had.

Een peer reviewed kanaal voor publieke zorg en een 
aanbestedings alternatief voor professionele zorg. 

Een infrastructuur die het huidige zorg-‘dispatch’ 
systeem uitdaagt. Van Poortwachter naar vrije 
eigen keuze!

#1 Zelfzorg wordt 
bevorderd door 
burgers in staat te 
stellen meer regie 
te nemen
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58De vitaliteitsmarkt: een platform voor het aanbod van 
vitaliteits-verhogende producten en diensten. Publieke zorg 
wordt hier zij aan zij aangeboden met professionele zorg. 

Een infrastructuur die werkgelegenheid creëert door 
bewoners die waarde leveren in staat te stellen hun baan 
te maken van wat nu vrijwilligerswerk is. Van een pseudo 
ziekte-markt zonder heilzaam marktmechanisme, naar een 
vitale zorgmarkt en een gezonde vitaliteitsmarkt!
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>   Ibrahim Whallet vertelt meer over de Vitaliteitsmarkt op p. 70

De FitFolder: een PGO met een log van alle persoonlijke 
data van de vraagbaak, fitknip, vitaliteitsmarkt en 
ander zorg gebruik. Hier tussen kan drempelloos heen 
en weer bewogen worden terwijl de privacy naar eigen 
inzicht beschermd blijft. 
Maar meer dan alleen een archief, vooral een product 
dat bewoners als ‘werkelijk’ persoonlijk ervaren. Een 
‘dagboek’ waaraan alles toevertrouwd kan worden, 
sommige delen gedeeld, andere verkocht, en weer 
andere voorgoed achter slot en grendel.

Een infrastructuur die mensen de regie geeft over de 
eigen data die compleet, up to date, alle metadata bevat 
en ook rapportages die de eigenaar zelf produceert. 
Van BigTech naar Ik, als eigenaar en verspreider van 
MyBigData!

#2 Er moeten 
koppelingen worden 
gerealiseerd voor 
een drempelloos 
digitaal zorgsysteem
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> Anniek de Rochbrune vertelt meer over de Vraagbaak op p. 94

De FitKnip: een Digitaal Vitaliteitstegoed, en een 
manier om anoniem e-health aan te schaffen, af 
te rekenen, en daarmee een essentieel onderdeel 
van de marktwerking die een ‘Business to 
Consumer’ kanaal creëert. Daarmee stimuleren 
we productontwikkeling direct gericht op de 
eindgebruiker. 

Een infrastructuur die de Kwantiteit en Kwaliteit 
van eHealth doet stijgen en waardoor nieuwe 
Business cases mogelijk worden. Van gratis 
liefdewerk-oud-papier software naar cutting 
edge serious stuff!

#3 Het gebruik 
van eHealth wordt 
gestimuleerd door 
aanpassingen in de 
financiering
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De Maatschappelijke Business Case
Een Business Case die het mogelijk maakt 
‘vandaag’ te beginnen met een ‘coalition of the 
willing’. Lokaal verbonden maatschappelijke 
waarden worden gemonetiseerd (in euro’s 
uitgedrukt) en meegecalculeerd. Een manier 
van denken, een stappenplan, gericht is op het 
samen optrekken van stakeholders, door vitaliteit 
een gedeelde verantwoordelijkheid te maken en 
afspraken te maken over hoe financiën in- en 
uitstromen. 

Een manier van werken gebaseerd op ontschotting, 
ontmanteling van financiële silo’s, realisatie van 
nieuwe netwerken gekenmerkt door de financiering 
van gezondheid, vertrouwen en ondernemerschap 
in de wijk.

Van silo’s naar wijken als samenwerkend 
organisme!

> Joop de Roode vertelt hier meer over op p. 82

#4 Begin klein 
en concreet
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Ik zat dan wel opgesloten in mijn huis, 
maar ik had wel een computer. In het 
begin had ik ook NextDoor en Facebook 
accounts. Onder een valse naam, dat 
snap je. Als ik dan wat rondhing op een of 
andere pagina kreeg ik opeens allemaal 
aanbiedingen voor de raarste pillen 
aangeboden van allerlei fabrikanten. Na 
een half jaar kreeg ik een bericht van 

Facebook dat ze door hadden dat ik een 
valse naam gebruikte. Vraag me niet hoe 
ze dat te weten waren gekomen. Of ik 
mijn echte naam maar wilde opgeven. 
Meteen weer drie weken de gordijnen dicht 
gegooid en alles van mijn computer gewist. 
Ik voelde me enorm bekeken. Heel jammer, 
want dat was voor mij zo’n beetje het enige 
contact dat ik had met de wereld.

Henk woont al sinds 2005 op hetzelfde adres. De eerste 15 
jaar niet bepaald naar tevredenheid. Waarom, dat doet er 
wat hem betreft even niet toe. Hij houdt het erop dat ‘het 

in zijn hoofd niet goed zat’ en dat hij niet zou weten welke 
wegen nog meer voor hem open stonden om er wat aan te 
doen nadat hij jarenlang van dokter naar psychiater naar 

instelling was gestuurd. Toen hij op het prikbord in de 
buurtsuper een foldertje van De VraagBaak zag hangen, ging 
letterlijk een wereld van mogelijkheden voor hem open: een 

wereld waarin hij zelf de regie kon nemen!

HENK VAN 
DER STRAAT
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Maar nu kreeg ik dus dat VraagBaak- 
foldertje in handen, en daarin las ik dat 
dat eigenlijk een NextDoor was, maar dan 
net als in het echte leven, dus dat je zelf 
bepaalt of ik daarbij een zonnebril opzet, 
zodat niemand weet wie ik ben. Dat is 
handig, want ik heb liever niet dat mijn 
buurman weet dat ik dit en dat mankeer 
- want dan krijg je weer dat hij me gaat 
uitnodigen voor zijn klaverjasclub. 

