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Voor u ligt het tastbare bewijs van een enerverende zorgexpeditie naar het land van 
waarden. Waarden die betrekking hebben op onze omgang met de aarde, de 
samenleving en de mens. Een expeditie waarin tientallen betrokkenen van acht 
zorgorganisatie en zeven institutionele partners samen een reis maakten op weg naar 
nieuwe visies en ambities voor de toekomst. Deskundige, visionaire en inspirerende 
reisleiders toonden de deelnemers nieuwe paden naar de toekomst. Zij schetsten 
wegen die leiden naar een gezonde mens, een harmonieuze samenleving en een aarde 
die in balans is. Om de reis succesvol te maken gebruikten zij de circulaire economie, 
een inclusieve samenleving en positieve gezondheid als uitgangspunten. 

Uw organisatie is het afgelopen jaar mee op reis gegaan. De actieve inbreng, 
betrokkenheid en het enthousiasme van u en uw collegae waren voor ons als 
reisleiders een bevestiging dat de zorg veerkracht, innovatiekracht en een grote dosis 
intellect in zich heeft. De zorgsector in Nederland, en uw organisatie als koploper, kan 
daarmee de samenleving in Nederland positief beïnvloeden. 

Het grote aantal medewerkers, de enorme inkoopkracht van zorginstellingen bij het 
bedrijfsleven en de positieve impact op de gezondheid kunnen een transformatie naar 
een duurzame samenleving in Nederland bewerkstelligen. Daarmee kan Nederland zich 
ontwikkelen tot een voorbeeld voor de wereld op het gebied van maatschappelijk 
verantwoord en waardengedreven organiseren. Deze Ambitie 2020 is de nationale 
ambitie die MVO Nederland formuleerde met en voor het duurzame Nederlandse 
bedrijfsleven.

Het besluit van de leden Raad van Bestuur van deze partijen om aan de MVO 
Expeditie Duurzame Zorg Noord deel te nemen, hebben wij als MVO Netwerk Zorg 
ervaren als moedig. Om een expeditie met goed gevolg te doorlopen is lef een 
noodzakelijke eigenschap. Lef is ook noodzakelijk in leiderschap als wij de Ambitie 
2020 daadwerkelijk willen verwezenlijken. 

Wij feliciteren u van harte met het reeds behaalde resultaat en realiseren ons ook dat 
dit een start is van een uitdagende reis die u met de MVO Expeditie Duurzame Zorg 
Noord begonnen bent.

 
HELENE VAN DER VLOED

MVO NETWERK ZORG

VOORWOORD
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De zorg staat in Nederland op een kwalitatief hoog 
niveau. In internationale vergelijkingen scoort 
Nederland steevast zeer goed. En toch staat de zorgsector 
voor een geweldige uitdaging: hoe kan ze kwaliteit van 
leven verder verhogen op een sociaal, ecologisch en met 
name economisch volhoudbare manier? 

Allerlei symptomen wijzen er op dat onder de 
oppervlakte iets broeit: zorgkosten lopen op, terwijl de 
tevredenheid van zorgvragers niet navenant stijgt; 
zorgprofessionals voelen zich in toenemende mate 
bekneld in een administratief keurslijf; typische 
zorgwaarden als aandacht en compassie sneeuwen onder 
door systeemwaarden als efficiëntie en schaalvergroting; 
er is sprake van overspecialisatie en fragmentatie in het 
aanbod. Het zijn geen uniek Nederlandse symptomen. 
Ze komen in de hele westerse wereld voor en ieder land 
probeert zijn eigen unieke oplossingen te bedenken. 

De urgentie om bakens te verzetten wordt breed gevoeld: 
er is een financiële uitdaging om de zorg economisch 
volhoudbaar te houden, terwijl de bevolking vergrijst, 
verkleurt en ontgroent. Er is een uitdaging om 
betekenisgeving en menswaardigheid in hoog efficiënte 
processen een plek te geven. En er is een maatschappelijke 
uitdaging om op een duurzame manier om te gaan met 
grondstoffen, om van een lineaire economie te komen 

tot een circulaire economie. Deze uitdagingen vormen 
de achtergrond van de MVO Expeditie Duurzame Zorg 
Noord. 

Het woord expeditie stamt af van het Latijnse expeditio: 
‘onderneming, veldtocht’. Het is een ontdekkings- en 
onderzoeksreis naar vreemde en afgelegen gebieden, 
waarvoor mensen uit hun comfortzone moeten komen. 
Een reis zonder exacte kaart, met veel ruimte om te 
zoeken en verplichtingen om te experimenteren. Precies 
het proces dat de zorg in moet gaan: haar eigen 
overtuigingen ter discussie stellend, op zoek naar 
transformatie.

ONZE DROOM
Een expeditie begint met een droom. De droom van het 
MVO Netwerk Zorg die de expeditie in beweging heeft 
gezet, is het doormaken van een verschuiving van een 
efficiënt, maakbaar en technisch volmaakt zorgsysteem, 
maar nu krakend in zijn voegen, naar een betekenisvolle 
samenleving, waarin diversiteit gewaardeerd wordt, 
kwetsbaarheid en tekort er mag zijn en waarin 
wederkerigheid, respect en relatie centrale waarden zijn.

Een samenleving waarin de mens geen anonieme 
functionaris of planbaar product is, maar als unieke 
persoon in beeld komt. Waar mensen, door de hele 
samenleving, en in alle levensdomeinen en levensstadia, 
in staat worden gesteld om hun eigen talenten te 
ontwikkelen, hun maatschappelijke bijdrage te leveren 
en hun eigen ontwikkelingsweg te gaan.

PROLOOG

“ HET BEGRIP MVO WORDT 
AL VEEL GEBRUIKT, MAAR 
DE VRAAG IS NU: HOE 
KUNNEN WE MET ELKAAR 
INVULLING GEVEN AAN DIE 
TERM?”

 STEVEN HOFENK,
  DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR

DE UITDAGING
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domeinen en schaalniveaus. Transitiekunde is een zich 
ontwikkelende discipline die op basis van 
wetenschappelijk inzicht langetermijnprocessen 
ontrafelt en in de praktijk methoden ontwikkelt om 
deze processen op de korte en middellange termijn te 
beïnvloeden. Het heeft een stevige theoretische basis in 
vele disciplines zoals de systeemkunde, 
innovatiewetenschappen en de sociologie. 

De afgelopen jaren is veel praktijkwerk en onderzoek 
gedaan naar de specifieke problemen en kansen in de 
zorg. Echte verandering begint van binnenuit. Om 
mensen daartoe uit te dagen moeten ze de veiligheid en 
ruimte voelen om te kunnen experimenteren met nieuw 
en ander gedrag. Er moet een proces van bewustwording 
optreden bij professionals. Een besef dat het systeem 
hen niet overkomt, maar mede door hen gevormd kan 
worden. En dat kleine diverse groepen aan het begin 
van verandering kunnen staan. 

ISO 26000
ISO 26000 is het enige praktische en integrale 
instrument voor maatschappelijke verantwoordelijkheid 
van organisaties dat wereldwijd wordt gedragen. De 
richtlijn zorgt voor een andere manier van kijken naar 
de organisatie, de waardeketen en de omgeving. Het 
creëert nieuwe inzichten en energie. Hierdoor gaan 
organisaties, medewerkers en teams beter functioneren 
en oplossingen bedenken voor duurzame en 
maatschappelijke vraagstukken. Dat zorgt ervoor dat er 

De deelnemers aan de MVO Expeditie Duurzame Zorg 
Noord (hierna: MVO EDZN of Expeditie) hebben het 
afgelopen jaar inspiratie, kennis en handvatten 
gekregen, om te komen tot een integrale 
duurzaamheidsvisie waarin zorg mensgericht, 
economisch haalbaar en maatschappelijk ingebed is. 
Deze zorginstellingen bekleden nu een duurzame 
koploperspositie waarmee zij de hele zorgketen zullen 
stimuleren om te profiteren van duurzaamheid. De 
Expeditie draagt daarmee bij aan een versnelde transitie 
naar een duurzame en waardengedreven zorgsector.

METHODIEKEN 
De MVO EDZN ondersteunt het transitieproces van 
zorginstellingen en haar ketenpartners naar een nieuwe 
en duurzame kwaliteit van zorg en leven. Dit proces is 
ontwikkeld en wordt ondersteund door deskundigen op 
het gebied van transitiekunde en de internationaal 
gedragen, integrale aanpak voor maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van organisaties (ISO 26000). De 
deelnemers krijgen een aantal perspectieven en 
praktische handvatten aangereikt die hen in staat stellen 
om de gewenste versnelling van de verduurzaming 
binnen de eigen organisatie op gang te brengen. 

TRANSITIEKUNDE
Met het woord transitie wordt een fundamentele 
langetermijnverandering bedoeld op verschillende 

OVER DE MVO EXPEDITIE 
DUURZAME ZORG

Governance

Community

Patiënten- en 
cliëntenzorg

Medewerkers

Milieu en inkoop

Vastgoed

Zorgketen

Figuur 1: Zorgbloem met zeven MVO-kernthema’s voor de zorgsector
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brengen wenkende perspectieven, streefbeelden en 
werkagenda’s tot leven door ze in beeld te vangen. 