Ook verdomd handig aan die VraagBaak: je 
bepaalt zelf aan wie je je vraag wil stellen. 
Mijn eerste vraag stelde ik aan iedereen. 
Beetje naïef, kreeg ik 45 antwoorden. 
Zag ik door de bomen het bos niet meer. 
Er zaten er ook veel tussen van die, hoe 
heten die... ‘spychiatrische’ instituten die 
zich bezighouden met mijn dingetje. Niet 
dat dat waardeloze antwoorden waren, er 
zijn mensen die prima worden geholpen 
door deze clubs, maar ik was al bij al die 
lui langs geweest en ze wisten allemaal 
precies te vertellen wat ik moest doen, 
maar ik kwam daarmee niet echt vooruit. 

     Ik was benieuwd 
naar anderen met 
hetzelfde als ik. 

Dus ik heb mijn vraag opnieuw 
gesteld maar dan alleen gericht aan 
- zoals dat op de VraagBaak heet - 
‘ervaringsdeskundigen’. Op mijn nieuw 
gestelde vraag kreeg ik 12 antwoorden. 
Allemaal van echte mensen die je kan 
benaderen. Dus geen robots. Die worden 
geweerd in de VraagBaak. Ik heb met 
drie die me aanspraken een chat-gesprek 

gevoerd, gewoon in the open zodat 
anderen hun voordeel ermee kunnen doen. 
En ook omdat ik totaal vertrouw op mijn 
digitale zonnebril. 

Mijn ervaringsdeskundigen overigens 
hadden geen bezwaar dat iedereen kon 
zien wie ze waren, die stonden er met 
foto en al op. Ook weer niet zo gek, want 
zij hadden inmiddels van hun ervaring 
hun beroep gemaakt! Je kunt namelijk de 
VraagBaak je een appje laten sturen als 
iemand een vraag stelt met door jou zelf 
opgegeven woorden. 

Wat ik uiteindelijk gedaan heb was wel 
grappig en had ik nooit vooraf kunnen 
bedenken: een hardloopclub bood via de 
vraagbaak aan elke dag om 10 uur bij me 
aan te bellen om mee te komen rennen. 
Daar ben ik op ingegaan. Daar renden 
ook mensen tussen die heel vergelijkbare 
verhalen hadden. Eén ervan wees me op 
een computer-programma dat ik op de 
VitaliteitsMarkt kon downloaden. Het klinkt 
misschien gek, maar het gevoel dat ik zelf 
kon bepalen voor, tja hoe noem je dat, 
welke ‘behandeling’ ik ging volgen, maakte 
me voor mijn gevoel meteen al voor de 
helft beter!



69

     Wij zijn een hardloopclub 

gestart! Dit doen we elke dag 

om 10:00. Zullen we morgen bij 

je aankloppen zodat je mee 

kunt rennen?

     Ik merk dat het hebben van 

een hond zorgt voor enorm veel 

contact met buurtbewoners. 

Kun je proberen als je van 

dieren houdt.

     Hoe kan ik een beetje 

laagdrempelig ‘mensen zoals 

ik‘ ontmoeten in de buurt? 
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IBRAHIM 
WHALLETT

Meneer Whallett komt uit Burkina Faso. In 
zijn vaderland is naar zijn zeggen veel op het 

zorgsysteem aan te merken. Maar waar hij wel 
waardering voor heeft, is dat het gebruikelijk was 
om gewoon op straat allerlei sociale en medische 

diensten aan te bieden. Daar zaten een hoop 
wichelroedelopers en waarzeggers bij, maar je had 

daar ook mensen die in feite sociale hulp leverden en 
daar erg goed in waren. 

Is het wat dan trek je je portemonnee en 
koopt het. En als je zelf iets te koop hebt, 
kun je er ook met een kraampje op zo’n 
markt gaan staan. Ik heb dat verhaal over 
mijn geboorteland wel eens aan mijn 
huisarts verteld en volgens mij hebben 
ze dat idee toen overgenomen want vlak 
daarna kwamen ze plotseling met de 
‘VitaliteitsMarkt’. Vitaliteit, zo noemden 
ze dat… Ik denk dat ze om het een beetje 
leuk te houden niet meer van ‘Zorg’ 
wilden spreken, maar op die markt kon je 
inderdaad helemaal zelf besluiten dat je dit 
of dat wilde kopen om je eigen ‘vitaliteit’ 
te verhogen. Gezond voedsel, Bewegen, 

Toen ik hier in 2013 kwam wonen, hadden 
ze de mond vol over de ‘Zorgmarkt’. En ik 
begreep nooit waar ze het over hadden 
want als je zorg wilde hebben moest je 
naar een dokter die dan bepaalde wat 
goed voor je was. Dat werd dan in een 
soort geheimtaal op een briefje gekrabbeld 
en daarmee kon je je melden bij dit of 
dat loket en dat verwees weer naar een 
loket verderop. Als ik aan een ‘Markt’ 
denk, dan is dat iets als de Albert Cuyp: 
je vindt er van alles en je kunt ter plekke 
aan voelen of het wat is. Je hebt ook een 
idee over de kwaliteit, omdat je ziet dat 
het er beter uitziet dan de kraam ernaast. 
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Ontmoeten, Contacten opdoen en ook 
digitale producten. Alle aanbiedingen van 
de VitaliteitsMarkt werd gedrukt in zo’n 
soort krantje als de Blokker en de Jumbo 
die bij je in de bus gooien. Het was wat 
primitief in dat eerste begin. Moest je 
een bonnetje uitknippen en dat naar je 
verzekeraar sturen. Dat kan je je nu in 2030 
niet meer voorstellen natuurlijk: Nu heeft 
iedereen een FitKnip in zijn mobieltje waar 
de WijkCooperatie elk jaar een persoonlijk 
tegoed opzet en daarmee reken je af wat 
je zelf nodig denkt te hebben. Vergeleken 
met dat begin, zijn de producten ook 
slimmer geworden. Dat moest ook 
wel want die producten worden door 
‘consumenten’ gekocht, niet meer door 
artsen. Vroeger zou de dokter je vertellen 
hoe je het product moest gebruiken: 3x 
daags insmeren, in het weekend rust, dat 
soort instructies. Maar als je naar een 
moderne app kijkt, daar wordt helemaal 
niets meer uitgelegd. Je begint gewoon. 
Neem een e-Health-applicatie die ik net 
middels mijn FitKnip heb aangeschaft. 
Deze kost 500 VitaCoins, maar ik kreeg 
50% terug omdat ik een Lotgenoot heb 
aangebracht waarmee ik via een van mijn 
ervaringsdeskundigen in contact was 
gekomen. Ik word dus gestimuleerd om 
‘mijn netwerk te betrekken’. Zo noemt 
mijn POH dat tenminste. Hij beweert dat is 
aangetoond dat mijn kans op vooruitgang 
groter is dan alleen met je behandelaar 
voort te ploeteren. We gebruiken de 
applicatie nu dus met zijn drieën. We gaan 
het zien want alles wat we samen doen 
wordt meteen opgeslagen in mijn FitFolder, 
dus op een gegeven moment kunnen we 
dat mooi samen evalueren!
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En, wel leuk om te vermelden: Nu sta ik zelf 
ook bekend als Ervaringsdeskundige! Daar 
heb ik een cursus voor gevolgd en ik heb 
een Trimbos-accreditatie gekregen, anders 
kan ik niet zomaar ‘Ervaringsdeskundige’ in 
mijn profiel zetten. Nu trek ik anderen uit 
hun misère, via de VraagBaak. En het leuke 
van die VitaCoins die ik daarmee verdien, is 
dat ze onbelast zijn. Het zijn namelijk geen 
Euro’s en ze zijn ook niet te converteren 
naar Euro’s. Je kunt ze alleen gebruiken 
op de Vitaliteitsmarkt. De Belastingdienst 
heeft besloten dat er niets bij het inkomen 
hoeft te worden opgeteld. Dus iemand 
met een uitkering wordt ook niet gekort. 
Dat is toch geweldig? Als je bijdraagt 
aan de verhoging van de Vitaliteit is dat 
Belastingvrij!

     Als ik aan een ‘Markt’ denk, 
dan is dat iets als de Albert 
Cuyp: je vindt er van alles en je 
kunt ter plekke aan voelen of het 
wat is.
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Mevrouw Oahh is op 10-jarige leeftijd als adoptiekind uit 
Bhutan naar Nederland gekomen en woont in Roermond. 

In haar eigen land had iedereen een plastic tas met het 
eigen dossier. Het verbaasde haar dat in Nederland 

niemand daar belangstelling voor had. Ze is blij dat daar 
verandering in kwam toen het patiëntendossier echt iets 
van de mensen zelf werd en iedereen zelf kon besluiten 

wat er met hun eigen data moest gebeuren. 

PEGHE 
OAHH

Toen mijn adoptieouders mij op kwamen 
halen, kreeg ik van het bureau dat de 

adoptie organiseerde een map mee met 
mijn paspoort, mijn vaccinatieboekje 

en een hangmap met mijn ‘medisch 
dossier’. Dat was een dikke map want er is 

behoorlijk aan mij gesleuteld in die 10 jaar. 
In Nederland aangekomen moesten we dat 
allemaal bij onze huisarts inleveren en ook 
onze verzekeraar vroeg erom. Nu ik 34 ben 

kijk ik aan tegen allerlei ongemakken en 
dacht ik ‘wat hebben ze eigenlijk allemaal 
met me uitgevreten toen ik klein was, laat 
ik eens in dat dossier kijken’. Helaas, paar 

keer verhuisd, huisarts met pensioen, 
dossier onvindbaar… en ik begrijp dat ook 
nog: wat moet een arts met meters archief 

van mensen die niet meer behandeld 
worden. Maar in deze tijd van computers 

geldt dat natuurlijk niet meer en kan je 
alles veel makkelijker bewaren.
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Mijn FitFolder functioneert als mijn 
‘persoonlijke zorg-logboek’. Alles wat 
ik aanschaf en gebruik wordt keurig en 
overzichtelijk geadministreerd. Ik kan ook 
bijhouden wat de werking is geweest, 
soms kan dat automatisch bijvoorbeeld 
via mijn FitBit. Als ik bij de huisarts kom, 
heb ik vooraf mijn relevante gegevens 
met haar gedeeld, dat doe ik meteen als 
ik een afspraak maak, ook dat gaat met 
dezelfde FitFolder. Ik heb laatst ook al 
mijn röntgenfoto’s opgevraagd van 15 jaar 
geleden. Die mocht ik toen niet meenemen, 
maar nu kan ik ze gewoon uploaden naar 
mijn FitFolder.