Dit boek kan na het afronden van de collectieve leergang 
worden gebruikt door de organisaties zodat leren in de 
lokale context, op basis van het wenkend perspectief 
kan plaatsvinden en persoonlijke transitiepaden verder 
kunnen worden uitgewerkt. De verhalen en praktische 
voorbeelden van de verschillende organisaties dienen als 
inspiratie en naslagwerk van een bijzondere en 
succesvolle leergang, die de transitie naar een duurzame 
en waardengedreven zorgsector een stap dichterbij 
hebben gebracht.

op verschillende fronten waarde wordt gecreëerd. Dit is 
niet af te dwingen met een certificaat, maar moeten 
betrokkenen zelf ervaren. ISO 26000 is daarom niet 
certificeerbaar en bevat geen checklijsten die moeten 
worden aangevinkt om scores te halen. In plaats daarvan 
ondersteunt de richtlijn een continu leer- en groeiproces 
op maat, met veel ruimte voor eigen ambities. Voor de 
Expeditie is de richtlijn op maat gemaakt door de zeven 
MVO-kernthema’s beter te laten aansluiten op de 
zorgsector. Deze kernthema’s vormen de zogenaamde 
zorgbloem.

Het boekwerk dat u nu in handen heeft, is een bundeling 
van de reis langs wenkende perspectieven, streefbeelden, 
goede voorbeelden en werkagenda’s die zijn gedeeld en 
gevormd tijdens de zeven collectieve sessies van de 
MVO Expeditie Duurzame Zorg Noord. De route start 
op mensniveau met het concept van positieve gezondheid 
en de betekenis daarvan voor de visie op cliënten/
burgers en op de rol van medewerkers. Daarna is er een 
doorkijk naar de betekenis op organisatieniveau. Wat 
betekent positieve gezondheid voor de besturing van de 
organisatie? En – analoog aan de principes van positieve 
gezondheid – wat betekent een circulaire economie voor 
de processen die met milieu te maken hebben: inkoop, 
energie, afval en vastgoed? Tenslotte gaan we in op de 
impact van een transitie naar positieve gezondheid op 
de zorgketen en de op de rol die zorgorganisaties kunnen 
spelen in en met de gemeenschap.

HOE DIT BOEK TE LEZEN
De learning history is bovenal wat haar naam zegt: een 
geschiedenis van geleerde lessen gedurende een jaar 
expeditie. Een logboek, waar elke betrokken organisatie 
aan mee heeft gewerkt. Door per thema mee te bouwen 
aan wenkende perspectieven en streefbeelden, door 
successen en lessen te delen (het goede voorbeeld) en 
door een gezamenlijke werkagenda op te bouwen. 

Het boekwerk wordt gecomplementeerd door 
illustraties, gemaakt door Jongens van de Tekeningen. 
Deze beelden, gemaakt tijdens alle plenaire sessies, 

OVER DE LEARNING HISTORY

“ IN EEN REISGIDS STAAT 
VEEL, MAAR HET PAD MAAK 
JE ZELF EN MET ELKAAR.”

 ERIK KEMPER, MENZIS
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“Juist als alles meezit, moet je niet stoppen, maar doorgaan met 
ontwikkelen. Op het moment dat je opnieuw naar je processen 
durft te kijken en daarmee durft te experimenteren is meer 
mogelijk. Daar is wel lef voor nodig. Maar weet: je bent tot 
zoveel meer in staat dan je denkt.”

Je hoeft als expeditiegenoten niet elkaars beste vrienden te 
zijn. De basis is dat je elkaar kunt vertrouwen en elkaars 
kwaliteiten weet te waarderen. Dan is er niet één leider, maar 
gedeeld leiderschap. Zo’n voorbeeld weet Van Rooijen zich te 
herinneren gedurende een situatie op de Noordpool.

“Tijdens de expeditie ontstaat een pittige situatie. Het gaat 
stormen en de tent staat de klapperen. We hadden te maken met 
wel 12 kilometer ijsdrift in één nacht. En we weten: dit is foute 
boel. We weten dat de storm het ijs zal openrijten. Als de storm 
voortduurt komen we in de ijsdrift terecht en moeten we wellicht 
de expeditie – op 80 kilometer van de geografische Noordpool - 
beëindigen. We hebben twee scenario’s ontwikkeld en binnen het 
team ontstaat toch wat onenigheid. Maar we komen tot een 
eerlijke conclusie: er zijn twee scenario’s en niemand weet hoe 
het zal uitpakken. Durven we te kiezen? We maken een best 
guess en gaan op weg. Heeft iemand daarmee gelijk gehad? Dat 
valt niet te reconstrueren. Iedereen verbindt zich aan de keuze, 
ook al ben je het er niet mee eens. Dat is leiderschap.”

OP EXPEDITIE
De MVO Expeditie Duurzame Zorg Noord is een echte 
expeditie. Een ontdekkingsreis met een wenkend 
perspectief: een positieve zorg, een circulaire economie 
en een inclusieve samenleving. Er is geen precieze 
routekaart beschikbaar en onderweg komen uitdagingen 
op je pad die je niet had voorzien. Er is geen vastomlijnd 
format. De keuzes moet je per situatie maken, de risico’s 
afwegen. Dat is uiteindelijk de enige manier om de zorg 
te transformeren. Transformatie: dat moet jijzelf doen.

Iemand die weet wat een expeditie inhoudt, is expeditieleider 
en bergbeklimmer Wilco van Rooijen1. Hij beklom vele 
achtduizenders, waaronder de Mount Everest en de K2. Hij 
bereikte de geografische Noord- en Zuidpool en doorkruiste 
Afrika en Australië. Als expeditieleider is Van Rooijen 
verantwoordelijk voor het samenstellen van teams die onder 
uitdagende omstandigheden dienen te functioneren. Uit die 
ervaringen destilleerde hij waardevolle en doorleefde 
inzichten op het gebied van samenwerking, teamontwikkeling, 
leiderschap en het omgaan met verandering.

Een belangrijke les van Van Rooijen is dat je van tevoren niet 
alles kunt uittekenen. Je kunt achter de veiligheid van het 
bureau wel proberen een plan tot in detail uit te denken, 
maar tijdens de expeditie ontdek je pas wat daadwerkelijk 
van waarde is. Het is daarom zinvoller de grote lijnen te 
doordenken en te experimenteren in kleine praktijksituaties. 
Al ontwerpend leer je zo wat in de praktijk nodig is.

“Maak ook van een moeilijke dag het meest wat mogelijk is. Ook 
al leg je maar 5 km af in plaats van 20, je weet niet wanneer je 
die kilometers moet gebruiken. Je moet vechten voor elke stap.”

OVER EERLIJK ZIJN EN DE
VERSCHILLEN BENUTTEN
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Om iets te bereiken in een expeditie heb je verschillende 
kwaliteiten nodig. Benoem en benut deze verschillen.

“Je moet mensen om je heen verzamelen die je kan vertrouwen, 
waaraan je echt de touwtjes uit handen durft te geven: vanuit 
onafhankelijkheid samenwerken, over je eigen schaduw heen 
springen.”

“Ieder heeft haar of zijn rol in de reis, op verschillende tijden. 
Niet iedereen zet de expertise in op hetzelfde moment.”

Moeilijkheden moet je op een expeditie niet ontkennen of 
ontwijken. Belangrijk is ze met open vizier tegemoet te 
treden, eerlijk te zijn en te proberen vanuit andere 
perspectieven naar de situatie te kijken. 

“Je kunt ingewikkeld doen over mogelijke gevaren, maar je kunt 
ze ook gewoon noteren. En kijken wat je er aan kunt doen. Het 
zijn vervolgens wel die gesprekken die je moet voeren. The bigger 
the dream, the bigger the risk. Zelfs een vreselijke drama weet je 
dan een plek te geven. Je kunt uiteindelijk ongelukken niet altijd 
voorkomen. Je zult het bewust moeten accepteren.”

Soms moet je een best guess maken, een route kiezen. Doe 
dat samen en verbind je aan die keuze.

“Als je een dag tegenslag hebt, dan zeg je: ‘morgen gaan we er 
nog even wat harder aan trekken.’ Maar als een tegenslag langer 
duurt gaan mensen vragen stellen en twijfelen. Je hoort ze 
zeggen: ‘ het heeft geen zin meer’. Het gaat er in die momenten 
om een team te zijn dat elkaar weet te inspireren om door te 
gaan. Want als je stopt, weet je één ding zeker: dan heb je niets.”

Experimenteren in praktijksituaties, niet alles bedenken van 
achter het bureau, moeilijkheden onder ogen komen en 
leiderschap op basis van diversiteit. Dat zijn drie belangrijke 
lessen van Van Rooijen met het oog op zware expedities. 
Prachtige lessen om de MVO Expeditie Duurzame Zorg 
Noord mee te beginnen!