Ik ben vorige week ingegaan op een vraag 
van een FundaFit, dat is een Data-Broker, 
een organisatie die vraag en aanbod 
van data bij elkaar brengt. Er was vanuit 
een academische onderzoeksinstelling 
belangstelling voor mensen met mijn 
profiel, dat blijkt best zeldzaam te zijn. 
Ze vroegen of ze een deel van mijn 
FitFolder data konden gebruiken voor 
medisch onderzoek. Daar wordt nog voor 
betaald ook! 500 FitCoins! Maar omdat 
het academici zijn, heb ik het gratis 
weggegeven. Voor de goede zaak. Maar 
toen een pillen-boer zich later meldde, 
voor een ander onderzoek, pakte ik de 750 
FitCoins die ze boden graag aan!

Maar om nou te zeggen dat dat voortvarend 
ter hand genomen is. Na jaren kwamen ze 
eindelijk met het ‘Landelijke EPD’. Ik gaf 
meteen toestemming, maar ik begrijp dat 
het om politieke redenen is afgeschoten… 
jaren later heb ik weer toestemming 
gegeven voor inzage in een ander systeem, 
LSP geloof ik. Maar mijn huisarts ‘deed 
daar niet aan’ en toen ik me in 2019 een 
keer meldde bij de spoedeisende hulp in 
Groningen konden ze niet bij mijn dossier. 
Mijn Huisarts heeft toen een Fax moeten 
sturen, ik wist niet dat die apparaten nog 
bestonden! Maar toen kreeg je rond 2020 
‘Declaratie-Gate’, dat schandaal waar 
met ‘toestemmingen’ gefraudeerd werd 
en er veel geld verdwenen is. Daar is nog 
een kabinet op gestruikeld en toen heeft 
men eindelijk begrepen dat die dossiers 
werkelijk van mensen zelf zouden moeten 
zijn. Ik woonde in die tijd in een ‘proeftuin’ 
waar iedere bewoner een ‘FitFolder’ kreeg. 

     Een soort dagboek, 
maar dan digitaal. 
Het EPD was een 
kluis, onaantastbaar 
en afstandelijk. Een 
dagboek is persoonlijk 
en intiem. 
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GIORGETTO 
MASERATI

De heer Maserati is de nieuw aangetreden 
bestuurder van PubliQ, de fusie-instelling tussen 

de GGZ- en Welzijninstellingen na de reeks 
faillissementen in de nasleep van het ‘Declaratie-

Gate’ schandaal.

Hoe dat onder mijn voorganger ging kan 
ik me nauwelijks meer voorstellen: dat 
heette toen ‘aanbesteden’... Aanbieders 
werden uitgenodigd om aan een verkapte 
‘beauty contest’ mee te doen en zich 
zo goed mogelijk te presenteren aan 
inkopende partijen als de gemeente en de 
zorgverzekeraar die dan zorg kon ‘inkopen’. 
Dus iedereen kwam met verhalen over 
‘evidence based’, warme, persoonlijk en 
innovatieve zorg rond centraal gestelde 

patiënten, compleet met gekoelde 
witte wijn en ontbijt op bed, maar als 
de aanbesteding eenmaal binnen was, 
verschaalde dat onmiddellijk tot het 
absolute minimum maar steeds wel zo 
dat de ‘deliverables’ nét geleverd werden, 
meestal middels spreadsheets. Het oordeel 
van de patiënt werd niet gevraagd. Die 
moest maar zien wie er nu weer op zijn 
depressie of schulden-probleem werd 
afgestuurd. 

BESTUURDER
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bewerkstelligd. Mijn instelling levert 
bijvoorbeeld onder meer verslavings zorg  
en ggz; PubliQ heeft een wekker staan op 
trefwoorden als depressie, eenzaamheid, 
verslaving. Zodra een individu zich meldt 
met een vraag op die gebieden, bekijken 
we of we daar een advies voor hebben, 
maar ook of er ‘publieke antwoorden’ 
tussen zitten die hout snijden zodat we 
onszelf niet hoeven op te dringen. Dat is 
ook niet meer nodig, bedrijfseconomisch 
gesproken, omdat we met de invoering van 
de ‘Maatschappelijke Business Case’ niet 
langer ‘per behandeling’ vergoed worden. 
We worden nu vergoed op basis van de 
mate waarin de ‘totale vitaliteit’ van de wijk 
verhoogd is.
 
Dus waar ik vroeger als bestuurder vooral 
had moeten zorgen, dat mijn instelling 
de productie haalde, dus mensen niet al 
te snel beter moest maken, word ik er nu 
beter van als ik zo weinig mogelijk doe, 
zolang de vitaliteit maar stijgt. En dat geldt 
voor alle professionals in het netwerk. En 
of de vitaliteit verhoogd of verlaagd is, daar 
spelen schulden en verslaving vast een 
rol in, maar bepalend is hoe de bewoners 
met zijn allen antwoorden op twee vragen: 
‘ervaar je meer regie’ en ‘ervaar je meer 
multideskundigheid?’ Dat zijn de enige 
vragen van de beroemde ‘Meten met Twee 
Maten is Weten’-monitor. Inmiddels een 
standaard case in collegezalen sociale 
psychologie!

En in die aanbesteding stonden dan wel 
‘patiënten’ centraal, maar de ene patiënt 
centraler dan de andere. Men ging steeds 
meer voor lichtere problemen: Als iemand 
op zijn intake iets zwaars aangaf, werd de 
hete aardappel ‘doorverwezen’.  

     Nu hebben we 
natuurlijk de VraagBaak 
en daar wordt het 
‘lichtere werk’ juist 
voor 75% door Publieke 
Zorg geleverd. 