OVER TEGENSLAGEN

EXPEDITIELESSEN VAN WILCO VAN ROOIJEN

Wees concreet in je uitnodiging op reis te 
gaan, in wat je missie is. Mensen gaan 
daarop mee of gaan niet mee. Maar wie 
daarna klaagt – hij of zij die aan de 
buitenkant staat en commentaar geeft – 
heeft geen recht van spreken meer. De 
expeditie is op weg.

Werk onafhankelijk en toch samen. Je gaat 
samen op expeditie omdat je weet dat je 
het zonder elkaar niet kunt en dat je elkaar 
nodig hebt om het vol te houden. Maar je 
hoeft niet elkaars beste vrienden te zijn. 
Sterker: zoek elkaar uit op diversiteit en 
verschillende kwaliteiten. Die heb je nodig. 

Zet een koers uit en houd die vast. Op het 
moment dat je afdrijft, dat mislukkingen je 
overvallen, dat je in moeilijk vaarwater 
komt, kun je teruggrijpen op het gezamenlijke 
commitment. De belofte was niet dat de 
expeditie makkelijk was.

Wees integer en blijf communiceren met 
elkaar en met de omgeving. Wees je bewust 
van de risico’s en handel en communiceer 
proactief.

Buig het negatieve om naar het positieve. 
Expedities falen niet omdat het weer 
toevallig slecht was. Ze falen omdat het 
expeditieteam niet in staat was op de juiste 
manier op het slechte weer in te spelen en 
dat te doen met de juiste krachten.

Durf harde en essentiële besluiten te 
nemen. Durf bijvoorbeeld van mensen 
afscheid te nemen, als dat in het belang van 
het slagen van de expeditie nodig is.

Vergeet niet de successen te vieren. Leef 
met het motto van Herman Brood, die zei: 
“Ik spaar geen geld. Ik spaar de mooie 
momenten in het leven.” No guts, no glory.

1

2

3

4

5

6

7
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MENS
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MAATSCHAPPELIJKE EN PERSOONLIJKE TRANSFORMATIES GAAN HAND IN HAND. 

STERKER: HET EERSTE KAN NIET ZONDER HET LAATSTE. TRANSFORMATIE 

BEGINT NOODZAKELIJKERWIJS VAN BINNENUIT. VANUIT MENSEN DIE DE MOED 

EN HET LEF HEBBEN ANDERS TE KIJKEN EN DENKEN, ANDERS TE WORDEN EN 

ANDERS TE DOEN. ALS DE MENS WEER IN BEELD KOMT EN WE AANSLUITEN OP 

WERKELIJKE VERLANGENS EN BEHOEFTEN, KAN DIE PLEK GERAAKT WORDEN 

WAAR MENSEN ZICH WEER VERBONDEN VOELEN MET HUN ‘BEDOELING’. 

AANDACHT DAARVOOR ZORGT DAT MENSEN WEER IN STAAT ZIJN MEE TE 

BEWEGEN ALS DEELNEMER OF ZELFS EEN LEIDENDE ROL KUNNEN GAAN 

SPELEN ALS VOORLOPER IN VERANDERPROCESSEN.
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1. PATIËNTEN- & 
CLIËNTENZORG



GEZONDHEID HERONTDEKT: EEN NIEUW CONCEPT
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HOOFDSTUK 1 PATIËNTEN- & CLIËNTENZORG

1.1 WENKEND PERSPECTIEF

MACHTELD HUBER 

Machteld Huber is senior 
onderzoeker en oprichter van het 
Institute of Positive Health. Ook 
heeft zij een jarenlange ervaring als 
huisarts en arts in diverse sectoren 
van de zorg. In 2011 publiceerde2 
het British Medical Journal haar 
nieuwe concept van gezondheid. In 
2012 ontving Machteld de ZonMw-
Parel vanwege deze zoektocht naar 
een nieuw gezondheidsconcept.

Gezondheid als ‘het vermogen zich aan te passen en eigen regie te 
voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van 
het leven’. Het is het nieuwe concept van gezondheid, dat door Machteld 
Huber is geïntroduceerd. In plaats van te denken in onmogelijkheden, 
benadrukt dit concept de veerkracht van ieder mens, zelfs wanneer er 
sprake is van ziekte. 

In 1948, bij haar oprichting, definieerde de World Health Organization 
(WHO) gezondheid als ‘a state of complete physical, mental and social well-
being and not merely the absence of disease or infirmity.’ In een tijd die werd 
gekenmerkt door infectieziekten en het optimisme van na de Tweede 
Wereldoorlog, was dit een begrijpelijke definitie. Maar in het huidige tijdperk 
met zijn vele chronische ziekten, doet de definitie nogal utopisch aan. Veel 
mensen met een chronische ziekte zouden zich ten onrechte als ziek 
geclassificeerd voelen.

Tijdens een internationale conferentie in 2009 werd door een team onder 
leiding van Machteld Huber het concept positieve gezondheid gelanceerd en 
later gepubliceerd in het British Medical Journal. Volgens dit concept is 
gezondheid het vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het 
licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen. Gezondheid is geen 
toestand – je bent het of je bent het niet – maar veeleer een dynamisch 
proces, waarin vitaliteit, veerkracht en zelfregie een grote rol spelen. Het is 
een definitie die veel meer past bij een tijd waarin meer dan 4 miljoen 

CONTROLE MODEL
Gangbare benadering

- Focus op probleem
- Variatie uitschakelen
- Continue monitoring
- Direct ingrijpen
- Statisch evenwicht

ADAPTATIE MODEL
“Resilience” benadering

- Focus op systeem
- Variatie benutten
- Zelfregulatie stimuleren
- Indirect sturen
- Dynamisch evenwicht

Figuur 2: Essentie van de benadering van het Institute of Positive Health:  werken aan ‘resilient 
systems that work’, volgens het adaptatiemodel.
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Nederlanders chronisch ziek zijn, mensen gemiddeld steeds ouder worden en 
techniek zich continu ontwikkelt.

Het concept van Machteld Huber kijkt op een systemische manier naar 
gezondheid. Als ingebed in andere sectoren, waarbinnen mensen 
functioneren, in plaats van de gezondheidszorg lineair te zien: als het 
afvalputje waar uiteindelijk alle maatschappelijke problemen op worden 
afgewenteld. Werken aan gezondheid gaat over werken aan veerkrachtige en 
weerbare systemen. Het positieve staat centraal in plaats van het negatieve: 
wat iemand kan, in plaats van wat iemand niet kan; kracht in plaats van 
zwakte; salutogenese (kijken naar het gezonde in de mens) in plaats van 
pathogenese (kijken naar het zieke in de mens).

HOOFDSTUK 1 PATIËNTEN- & CLIËNTENZORG

Machteld Huber heeft de definitie in eigen onderzoek verder uitgewerkt. Zij 
voerde hiertoe gesprekken en nam vragenlijsten af met belanghebbenden 
binnen de verschillende doelgroepen van het zorgveld. Dat heeft geresulteerd 
in een uitwerking van het concept in zes hoofddimensies die samen 
gezondheid definiëren. Gezondheid gaat over lichaamsfuncties, over mentale 
functies en beleving, over het ervaren van betekenis en zin, over kwaliteit 
van leven en welbevinden, over sociaal-maatschappelijk mee kunnen doen en 
over gezondheidsvaardigheden en algemeen dagelijks functioneren. 

Uit de praktijk blijkt dat als iemand gaat werken aan één van deze aspecten 
het totale welbevinden groeit. Kortom: werken aan zingeving of participatie 
kan voor lichamelijk en mentaal gekwetste mensen een enorme groei in 
welbevinden geven. De hoofddimensies geven een handvat om breder naar 

“ ER KAN HEEL 
VEEL ALS JE 
TERUGGAAT 
NAAR DE CLIËNT. 
IEMAND IS VAAK 
VEEL KRACHTIGER 
DAN HIJ/ZIJ 
DENKT. OOK 
BIJ DE CLIËNT 
MOET DUS EEN 
OMSLAG KOMEN: 
HOE KAN JE NOG 
VAN WAARDE 
ZIJN VOOR JE 
OMGEVING? 
DAT VRAAGT 
WEER OM EEN 
OMSLAG VAN 
MEDEWERKERS: 
MEER DENKEN IN 
MOGELIJKHEDEN 
IN PLAATS VAN 
BEPERKINGEN.” 

  GERDA SCHOMAKER, 
  COSIS

De zes hoofddimensies van gezondheid naar Machteld Huber.
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gezondheid te kijken. Eigenlijk zoals patiënten het in de praktijk ook blijken 
te ervaren: als een geheel van verschillende factoren die samen welbevinden 
vormen. Dat botst met de institutionele praktijk van zorgverlening. Uit het 
onderzoek van Huber blijkt namelijk ook dat beleidsmakers en 
zorgverzekeraars vooral oog hebben voor de lichamelijke en mentale 
dimensies, met bijgaande financiering. Met name de dimensies sociaal-
maatschappelijke participatie en zingeving worden door beleidsmakers niet 
herkend als onderdeel van gezondheid.

Het concept, door Huber omschreven als positieve gezondheid, is door haar 
verder uitgewerkt als reflectietool in een spinnenweb met zes draden. Mensen 
kunnen daarop hun gezondheid scoren en met elkaar en zorgverleners in 
gesprek gaan over hoe ze hun eigen welbevinden kunnen vergroten. Dan 
blijkt investeren in sociaal-maatschappelijke participatie soms meer op te 
leveren dan een nieuwe lichamelijke ingreep. Gezond zijn is een middel dat 
primair gaat over het welbevinden van mensen. Een middel waar op 
verschillende manieren aan gewerkt kan worden en waar mensen naar 
gevraagd moet worden. Het is een benadering die vraagt om een nieuwe 
logica van beleidsmakers, zorgverleners en verzekeraars: niet de (lichamelijke) 
ingreep staat automatisch centraal, maar het welbevinden en de eigen regie 
van de patiënt zelf. Soms leidt participatie namelijk tot een grotere ervaren 
gezondheid dan een pil!

“ SOMS VRAGEN 
KLANTEN OM 
EEN STOFZUIGER 
OF OVENTJE, 
ZODAT ZE ZELF 
WEER KUNNEN 
ZUIGEN OF TAART 
BAKKEN.”

 BIANCA KANTERS,
  ZUIDOOSTZORG
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VAN REGIE BIJ DE ZORGVERLENER NAAR REGIE BIJ DE CLIËNT
Zorgverleners van de toekomst sluiten aan bij de wensen en de positieve 
gezondheid van de cliënt. In plaats van te ontzorgen en de verzorgende stand 
in te nemen, faciliteren en ondersteunen zorgverleners mensen zelf om regie 
te nemen en samenredzaam te zijn/worden. Weg met de automatische pyjama 
en pantoffels, het is tijd om maatwerk te leveren. Dat vraagt om betrokken 
en nieuwsgierige medewerkers, die de juiste vragen weten te stellen en weten 
aan te sluiten bij de brede behoeften van de cliënt.

VAN MEDISCHE REFLEX NAAR OOG VOOR HEEL DE MENS
Een benadering gericht op gezondheid heeft oog voor alle aspecten die leiden 
tot welbevinden en maakt geen verenging tot het fysieke en/of mentale. 
Sociaal-maatschappelijke participatie en zingeving worden zo mede 
aangrijpingspunt voor ervaren gezondheid. In de toekomst is de medische 
reflex vervangen door een holistische mensbenadering, waarvan welbevinden 
de basis is.

VAN UNIFORME REGELGEVING NAAR AANDACHT VOOR HET UNIEKE 
EN PERSOONLIJKE
Mensen zijn verschillend in wat ze kunnen en wat ze nodig hebben. Daar 
passen geen uniforme behandelcodes op, op basis waarvan mensen in een 
raamwerk worden gedrukt en waarop controle en beheersing plaatsvinden. 
In plaats daarvan wordt de patiënt/cliënt in staat gesteld zijn/haar eigen 
perspectief te ontdekken en wordt hij/zij daarbij professioneel ondersteund. 
In de toekomst wordt dat in financiering en regelgeving ook zichtbaar. 
Vinken maakt plaats voor een waardegestuurde werkwijze.

VAN TOP-DOWN AANSTUREN NAAR CO-CREËREN MET 
MEDEWERKERS EN CLIËNTEN
Medewerkers zijn en blijven de hefboom voor verandering. Zij laten gebaande 
paden los, inclusief gedachten als ‘zo hebben we het altijd gedaan’. Zelfregie 
stimuleren bij cliënten betekent ook datzelfde in de organisatie brengen: 
zelfsturende teams, die flexibel en snel keuzes kunnen maken en met 
maatwerk kunnen inspelen op wat de cliënt/patiënt nodig heeft.

“ IN DE TOEKOMST GA JE NAAR DE VRAAGVERDUIDELIJKER: 
HET GAAT NIET MEER OM ORGANISATIES, MAAR OM 
ORGANISEREN.”

 ANNELIES WOLTERS,
 DE NOORDERBRUG
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ZuidOostZorg is een organisatie voor verpleging, 
verzorging en thuiszorg in Zuidoost Friesland, met 
wortels in Drachten en omgeving. ZuidOostZorg biedt 
ondersteuning aan ongeveer 800 cliënten intern en  
500 cliënten extern. ZuidOostZorg heeft zo’n 1800 
medewerkers en een jaaromzet van 68 miljoen euro. 
Vanaf 2009 maakt de organisatie een veranderingsproces 
door, waarbij zelfsturende teams zijn geïntroduceerd. 
Verantwoordelijkheden worden laag in de organisatie 
belegd bij zowel cliënt als medewerker. 

Centraal in de benadering van ZuidOostZorg staat de 
positieve gezondheid en de eigen regie van bewoner en 
oudere burger in Friesland. Waar eerder de organisatie 
was ingericht op intramurale zorg, ontwikkelt 
ZuidOostZorg nu een werkwijze die gericht is op het 
thuis blijven wonen en het naar huis gaan van de cliënt, 
tenzij het niet anders meer mogelijk is. In de visie van 
ZuidOostZorg vormt het levensverhaal van de cliënt de 
kern van de zorgverlening. De vraag is hoe dat verhaal 
– met noodzakelijke ondersteuning – zo persoonlijk 
mogelijk verder geschreven kan worden.

“We kijken naar de wensen en behoeften van de klant. We 
kijken naar het individu en zijn levensgeschiedenis. Als 
iemand thuis gewend was om dagelijks een wandeling te 
maken, dan proberen we dat door te zetten op onze locatie. 
We kijken hoe we dat samen met familie en netwerk 
mogelijk kunnen maken.”

“Niet voor maar met. Ik weet wel: iedereen stelt de klant 
centraal. Als ik 30 websites van collega-organisaties 
bezoek, dan zeggen ze dat allemaal. Maar ik denk dat 
waar wij consistent in zijn, is dat we altijd de medewerker 
die in het primaire proces de zorg verleent en elke dag aan 
het bed staat, aan de voorkant vragen hoe het gaat en wat 
zij nodig heeft. En nog belangrijker: dat doen we ook met 
de klant waar het om gaat, zowel thuis als op welke plek 
in onze organisatie ook. Die betrekken we altijd actief. 
We werken met klantenpanels en ontwikkelen op basis 
daarvan beleid en visie (….).”

Op allerlei manieren werkt ZuidOostZorg aan het 
bewerkstelligen van een cultuur en (werk)omgeving 
waarbinnen positieve gezondheid vorm kan krijgen. Dat 
gaat met horten en stoten. In werkoverleggen, in 
besprekingen van/met bewoners: constant wordt 
teruggegrepen naar de vraag hoe je cliënten en hun familie 
de verantwoordelijkheid en regie geeft. Bij formele besluiten 
wordt altijd een check gedaan: wat betekent dit voor de 
cliënt? Welk voordeel heeft hij er van? Kortom: medewerkers 
van ZuidOostZorg lijken een sterk bewustzijn te hebben op 
hun gezamenlijke visie, op het verhaal van ZuidOostZorg. 
De relaties tussen cliënten, medewerkers en management 
worden daarbij gekenmerkt door gelijkwaardigheid, een 
continue dialoog en gezamenlijk leren van ervaringen.

“Het helpt als je een heldere visie hebt als organisatie. En dat je 
die niet in de kast laat liggen. In ons jaarplan hebben we die 
missie en visie ook weer meegenomen. We gebruiken het elke 
maand. Het document hangt ook op het bord bij ons. In het 
teamoverleg pakken we het erbij, het is gewoon helder voor 
iedereen. Daardoor kunnen we heel gericht vergaderen en zijn 
we ook sneller klaar. Dat helpt in een organisatie: dat iedereen 
weet waar we voor gaan.”

“Onlangs was er een onverwachte inspectie. Vroeger zou ik 
daar als manager zenuwachtig van geworden zijn. Nu merkte 
ik: onze medewerkers hebben een goed verhaal en dat weten ze 
ook te vertellen. Het is van henzelf.”

“We hebben onze visie herijkt met koerstafels. Wekenlang zijn 
we in gesprek gegaan met iedereen in de organisatie: 
medewerkers van de facilitaire dienst, technisch medewerkers, 
koks. Iedereen heeft een bijdrage geleverd. Idem voor klanten 
en hun vertegenwoordigers: familieleden, klanten thuis. We 
hebben ze persoonlijk gevraagd en dan merk je dat er een grote 
bereidwilligheid is om mee te doen.”