Daar moesten we als professionals enorm 
aan wennen, maar nu dat een jaar of 10 
zo georganiseerd is, moeten we toegeven 
dat het functioneert en dat wij ons op het 
‘zware werk’ kunnen concentreren. We 
hebben daar dus meer tijd en aandacht 
voor en het is echt ‘professioneel’ werk. En 
we bedotten onszelf niet meer! 
En waar de VraagBaak je in feite ook 
in helpt, is samenwerking zoeken met 
anderen, professionals én publieke 
partijen. De patiënt ‘Multideskundig 
benaderen’. Vroeger waren we een V&D van 
de zorg: alles zelf doen, niet samenwerken 
met andere resources buiten onze eigen 
silo. Want dat werd immers niet vergoed, 
en was ook gedoe. We kenden die mensen 
niet eens! En het was sowieso slecht voor 
je business.

Voor ons was de introductie van de 
VraagBaak daarom een eye opener en heeft 
wat mij betreft een vruchtbare omslag 
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Ik loop al een hele tijd mee in de politiek 
en je zag dat in de wijk waarin onze 
proeftuin actief was, elke raadsverkiezing 
uitdraaide op een referendum voor 
of tegen het zittende college. En in 
vroegere jaren, toen dit nog een echte 
achterstandswijk was, draaide dat steevast 
uit op een nederlaag voor de zittende 
partij. Achtereenvolgens hadden we een 
socialistisch links college dat sterk inzette 
op versterken van steunmaatregelen 
vanuit de stad, weggestemd ten gunste van 
een liberaal college die de economische 

omstandigheden wilde verbeteren, daarna 
kregen we de populisten die met allerlei 
maatregelen probeerden de wijk veiliger 
te maken, met name door ‘vreemde’ 
invloeden te verwijderen, en dat ging zo 
maar door. Het merkwaardige was dat 
de wijk geen centimeter vooruit kwam. 
Ondanks het feit dat al die partijen delen 
van hun ambities waar wisten te maken: er 
kwam meer overheidssteun voor minima, 
de economie verbeterde, de wijk werd 
inderdaad veiliger: de wijk bleef echter 
chagrijnig…

De heer de Roode is wethouder Vitaliteit en Welzijn 
in een grote gemeente. De coalitie waarvan hij deel 
uitmaakt is reeds twee keer herkozen. Een unicum!

JOOP DE 
ROODE

WETHOUDER



Andersom is minder denkbaar: iemand 
die zegt gelukkig te zijn kan zich moeilijk 
extreem veel zorgen over zijn gezondheid 
maken, of gedeprimeerd thuis zitten omdat 
er geen werk is... Dus dat ‘geluk’, dat is dus 
wat je moet meten! 

Sinds SamenBeter dat is gaan doen, in 
het ‘met twee maten meten = weten’ 
programma, monitoren we de Vitaliteits- 
verdeling in de wijk en kunnen daar dan 
vervolgens op sturen. Want de vraag is 
natuurlijk: hoe maak je mensen gelukkig? 
Maar als je vertrouwen hebt in je bewoners, 
dan is dat is betrekkelijk simpel: Niet 
door te luisteren naar wat ze willen, 
want bewoners zijn net zo onwetend 
over de toekomst als de politicus of de 
beleidsmaker, maar door ze in staat te 
stellen regie te ervaren. 

Wij hebben daaraan invulling gegeven 
door een wijkcoöperatie in het leven 
te roepen, een soort ‘action learning 
team’ dat op basis van data en dialoog 
projecten mogelijk maakt die echt bij de 
vraagstukken van de wijk horen. De wijk 
neemt eraan deel, net als ondernemers. 
Op die manier worden de projecten echt 
van de wijk zelf, zij ervaren al ‘prototypend’ 
eigenaarschap. En: het werkt! 20% van de 
financiële winst komt terug naar de wijk 
en is beschikbaar voor innovatieve nieuwe 
projecten!

Toen ik met mijn partij voor het eerst 
een college mocht vormen, waren in 
de maanden daarvoor de gezamenlijke 
zorg-stakeholders net overeengekomen 
volgens de Maatschappelijke Business 
Case te werken. Dat betekende dat diverse 
budgetten, bijvoorbeeld de gelden die 
normaal voor aanbesteding voor de 
behandeling van ziekte waren bestemd, 
nu door de stakeholders beschikbaar was 
gesteld voor een vitaliteitsagenda voor 
de wijk. Ook andere budgetten werden 
daaraan toegevoegd. Alle stakeholders 
kwamen overeen samen verantwoordelijk 
voor te zijn voor de vitaliteit van de wijk en 
daar ook samen met de wijk projecten voor 
in te richten en de resultaten hiervan te 
meten. Sinds we begonnen zijn met meten 
(met twee maten haha..) is de Vitaliteit niet 
meer gedaald en maakt mijn partij nu al 
voor de derde keer deel uit van het college. 

     Ik durf te stellen 
dat vitaliteit een 
betere voorspeller 
is van de volgende 
verkiezingsuitslag dan 
de economische situatie 
of de veiligheid! 

Als je erover nadenkt is dat ook logisch 
want wat staat er nou bovenaan de  
piramide? Je kunt ongezond zijn maar 
toch gelukkig als je een geniaal boek kan 
schrijven, je kunt arm zijn maar gelukkig 
omdat je bij je kinderen in de buurt bent. 