Het icoon van ZuidOostZorg is Sûnenz (wat Fries is voor 
proost op uw gezondheid). Een anderhalvelijnscentrum 
waar zorgpartners zich, samen met huisartsen, richten op 
thuiswonende ouderen. Het behoud van zelfregie, een 

ZUIDOOSTZORG

1.3 HET GOEDE VOORBEELD
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Meer weten? Neem contact op met Expeditie-
coördinator Suzan Riemsma, bestuurssecretaris bij 
ZuidOostZorg: s.riemsma@zuidoostzorg.nl, 0512-
571800.

actieve levensstijl en psychosociale redzaamheid staat daarbij 
centraal. Daarvoor worden onder andere e-Health en ICT-
toepassingen ingezet. Zorgpartners zoals ZuidOostZorg 
hebben daarbij, onder regie van de huisarts, al vroeg een 
beeld van vrijwel alle ouderen in de wijk. Daardoor ontstaat 
een verschuiving van tweede- naar eerstelijns zorgverlening 
en zelfmanagement van de cliënt. Het huisartsenhospitaal 
binnen Sûnenz is daarvan een goed voorbeeld. Mensen 
kunnen tijdelijk worden opgenomen, maar worden zo min 
mogelijk gehospitaliseerd. De gerichtheid is op 
mogelijkheden en op de terugkeer naar huis.



24   |   LEARNING HISTORY MVO EXPEDITIE DUURZAME ZORG NOORD

HOOFDSTUK 1 PATIËNTEN- & CLIËNTENZORG



HOOFDSTUK 1 PATIËNTEN- & CLIËNTENZORG

1.4 DE WERKAGENDA

DE BIOGRAFIE VAN DE CLIËNT
Bezien vanuit positieve gezondheid is aandacht voor de biografie van de 
cliënt essentieel. Mensen in nood ervaren bij het (eerste) contact feilloos of er 
aandacht is voor heel de mens, of dat er alleen medisch-functioneel wordt 
gekeken. Zorgverleners zouden dat graag vanzelfsprekend meer doen, maar 
ervaren tijdgebrek. Er moeten nieuwe werkmethoden worden ontwikkeld, 
waarin het levensverhaal van cliënten het uitgangspunt is.

AANDACHT VOOR HET SAMENSPEL TUSSEN INFORMELE EN 
FORMELE ZORG
Met meer aandacht voor zelfregie en samenredzaamheid verandert ook het 
samenspel tussen formele en informele zorg. Diverse spanningen doen zich 
voor. Tussen verwachtingen van mantelzorgers en de mogelijkheden van 
zorgverleners; tussen ‘systeemnormen’ en risico’s en de vrijwillige 
zorgverlening. De wereld van het alledaagse en van het professionele lijken 
elkaar niet te verdragen, met een strikte scheiding tussen informeel en 
formele zorg als gevolg. Daarin moeten nieuwe vormen worden gevonden.

TUSSEN KLOK- EN ZIELETIJD
Binnen organisaties is het gewoon dat de kloktijd leidend is. Medewerkers 
werken volgens vaste schema’s, structuren en verantwoordelijkheden. Ze 
werken echter met mensen in het dagelijkse leven voor wie de zieletijd 
belangrijk is. Die twee bestaan naast elkaar en hebben allebei een plek. Maar 
werken in de zorg vraagt om een continu alert zijn op de juiste afstemming 
tussen deze twee. De professional heeft daarvoor eigen regelruimte nodig. 

ZORG EN DE SAMENLEVING
Wanneer mensen langer thuis blijven wonen, langer deel van de samenleving 
blijven, dan moet daar ook ruimte voor zijn. Het gaat erom betekenis te 
kunnen blijven ervaren, ook wanneer je als mens kwetsbaarder bent. 
Daarvoor zijn actieve verbindingen nodig tussen samenleving en 
zorgorganisaties om zo de talenten van een ieder tot hun recht te kunnen 
laten komen.
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2.1 WENKEND PERSPECTIEF

THOMAS PLOCHG

Thomas Plochg is directeur van de 
NPHF Federatie voor gezondheid en 
docent en onderzoeker bij het AMC. 
Centraal thema in zijn werk is de 
rol van de nieuwe zorgprofessional. 
De snelle ontwikkelingen in de zorg 
vragen veel van zorgprofessionals. 
Hoe ziet de toekomst van deze 
professional eruit? Wat zijn 
belangrijke ontwikkelingen die van 
invloed zijn?

Zowel maatschappelijke ontwikkelingen als ontwikkelingen in de 
sector vragen om nieuwe vaardigheden en competenties van 
zorgprofessionals. Van een situatie eind 19e eeuw waarin overleven het 
adagium was, zijn we terechtgekomen in een wereld waarin betekenisvol 
leven – met of zonder ziekte - de grootste uitdaging is. Betekenisvol 
leven en werken: dat vraagt om professionals die daar hun missie van 
maken!

De gezondheidszorg heeft de afgelopen anderhalve eeuw een enorme 
ontwikkeling doorgemaakt. Eind 19e eeuw, toen infectieziekten vrij spel 
hadden, was de uitdaging het ontwikkelen van hygiëne en een gezonde 
leefomgeving. Verbeterde woonomstandigheden en de ontdekking van 
antibiotica brachten dodelijke infectieziekten tot een stilstand en leverden 
een forse stijging van de levensverwachting op. Overleven werd langer leven.

Dat betekende wel blootstelling aan nieuwe ziekten. Ziekten die over het 
algemeen gepaard gingen met een welvarender levensstijl, zoals hart- en 
vaatziekten. Deze acute enkelvoudige ziekten vormden een nieuwe uitdaging 
voor de sector. Medisch onderzoek en technologische ontwikkelingen 
zorgden in de 20e eeuw dat een antwoord op deze uitdaging mogelijk werd. 
Het huidige medisch-specialistisch model heeft zich succesvol ontwikkeld. 
Langer leven met één of meer chronische ziekten werd mogelijk.
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FRED KOK

Fred Kok is theoloog, loopbaanadvi-
seur en medeoprichter van Freddify: 
een online reflectieprogramma dat 
medewerkers de mogelijkheid geeft 
zelf sturing te geven aan hun 
loopbaan en ontwikkeling.

Anno 2016 staat de sector voor een nieuwe uitdaging. Het mogelijk maken 
van betekenisvol leven en het hebben van eigen regie in het licht van 
multimorbiditeit en chronische aandoeningen. Momenteel hebben 1,3 
miljoen Nederlanders twee of meer chronische aandoeningen, ziekten die 
min of meer onder controle zijn o.a. door medicatie. Het medisch model, 
ontwikkeld in de 20e eeuw, heeft daar geen adequaat antwoord op. Dat 
model heeft een sterke focus op de specialistische benadering. Patiënten 
hoppen van specialist naar specialist, zonder dat iemand is opgeleid om het 
geheel in de gaten te houden. Behandeling aan de ene kwaal heeft dan vaak 
andere kwalen tot gevolg. En mensen krijgen het label ‘ziek’ opgeplakt, 
terwijl ze soms maatschappelijk gezien uitstekend functioneren.

Los van het feit dat de huidige medisch-specialistische werkwijze economisch 
niet volhoudbaar is, klopt de benadering niet. Chronische ziekten vragen om 
zorgprofessionals met oog voor complexiteit, voor samenhang tussen 
verschillende soorten ziekten en verschillende soorten medicatie. De 
hedendaagse professional moet als het ware uit zijn ‘hok’ komen en zich 
positioneren in een netwerk van professionele kennishebbers en cliënten en 
hun naaste omgeving, de eigenlijke ervaringsdeskundigen. Chronische 
ziekten vragen om zorgverleners die ziekten niet monopoliseren en hun 
domein beschermen, maar om zorgverleners die de luiken opengooien, oog 
hebben voor de verschillende nuances en vanuit gezondheid denken.

Zoiets vereist een fundamentele herijking van het zorgstelsel. Daarbij staat 
deze omslag niet los van een bredere maatschappelijke omslag. Het medisch 
specialistisch model zou – in zekere zin – beschouwd kunnen worden als het 
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toppunt van moderniteit: rationeel, meetbaar en met een focus op 
maakbaarheid en groei. Veel huidige generaties zijn met dit paradigma 
opgegroeid. Maar de maakbaarheid van de moderniteit is in crisis op 
verschillende vlakken (niet alleen in de gezondheidszorg, maar ook 
geopolitiek, klimatologisch en economisch). Herbezinning is noodzakelijk: 
in wat voor wereld willen we leven?

De gezondheidszorg ondergaat een nieuwe transitie. Eén waarin niet langer 
leven het ultieme doel is, maar waar het gaat om betekenisvol leven. Eén die 
niet alleen gebaseerd is op materiële, maar waar ook ruimte is voor immateriële 
waarden.

Ook op de arbeidsmarkt wordt de tijdgeest van verandering zichtbaar in 
verschillende tendensen. De scheiding tussen werk en privé verdwijnt, we 
worden ouder en moeten langer werken, door automatisering verdwijnt oud 
werk en komt er nieuw werk voor in de plaats. De arbeidsmarkt flexibiliseert 
en het aantal ZZP-ers groeit. Het wordt voor werknemers belangrijker om 
bewust hun levensloop vorm te geven. Het gaat om zinvol werk.

Betekenisvol leven en zinvol werk. Het is aan de huidige generatie 
zorgprofessionals om dat vorm te geven. Daarvan zijn inmiddels 
bemoedigende voorbeelden. Denk aan de beweging naar zelforganisatie in 
de zorg. Denk aan netwerkbenaderingen als Vitaal Vechtdal en aan de 
opkomst van system-based beroepen als de wijkverpleegkundige en de 
(generalistische) ziekenhuisarts. Maar er is tegelijk nog een wereld te 
ontdekken en te winnen.

“ DE TOEKOMSTIGE 
GENERALISTISCHE 
ARTS IS ALS EEN 
AANNEMER: IN 
REGIE, MAAR IN 
SAMENWERKING 
MET MEERDERE 
ZZP-ERS VOOR 
SPECIALISTISCHE 
KLUSSEN.”

  
 THOMAS PLOCHG
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“ LEEFPLEZIER STAAT BIJ ONS VOOROP. WE WILLEN MENSEN 
INSPIREREN. DAARTOE WERKEN WE OOK MET EEN 
INTERACTIEF THEATER.”

 RINA TUINSTRA,
 ESPRIA

2.2 STREEFBEELDEN

VAN GESTUURD WORDEN NAAR ZELFSTURING
Medewerkers worden steeds vaker aangesproken op persoonlijk leiderschap 
en verantwoordelijkheid. Zij zitten meer dan ooit, wat werkinvulling en 
carrière betreft, zelf achter het stuur. Deze medewerkers van de toekomst zijn 
netwerkers die denken en stappen kunnen zetten in doen en ontwikkelen. 
Ze maken actief onderdeel uit van verandering en transitie. Van organisaties 
vraagt dit om die zelforganisatie te faciliteren en werknemers daadwerkelijk 
regelruimte te geven. 

VAN EIGEN DOMEIN (SPECIALISME) NAAR GEHEEL (GENERALISME)
Er wordt van toekomstige medewerkers gevraagd hun eigen specialisatie te 
overstijgen en breder te kijken naar de hele cliënt. Dat vergt het ontwikkelen 
van een brede deskundigheid en de vaardigheid om op de juiste momenten 
de juiste personen in te schakelen. Er wordt geopereerd in vertrouwen, 
waarin gekeken wordt naar het individuele talent van ieder. Kennis van de 
eigen expertise is hier essentieel, maar vanuit het besef dat het slechts in 
afstemming met anderen tot het beste leidt.

VAN KENNISHEBBER ZIJN NAAR GEDEELDE KENNISBASIS MET DE 
CLIËNT
Voor een integrale benadering is het belangrijk dat een cliënt niet alleen als 
zodanig wordt gezien, maar ook als partner. Het gaat erom niet te denken 
voor een ander, maar mèt een ander. En om daardoor verbinding te maken 
die de basis vormt voor maatwerk. Hierbij staat niet de ziekte, maar het leven 
van iemand centraal. 

VAN EEN MANAGEMENTCULTUUR NAAR EEN WAARDENGEDREVEN 
CULTUUR
In een samenleving waarin het aantal ZZP-ers groeit en werkgevers geen 
levenslange werkgaranties meer bieden, wordt het voor werknemers steeds 
belangrijker zelf de vraag te stellen waar zij voor willen gaan. Wat de waarden 
zijn van waaruit zij willen werken om daarmee vorm te geven aan hun leven. 
Die waarden blijken vaker immaterieel. Dat vraagt van werkgevers dat zij de 
ruimte hiervoor bieden.
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[nog toevoegen: gegevens van Suzan Riemsma, telefoon 
etc. dan kan contact met de organisatie worden 
opgenomen]

Meer weten? Neem contact op met Expeditie-
coördinatoren Josje van Duin, bestuurssecretaris, j.van.
duin@kwadrantgroep.nl 0512 581980 of Epco Bouma, 
Adviseur Vitaliteit, Arbo en Verzuim, epco.bouma@
kwadrantgroep.nl, 06 83004490.

De KwadrantGroep (KG) is een maatschappelijke 
organisatie, die onder verschillende merknamen wonen, 
welzijn en zorg (thuis of in een woonvorm) en aan zorg 
gerelateerde producten en diensten levert. De 
KwadrantGroep is geworteld in Friesland en bestaat 
onder andere uit de merken De Friese Wouden, Palet en 
Pasana, een Expertisecentrum met onder meer 
ambulante GGZ, ondernemingen op het gebied van 
hulpmiddelen en het maaltijdenbedrijf Van Smaak. Er 
werken ruim 7000 mensen en de totale jaaromzet 
bedraagt ca. € 225 miljoen. 

De KwadrantGroep werkt als netwerkorganisatie met 
de mens (de cliënt, hun netwerk met o.a. mantelzorgers 
en medewerkers) als centraal middelpunt. Medewerkers 
bieden hun zorg en ondersteuning aan de cliënt 
“dichtbij” vanuit wijk of dorp. De wijken, dorpen en 
gemeenten vormen de basis van de organisatie. Binnen 
de KwadrantGroep wordt gewerkt met wijkteams, die 
zoveel mogelijk zelfsturend zijn. De wijkverpleegkundige 
heeft daarbij de zorginhoudelijke spilfunctie. Het 
wijkteam is verantwoordelijk voor het eigen functioneren 
en de resultaten. Activiteiten die wijk, dorp en regio 
overstijgen worden centraal georganiseerd.

HET HUIS VAN DUURZAME INZETBAARHEID
In haar nieuwe visie op human resources werkt 
KwadrantGroep met het Huis van Duurzame inzetbaarheid, 
een model dat goed aansluit op het concept van positieve 
gezondheid van Machteld Huber. Het model – ontwikkeld 
door de Finse professor Juhani Ilmarinen – brengt het 
werkvermogen van mensen, en de factoren die daarop invloed 
hebben, samen. Het is een model dat een perspectief biedt op 
werkvermogen en het denkkader is voor het personeelsbeleid 
op organisatie, team en individueel niveau. 

Het huis bestaat uit vier verdiepingen. De basis van het huis 
wordt gevormd door de positieve gezondheid van de 
medewerker. De eerste verdieping richt zich op competenties, 
de noodzakelijke mix van kennis en vaardigheden voor 
werknemers. 

Deze twee lagen gaan sterk over kunnen werken. De tweede 
verdieping van het huis heeft te maken met werkgerelateerde 
normen en waarden van medewerkers, zoals houding en 
motivatie, en gaat meer over (hoe) willen werken. De 
bovenste verdieping focust op de werkomstandigheden: de 
inhoud van het werk, de werkeisen, organisatie, management 
en leiderschap.

Om het proces van zelfsturing van teams te ondersteunen 
heeft KG besloten om in de hele organisatie te gaan werken 
vanuit het Huis van Duurzame inzetbaarheid. In 2016 wordt 
er gestart in minimaal vier regio’s met sessies genaamd: Staat 
jouw team als een huis? Het huis is de metafoor die de dialoog 
in teams moet gaan bevorderen over zelfsturing en 
inzetbaarheid. Want zelfsturing kun je niet opleggen, die 
komt van binnenuit. De richting en snelheid kun je als 
organisatie wel bepalen en bevorderen.

“Bij ons is zelfsturing een belangrijk organisatiebeginsel. Daar 
hoort bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid, op basis 
van kennis, kunde en verstand. Het gaat om medewerkers die 
zelf verantwoordelijkheid nemen en stap voor stap leren dat je 
breed moet kijken: niet overnemen en bijvoorbeeld niet 
mantelzorgers als concurrent zien, maar als compagnon (...). 
Beseffen dat je te gast bent bij de cliënt. De cliënt bepaalt, 
uitgaande van hetzelfde principe als voor medewerkers geldt: 
zoveel mogelijk zelfredzaamheid.”

“Er zijn een hoop teamleiders die het team in de weg zitten. Of 
ze hebben het overzicht niet, of ze willen teveel zelf doen (...). 
Als er geen leidinggevende is bij een team, dan moet je het wel 
zelf gaan doen. Het zelfregelend vermogen van teams is groter 
dan je denkt. Houd daarom het aantal leidinggevenden zo dun 
en schraal mogelijk!”

DE KWADRANTGROEP

2.3 HET GOEDE VOORBEELD
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2.4 DE WERKAGENDA

ZELFSTURING -EN ORGANISATIE
Zelforganisatie en eigen regie bij de cliënt zijn twee kanten van dezelfde 
medaille. De kern: het gaat om eigenaarschap en verantwoordelijkheid 
nemen. Belangrijke kiemen zijn: het aanmoedigen van medewerkers om 
ruimte in te nemen en initiatief te ontplooien. De rol van leidinggevenden 
daarin: present zijn, aanwezig zijn, maar zo min mogelijk doen. De bal steeds 
terugleggen. Dat vraagt om ander soort managers: managers die kunnen 
loslaten en ondersteunen in plaats van vast te houden en te sturen.