84



85

Aliteitvit
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Ik werk al heel lang bij de rekenkamer en ik 
kan je verzekeren dat ‘budgettaire hygiëne’ 
tien jaar geleden vooral verantwoording, 
verantwoording, verantwoording 
betekende. Dat bracht met zich mee dat 
iedereen die met gemeentelijke fondsen 
te maken had daar verkrampt mee 
omging. Ik gebruik deze term in de meest 
verlammende zin des woords want je kon 
er elke innovatieve intentie mee afschieten 
en aan het het eind van het boekjaar toch 

keurige cijfers overleggen. Ondertussen 
werd in jouw gemeente moord en brand 
geschreeuwd hoe slecht de gemeente 
de transitie ter hand nam terwijl we met 
zijn allen zagen hoe we elkaar als rijk, 
provincie, gemeenten, verzekeraars, 
aanbieders gevangen hielden. We 
waren met elkaar niet in staat om de 
organisatorische transitie, laat staan: de 
implementatie van Positieve Gezondheid, 
te organiseren.

Drs. van Eksel is Collegelid bij de Algemene 
Rekenkamer. 

BAS VAN 
EKSEL
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De omslag kwam toen het nieuwe 
college in Rotterdam het stappenplan 
van de ‘Maatschappelijke Business Case’ 
omarmde. Daar waren zij de eerste mee, 
vooral gedreven doordat ‘Eenzaamheid’ 
hoog op de landelijke agenda kwam te 
staan en de stad daar totaal geen greep 
op had. De SaMaBucA, zoals wij de aanpak 
hier noemen, vergeef me de naam maar wij 
leven hier in een afkorting cultuur, begon 
ermee dat ALLE stakeholders die zich 
het onderwerp aantrokken rond de tafel 
genodigd werden, en daar in een sessie 
min of meer gedwongen zijn hom of kuit te 
geven: Are you in? 

     Wat stop je in de 
oorlogskas? En wat ga 
je leveren? 

Hoe de SaMaBuCa werkt: de stakeholders 
creëren een gezamenlijk een BIG BUDGET. 
Niet een nieuw budget, maar door het 
in één pot gooien van de middelen die 
normaal via aanbestedingen toch al 
begroot en uitgegeven werden. Hieruit 
werd alles wat de Vitaliteit van een inwoner 
of van de hele buurt ten goede kwam 
bekostigd. 

Ik weet niet hoe bepaald wordt wat Vitaliteit 
ten goede komt en wat niet, maar daar 
denken intelligentere mensen dan ik maar 
over na. Bottom line is: het hele aanbod zit 
in wat wij de VitaliteitsMarkt noemen. Dat 
aanbod ligt daadwerkelijk in de schappen 
van een lokale buurtsuper en er is ook 
een digitale versie in je smartphone. De 
laatste is Real Time wat belangrijk is, want 

iedereen, dus ook een inwoner, kan aanbod 
toevoegen. Inwoners en professionals 
geven samen oplossingen voor vragen in de 
VraagBaak. 

Waarom is dit een verbetering? Wel, ten 
eerste omdat schotten geld kosten. Om 
allerlei redenen, maar niet in de laatste 
plaats omdat je de schotten moet bewaken. 
En bewaken is een industrie. 
Maar ook omdat je een bepaalde 
interventie niet mág bekostigen omdat de 
pot die jij beheert daar niet voor bedoeld 
is, waardoor een inwoner verder in de 
problemen komt en waarmee de gemeente 
uiteindelijk duurder uit is: denk aan de 
schuldenaar die daardoor gedeprimeerd 
is, en ook nog door de coöperatie uitgezet 
dreigt te worden. Deze kan niet geholpen 
worden door de GGZ-instelling die wel de 
depressie-behandeling kan betalen, maar 
niet de sanering van de schuld. 
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met een speciale Game, waarin je speelt 
met een DashBoard waarop geldstromen 
visueel weergegeven worden. Je wint als je 
als wijk de vitaliteit het beste verhoogt, de 
vitaalste wijk van NL! Bijvangst is dat je geld 
overhoudt voor andere projecten. Dat is 
zo’n leuk instrument, we noemen het onze 
SaBeDaBo, daar kan ik uren samen met 
mijn collega’s mee spelen!

In een SaMaBuCa-wijk wordt de huurschuld 
betaald uit het bekostigingsbudget 
waardoor één dakloze meer kan worden 
voorkomen. Er is een ‘maatschapelijke 
prijslijst’ opgesteld waarin iedereen kan 
zien wat het kost om een dakloze in de 
wijk te hebben. Dus we weten ook of we 
de Vitaliteit van de buurt verhogen of 
verlagen als we de schuld oplossen. Dit 
wordt min of meer real time gemonitord 
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Je kan het je nu niet meer voorstellen, 
maar toen ik begon als jonge ambitieuze 
Projectleider met veranderkundige 
expertise, stond de wet het niet toe 
preventie te verzekeren. Dus ‘voorkomen 
is beter dan genezen’ en al dat soort 
wijsheden maakten we de facto zelf 
onmogelijk. Dat had alles te maken met de 
angst om niet te kunnen verantwoorden 
waar het geld ingestoken werd. Een ziekte 
behandelen, dat was een duidelijke zaak: 
er was een patiënt, er was een ziekte als 
vastgesteld door een terzakekundige partij, 
en er was een evidence based-behandeling 
waarvan we vooraf bepaald hadden wat 

die kostte. En dan ging die onverdachte, 
gecertificeerde partij de ziekte ‘repareren’. 
Nu, in 2030 vinden we het heel normaal 
dat we Preventie vergoeden maar door 
de bril van de Zorgautoriteit anno 2019 
betekende dat kosten maken voor iemand 
waarvan je niet wist of die wel iets zou 
krijgen, niet waar hij verzekerd zou zijn 
tegen de tijd dat hij heel gezond was 
geworden. Vergeet niet dat de verzekeraars 
in die tijd elkaars concurrenten waren. 
Niet de samenwerkende ketenpartners 
die het nu zijn en die meer werken zoals 
de oorspronkelijke ‘Onderlingen’ ooit 
functioneerden.