WERKEN AAN KRACHTIGE MIDDENMANAGERS
Middenmanagers - degenen die er nog zijn - zijn in moderne organisaties de 
smeerolie. Ze vertalen beleid naar praktijk en vice versa en spelen met balans 
tussen afstand en nabijheid, controle en vertrouwen, tussen bedrijfsvisie en 
zelforganisatie. Ze zijn moderne grenswerkers die praktijk en strategie met 
elkaar weten te verbinden.

VITALITEIT EN INZETBAARHEID
Duurzame inzetbaarheid is een cruciale opgave voor zorgorganisaties. Vitale 
organisaties hebben vitale medewerkers, die goed voor zichzelf zorgen en 
geloofwaardig zijn, doordat ze zelf doen wat ze hun cliënten adviseren. Ze 
zijn zich bewust van belangrijke MVO-waarden en werken vanuit deze 
principes. Toekomstige zorgorganisaties stralen in alles vitaliteit uit en 
ondersteunen hun medewerkers daar optimaal in.

AANDACHT VOOR REGELDRUK
Zorgprofessionals ervaren enerzijds een enorme regeldruk en verzetten zich 
daartegen. Het gaat dan vaak om verantwoording, kwaliteitsmetingen en 
registraties. Tegelijk is er behoefte aan nieuwe kaders en ‘spelregels’, 
bijvoorbeeld rond de zelforganisatie. Dat vraagt om een goede balans. Regels 
die belemmerend werken moeten worden uitgegumd, maar er moet 
voldoende kader worden geboden voor de nieuwe werkelijkheid.
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“ VEEL REGELDRUK IS EEN KWESTIE VAN 
INTERPRETATIE VAN DE REGELS. GA IN GESPREK 
MET JE REGELGEVER EN VRAAG: WAT BEDOELT 
U PRECIES? WE ZIJN IN PRINCIPE PARTNERS 
MET HETZELFDE DOEL: DE GEZONDHEID VAN 
NEDERLANDERS VERBETEREN, DUS HOE KUNNEN 
WE DIT SAMEN OPLOSSEN?”

 ROLAND VERBIST,
 MENZIS
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MENSEN FUNCTIONEREN IN MEER OF MINDER GEÏNSTITUTIONALISEERDE 

NETWERKEN. TRANSFORMATIE DAARVAN VRAAGT OM COLLECTIEVE BEWEGING, 

EEN GEZAMENLIJK GERAAKT ZIJN IN DE BEDOELING EN EEN GEZAMENLIJK 

WETEN VAN RICHTING. DAT VRAAGT OM VEILIGHEID EN RUIMTE. NIET ALLEEN 

IN FINANCIËLE EN JURIDISCHE ZIN – DAT OOK. MAAR MEER NOG MENTALE 

RUIMTE, RUIMTE OM TE MOGEN EXPERIMENTEREN, FOUTEN TE MAKEN EN TE 

LEREN. HET VRAAGT OM LERENDE ORGANISATIES DIE GEPASTE RISICO’S WILLEN 

NEMEN OMDAT ZE ZICH ONDERDEEL WETEN VAN EEN GROTER GEHEEL, ZICH 

WETEN GEDREVEN DOOR EEN DIEPERE MISSIE. ORGANISATIES DIE BEREID ZIJN 

DE DRUK VAN HET MOETEN EN HET NU TE WEERSTAAN, EN WELLICHT NIET 

ALTIJD AAN ONMIDDELLIJKE VERWACHTINGEN WILLEN VOLDOEN. OM EEN 

WEZENLIJKE BIJDRAGE TE KUNNEN LEVEREN IN DE TOEKOMST.



3.GOVERNANCE
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MARIUS BUITING

Marius Buiting is arts en jurist. Hij 
is directeur bij de NVTZ 
(Nederlandse Vereniging van 
Toezichthouders in de Zorg) en is 
bovendien ruim 25 jaar werkzaam 
als adviseur op het terrein van 
kwaliteit van zorg. Centraal in zijn 
werk staat het denken rondom 
kwaliteit, een interesse die mede 
terug te voeren is op zijn ervaringen 
als top-roeier.

“ WE WILLEN VAN 
STANDAARDISERING NAAR 
MAATWERK. KIJKEN NAAR 
WAT IEMAND NODIG HEEFT 
EN DAAR OP ANTICIPEREN.”

 
  ELSBETH TEN HAVE,
  NIJ SMELLINGHE

TERUG NAAR DE BEDOELING

3.1 WENKEND PERSPECTIEF

Terug naar de bedoeling. Dat is de opgave van de zorgsector voor de 
komende jaren. Het uitgangspunt daarbij is kwaliteit van leven van de 
patiënt, cliënt of burger. Al het andere wat daarnaast de afgelopen 
decennia is opgetuigd zal kritisch tegen het licht gehouden moeten 
worden. Wat niet dienstbaar is aan het uitgangspunt heeft zijn langste 
tijd gehad. Daar moeten we vanaf!

De zorgsector is de afgelopen decennia in een typische spagaat verzeild 
geraakt. Haar kerntaak - er zijn voor de kwetsbare ander - lijkt ondergesneeuwd 
te zijn door verantwoording, keurmerken en managementsystemen. 
Oorspronkelijk als ondersteuning bedoelde middelen zijn steeds meer 
werkelijkheden op zichzelf geworden. Onder druk van de vraag om 
optimalisatie en efficiencyverbeteringen in de zorgpraktijk, is de aandacht 
voor het primaire proces steeds meer op de achtergrond geraakt. En zijn 
systemen leidend geworden.

Marius Buiting ziet die nadruk op systemen in de sector zich op verschillende 
manieren uiten. Allereerst in de fixatie die is ontstaan op het financiële 
aspect. Om de uitgaven in de sector te kunnen beheersen zijn systemen voor 
budgettering ontwikkeld, die dusdanig ingewikkeld zijn, dat slechts één 
ding zeker lijkt: de zorg als geheel wordt er alleen maar duurder van. Er vindt 
beheersing op beheersing plaats. Terwijl het anders kan. Dat bewijst Ruud 
Klarenbeek van de JP van den Bentstichting, die zijn medewerkers het 
vertrouwen geeft om met het beschikbare geld zoveel mogelijk waarde aan de 
zorg toe te voegen. Zonder overdreven verantwoording.
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Een tweede uiting is de fixatie op het objectief kunnen meten van kwaliteit. 
Allerlei keurmerken en systemen zijn geïntroduceerd om vast te kunnen 
stellen of de zorg voldoet aan vooraf bepaalde normen. De rol van eigen 
verantwoordelijkheid en professionaliteit van de zorgverlener wordt daarmee 
in toenemende mate geobjectiveerd in kerngetallen en parameters.

Een derde uiting wordt zichtbaar in het toenemend gebruik van 
managementtaal en –modellen. Terwijl de zorg bij uitstek over vakmanschap 
in de praktijk gaat, wordt juist die kennis stelselmatig ondergewaardeerd. De 
zorgwereld is verworden tot een wereld waarin academici de lagergeschoolden 
vertellen wat ze moeten doen. Terwijl laatstgenoemden het eigenlijke werk 
doen.

De fixaties op objectiviteit, procedures en systemen zijn niet alleen 
kenmerkend voor de zorgsector, maar eigenlijk voor alle publieke sectoren. 
Juist waar met mensen gewerkt wordt, lijken systemen de leefwereld van 
menselijke interacties te zijn gaan overheersen. En sterker nog: soms lijkt het 
alsof de denkrichting van de systeemwereld de werkelijkheid van de leefwereld 
is gaan sturen. En dat moet anders. 

In de taal van Marius Buiting heet dat terug naar de bedoeling, opnieuw 
ontdekken waartoe je als organisatie op aarde bent. In het geval van de 
gezondheidszorg betekent dat losdenken van de systemen die voorschrijven 
hoe we moeten denken en beginnen bij het perspectief van de zorgvrager. 

LEEF
WERELD

SYST
EEMWERELD

BEDOELING

DENKRICHTING

Figuur 3: Naar M. Buiting en W. Hart, uit  Verdraaide Organisaties3. 
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Marius Buiting noemt drie ankers, die in dat proces van loslaten vastigheid 
geven en als leidraad kunnen dienen voor verandering. Die ankers zijn 
capaciteit, consistentie en commitment.

Bij het eerste anker, capaciteit, gaat het om het vertrouwen dat een professional 
de juiste kwaliteiten heeft om haar vak te kunnen uitoefenen. Diploma’s 
zeggen dan niet alles. Het gaat er veeleer om of iemand daadwerkelijk waarde 
toevoegt aan bijvoorbeeld het leven van oudere mensen. Het tweede anker is 
consistentie. Mensen zijn vaak in hoge mate van zorgverleners afhankelijk. 
De zorgsector is gebaat bij vertrouwen. Professionals en organisaties die doen 
wat ze zeggen roepen dat op. Het derde anker tenslotte is commitment, over 
betrokkenheid van professionals die verder gaat dan een 9-tot-5-cultuur. 
Wanneer medewerkers echt betrokken zijn – en zorgverleners zijn dat over 
het algemeen – kun je erop vertrouwen dat ze hun beste beentje voorzetten.