Ann Zetta is Inspecteur Generaal Vitaliteit (IGV) 
de ‘opvolger’ van de Nederlandse Zorgautoriteit, 

opgeheven in het kielzog van de Transitiecrisis 
van 2020 waarin behalve het ministerie ook een 

burgerpanel zitting heeft.

 dr. ANN
ZETTA

INSPECTEUR 

GENERAAL
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      En wat funest was: 
op zorgperspectief 
of kwaliteit werd 
überhaupt niet getoetst. 

Dat is nu dus allemaal ten goede 
veranderd: het handelen van de 
zorgverzekeraars wordt nu gestuurd 
doordat er beoordeeld wordt op 
zorginhoudelijke parameters. 

In die jaren waren zorgverzekeraars politiek 
volstrekt ingekaderd. Het basispakket, 
de acceptatieplicht, maar ook op de 
beleidsvrijheid was nihil. We hadden toen 
een budgettair kader: het maximum bedrag 
waarbinnen de zorgkosten moesten blijven. 
Dat betekende dat als er op hoofdkantoren 
mooie initiatieven werden ontwikkeld, 
de inkopers op pad werden gestuurd met 
financiële ‘Targets’ en niet met die mooie 
initiatieven...

Na de financiële crisis van 2008 was het 
toezicht al zwaarder geworden. Wist je dat 
zorgverzekeraars onder het toezicht van 
de Nederlandse Bank en de DNB vielen? 
Sinds 2016 vielen de zorgverzekeraars 
ook nog eens onder het risicogebaseerde 
toezichtkader Solvency II. Achteraf volstrekt 
disproportioneel voor een overzichtelijke 
markt als de zorgverzekeringsmarkt. 
Was dat erg? Je kunt nu zeggen dat dat 
inderdaad erg was vanwege de cultuur 
waar het risicogebaseerd toezichtkader toe 
leidde: Hoge buffers, een formalistische 
manier van handelen en personeel 
getraind op risico-bewustzijn: alles wat 
(financiële) gevolgen zou kunnen hebben 
moest gemeld worden. De DNB moest 
benoemingen in de Raad van Bestuur en 
de Raad van Commissarissen goedkeuren. 
Wie kwamen erin? Natuurlijk vooral 
mensen met een financiële achtergrond. 
Bij sommige zorgverzekeraars zat er in de 
Raad van Commissarissen nog maar één lid 
dat verstand van zorg had! Dat de risico’s 
in de gaten werden gehouden, daar kun je 
geen bezwaar tegen hebben. Maar er was 
geen tegenwicht voor het toetsingskader 
van DNB. 
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Medische technologie was een jaar of tien 
geleden al een van de Topsectoren. Maar 

als je keek wat er aan e-health ontwikkeld 
werd, had je meer het idee dat je in 1987 

terecht was gekomen: de tijd dat software 
nog echt gericht was op grote organisaties 

en dat je voor elk programma een cursus 
moest volgen. 

Dat kwam omdat er geen business model 
was voor leveranciers die direct aan 

patiënten wilden leveren. Omdat preventie 
niet vergoed werd, moesten patiënten 

zelf betalen voor de software. In de jaren, 
kon je eigenlijk geen geld vragen voor 

zorg-software. De enige die geïnteresseerd 
waren in e-health waren de professionals, 

Prof. dr. ir. De Rochebrune is sinds 2021 voorzitter 
van Topsector Life Sciences & Vitality, de vervanger 

van de Topsector Life Sciences & Health.

ANNIEK DE 
ROCHEBRUNE

PROFESSOR
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TabeADHD een miljoen downloads heeft, 
maar BreinZaak werd indertijd 800 keer 
gedownload en dat vonden we toen een 
hit. In die tijd was er voor een talentvolle 
coder of een app agency bitter weinig 
motivatie om in de ‘health care’ te gaan. Je 
moest wel religieus gedreven zijn want geld 
kon je er niet mee verdienen... 

FitKnip heeft ook een enorme boost 
gegeven aan onderzoek: nu kunnen we op 
basis van FitKnip anonieme gebruikers-
data en reviews van users, professionals 
en wetenschappers bijna op n=1 niveau 
begrijpen wat voor wie het beste werkt. 
We zien ook hele nieuwe patronen in 
gedrag, interactie en zelfs in het ‘geluk’ van 
een wijk. Totaal anders dan toen we nog 
RCT’s uitvoerden en alleen iets over het 
‘gemiddelde’ van een testpopulatie konden 
zeggen.

Ik stel: zonder de FitKnip hadden we die 
hele Tech Scene die nu in Oost Groningen 
is verrezen nooit gehad, de top-notch 
ehealth was er wel gekomen, maar dan 
van Google Health en Apple Health. Die 
zijn allebei in de grote Privacy Crisis van 
2021 natuurlijk ten onder gegaan, maar dat 
waren toen serieuze kandidaten om de hele 
Health Markt naar zich toe te trekken! 

 

de instellingen: zij voelden de druk vanuit 
de ‘moderniteit’  en ook van de overheid 
om ‘iets aan ICT’ te doen, en innovatief te 
zijn. Dat betekende echter dat de software 
geschreven werd vanuit het gezichtspunt 
van de bedrijfsvoering van instellingen. 
Het waren dus vooral zorgpaden/tunnels 
waarin het tempo en de inhoud werd 
bepaald door de professional, niet de 
consument die inmiddels behoorlijk 
verwend was met state of the art apps 
voor games en business. Bot gezegd: 
je kon in die tijd een papieren boek 
inscannen en dan de PDF als E-health aan 
de inkoopafdeling van een grote instelling 
verkopen. Daar waren de keurmerken uit 
die tijd zelfs op ingericht! De patiënt moest 
het wel slikken want het was tenslotte een 
medicijn: pillen waren ook niet te vreten 
toch? Dus waarom moest een depressie 
module ‘fun’ zijn?

     De omslag kwam 
toen consumenten 
zelf in staat werden 
gesteld e-health aan 
te schaffen met de 
FitKnip.

Wat je daarmee kon kiezen, daar kwam 
geen professional te pas! En toen bleek 
natuurlijk dat al die ‘houten software’ zoals 
ik dat noem, op de plank bleef te verstoffen 
en dat projecten met een ‘Serious Gaming’ 
aanpak, met elke update spectaculairder 
werden. Nu vinden we het heel gewoon dat 
een app als ‘Dumping my Depression’ of 
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Ik geef toe dat, toen het wetsvoorstel voor 
een landelijk elektronisch patiëntendossier 

EPD sneufde in de eerste kamer, het 
ministerie van VWS een tijdje de regie over 

de uitwisseling van patiëntgegevens kwijt 
is geweest. Je gelooft het nu niet meer, 

maar in 2018 waren artsen en zorgverleners 
nog steeds afhankelijk van post, WhatsApp, 

telefoon, en, als dat je nog wat zegt, de 
fax. Terwijl chirurgen al met behulp van 
robots opereerden, moesten patiënten 

met een cd-rommetje of een gaatjes-
envelop van ziekenhuis naar ziekenhuis.

Dus zonder bemoeienis van het ministerie, 
ontwikkelden koepelverenigingen van 

huisartsen, huisartsenposten, apotheken 
en ziekenhuizen een doorstart met het 

Landelijk Schakelpunt (LSP). Eigenlijk was 
dat systeem alleen onder apothekers een 

succes. Artsen in ziekenhuizen maakten 
er geen gebruik van, en de helft van de 

aangesloten huisartsen had het wel, 
maar gebruikte het nauwelijks omdat ze 
niet overtuigd waren van het belang van 

het systeem. Hun patiënten kregen die 
boodschap bewust of onbewust mee.

Dr. Hamer is sinds 2027 voorzitter van i-Med, de 
opvolger van Medmij

Dr. SJEF
HAMER

IT AUDITOR



Inmiddels is het alleen maar nog 
meer een persoonlijk ding geworden: 
er zit nu zelfs een ‘testament’ in, een 
partitie die pas na de dood door een 
aangewezen partij geopend mag 
worden en die juridische status heeft. 
En wat dacht je van de mogelijkheid 
voor eigenaren van een FitFolder om 
onder eigen regie data ter beschikking 
te stellen aan geïnteresseerden? Sinds 
2027 kan de patiënt zijn data, via de 
DataBroker verkopen of weggeven aan 
belangstellende partijen. We zien nu al 
dat dat een boost geeft aan de kwaliteit 
van het academisch onderzoek. 2020 
staat met rood gemarkeerd in de tijdlijn 
van belangwekkende momenten in de 
medische technologie!

Maar met het Medmij-afsprakenstelsel trok 
het ministerie de regie weer naar zich toe. 
Samen met partijen in de zorg hebben we 
toen ict-uitwisselingsregels en standaarden 
afgesproken. Dat ging aanvankelijk 
moeizaam. Ik durf te stellen, er is een tijd 
geweest dat op het ministerie het woord 
Medmij maar beter niet uitgesproken 
mocht worden. 

     Het is echt pas gaan 
vliegen toen we de 
patiënt, die we al die 
tijd zogenaamd centraal 
zouden te stellen, 
werkelijk omarmden 

en hen dat PGO gaven waar ze ook 
werkelijk wat aan hadden: een persoonlijk 
archief, waar niemand bij kon zonder 
toestemming waar, werkelijk alle gegevens, 
niet alleen wat een arts intikte, maar 
waarin alle interacties met het zorgsysteem 
gelogd werden. Privaat en secure want 
middels die innovatieve authenticatie 
methode met die sleutels konden ander 
zorgpartijen uit het netwerk van de patiënt 
desgewenst bij de gegevens. 
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Neem contact op met:
Gijs Ockeloen 

+31 6 50 67 85 61
gijs@reframingstudio.com
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Portretten van nu & verhalen over later

Vitale verbindingen is geschreven door SamenBeter, een 
netwerk van pioniers die ambieert de samenleving gezonder 
te maken. Deze bundel toont de transformatie van ons huidige 
zorg-systeem naar een toekomstig ecosysteem van vitale 
wijken. In portretten van nu, schilderen we de uiteenlopende 
perspectieven van mensen, die zich ieder op verschillende 
plekken binnen het huidige zorgsysteem bevinden. 

Aan de hand van onze key deliverables, illustreren we 
concrete toepassingen die het transformatie proces in gang 
moeten zetten. SamenBeter wil met deze ‘key delivereables’ 
verbindingen tot stand brengen tussen wijkbewoners 
onderling, met professionals en ook met projecten en 
voorzieningen.

In de verhalen over later, kruip je in de huid van fictieve 
personen, die beschrijven wat de SamenBeter toepassingen 
in de praktijk voor hen betekenen. Ze kijken terug op de 
implementatie van de key deliverables en geven een beeld 
van de potentie van een verder geëvolueerd ecosysteem. 

Van een systeem dat floreert op ziekte, naar wijken die 
bloeien op vitaliteit! Doe je mee?