Terug naar de bedoeling betekent: alleen die ondersteuning organiseren die 
daadwerkelijk bijdraagt aan het primaire proces. Dat vereist lef, onder andere 
van bestuurders, om tegen de stroom van voorschriften en regelgeving in te 
gaan. Maar de beloning is er naar. In het algemeen blijken juist die 
organisaties succes te hebben die hun eigen kompas varen. Terwijl de massa 
zijn uiterste best doet te voldoen aan de eisen van de systeemwereld, gaan zij 
er met de prijzen vandoor.
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3.2 STREEFBEELDEN

VAN HOOFD (BEHEERSEN) NAAR HART (RELATIE)
Professionals van de toekomst laten hun hart weer spreken. Ze beheersen 
hun vak. Maar in plaats van te denken in aangeleerde scripts, rond 
vriendelijkheid bijvoorbeeld, luisteren ze gewoon als mens en laten ze zich 
aanspreken. Daarbij vertrouwen ze op hun vakmanschap en handelen niet 
naar de letter, maar vooral naar de geest van de wet. Ze schitteren, ieder op 
hun unieke manier.

VAN DICHTGEREGELDE ORGANISATIES NAAR MISSIEGEDREVEN 
ORGANISATIES
Organisaties met toekomst hebben een sterke gedrevenheid vanuit de 
bedoeling, hun missie. Ze laten keuzes afhangen van de vraag of iets aan die 
bedoeling bijdraagt. Er zijn procedures, maar alleen voor zover ze bijdragen 
aan het bestaansrecht van de organisatie. Er zijn voldoende kaders voor 
medewerkers om zich veilig te voelen, maar van dominantie van rigide 
systemen is geen sprake meer. Rapportages die niet bijdragen worden 
uitgegumd, control wordt beperkt tot de belangrijkste kritische succesfactoren.

VAN BRAVE NAAR ONTBRAAFDE ZORGINSTELLINGEN
Toekomstige zorginstellingen durven de ruimte te zoeken binnen de strakke 
PDCA-harnassen. Zij beseffen dat landelijke toezichthouders vaak dwingende 
regels voorschrijven, maar intussen het meest enthousiast zijn over de 
innovatieve praktijken van diegenen die de randen van wat geoorloofd is, 
hebben opgezocht. Toekomstige zorginstellingen maken steeds opnieuw 
ruimte voor sociale innovatie en creativiteit. 

VAN EEN MAAKBARE WERELD NAAR DE GEBROKEN WERKELIJKHEID 
ONDER OGEN ZIEN
Het loslaten van externe kaders vergt lef. Richtlijnen geven de illusie van 
maakbaarheid en vlekkeloosheid. De werkelijkheid is echter dat er geen 
vaststaand recept voor succes is en dat er continu fouten worden gemaakt. 
De wereld is niet maakbaar, zeker niet in de zorg. Toekomstige professionals 
weten dat. Ze richten hun wereld niet op maakbaarheid in, maar leren van 
fouten en werken vanuit het geloof dat ze uit ‘het goede hout zijn gesneden’. 

“ WATER STROOMT NAAR HET LAAGSTE PUNT: PATRONEN 
SLIJTEN ZICH IN. VERHOOG DAAROM JE FREQUENTIE VAN 
ZELFREFLECTIE OM JEZELF SCHERP TE HOUDEN.”

 MARIUS BUITING
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BEELDEN VAN KWALITEIT
Beelden van kwaliteit is een kwalitatieve 
onderzoeksmethode, waarin een speciaal opgeleide 
onderzoeker gedurende drie weken de interactie tussen 
medewerkers en cliënten observeert. De 
observatieverslagen worden met een team besproken 
door een panel. Dit panel bestaat uit cliënten, hun 
familie, medewerkers en externe stakeholders. Op basis 
van dit gesprek geeft een team betekenis aan de beelden 
die de observator heeft geschetst en ontstaan 
aanknopingspunten voor verbetering als basis voor 
intervisie.

Zie ook: www.beeldenvankwaliteit.nl 

BEN IK TEVREDEN
Sinds 2013 past de Noorderbrug de methode “Ben Ik 
Tevreden’ (BIT) toe om cliënttevredenheid te meten. 
BIT werkt met een korte lijst van stellingen over 
concrete zaken die raken aan verschillende 
levensdomeinen. In een dialoog met de cliënt wordt de 
tevredenheid onderzocht. Op basis van het gesprek 
worden er afspraken gemaakt over acties die de cliënt 
graag wil inzetten om de kwaliteit van zorg en leven te 
verhogen. Deze acties worden opgenomen in een 
Samenwerkplan. Daarnaast wordt een dialooggesprek 
met een groep cliënten gevoerd over de geaggregeerde 
groepsrapportage om algemene verbeterpunten te 
bespreken.

“Eigen kracht betekent niet de beperking ontkennen, 
maar starten bij wat mogelijk is. Eigen kracht ontwikkelen 
kost tijd en geeft energie: kwaliteit van leven en kwaliteit 
in het werk.”

“Ik zou graag nog meer samen met zorgkantoren en 
gemeenten die zoektocht naar kwaliteit van leven voor 
deze kwetsbare mensen aangaan. Als je een gezamenlijk 
punt op de horizon hebt, als je het samen eens bent, zou je 
ook samen een weg naar dat punt toe moeten kunnen 
bepalen.”

De Noorderbrug is een visiegedreven zorgorganisatie, 
gespecialiseerd in niet-aangeboren hersenletsel, 
chronische neurologische aandoeningen en doofheid 
met complexe problematiek. De Noorderbrug heeft 
ruim 400 plaatsen in wooncentra in vier provincies en 
biedt daarnaast begeleiding en behandeling aan 1200 
cliënten in hun eigen woonsituatie. De Noorderbrug 
heeft ongeveer 800 medewerkers, ruim 400 vrijwilligers 
en een jaaromzet van ongeveer 47 miljoen.

De afgelopen jaren hebben voor De Noorderburg in 
het teken gestaan van anticiperen op de veranderingen 
in het zorgstelsel. Daarbij is ingezet op de verdieping 
van de visie in de dienstverlening, werken met 
zelforganiserende teams en nieuwe vormen van 
verantwoording. De sturing binnen De Noorderbrug is 
sterk gericht op het vergroten van levenskwaliteit bij de 
cliënt, door het versterken van de kracht en 
professionaliteit van medewerkers. Een belangrijke 
vaardigheid die daarbij wordt ingezet, is de ‘respectvolle 
dialoog’. Ook de instrumenten die de Noorderbrug 
inzet om kwaliteit te meten, maken ruimte voor de 
stem van de cliënt.

“Alle instrumenten die wij inzetten zijn er op uitgekozen 
dat ze dialoog faciliteren. Voorbeelden daarvan zijn de 
methoden ‘Ben ik Tevreden’ en ‘Beelden van Kwaliteit’. 
Maar ook een Balanced ScoreCard gebruiken we primair 
als instrument voor dialoog.”

“Het gaat er in de respectvolle dialoog om oprecht 
nieuwsgierig te zijn, om verbinding te kunnen maken en 
waarde toe te voegen door de ander, de cliënt, maar ook 
een collega, te laten schitteren.”

“Kwaliteit gaat over iemand serieus nemen, respect voor 
de ander hebben, talentontwikkeling en uitgaan van wat 
er wèl kan. Dat geeft plezier en energie! Een mooi 
voorbeeld is ons nieuwe Wooncentrum Groningen waar 
cliënten, hun familie en medewerkers enorm veel kwaliteit 
hebben toegevoegd door mee te denken.”

DE NOORDERBRUG

3.3 HET GOEDE VOORBEELD
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Meer weten? Neem contact op met Expeditie-
coördinatoren Annelies Wolters, bestuurssecretaris, 
a.m.wolters@noorderbrug.nl, 050 597 38 90 of Agnes 
Brandsma, Adviseur Arbo en Veiligheid, a.m.p.brandsma@
noorderbrug.nl, 050 597 38 68.
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WERKEN VANUIT STERKE KERNWAARDEN
Succesvolle organisaties zijn zich sterk bewust van hun missie en hebben 
overeenkomstige kernwaarden. Ze zorgen ervoor dat het bestaansrecht van 
de organisatie in het DNA verankerd is. In hun processen is de vraag naar de 
bedoeling als het ware ingebakken, zodat wanneer iets niet bijdraagt aan de 
bedoeling er ook daadwerkelijk ‘gegumd’ kan worden. De zorg heeft behoefte 
aan methodieken die medewerkers helpen terug te gaan naar de kern.

ANDERE VORMEN VAN VERANTWOORDING
Wanneer kwaliteit van leven centraal staat, als er gewerkt wordt vanuit 
concepten als positieve gezondheid en/of kwaliteit van bestaan, dan is het 
belangrijk om van de cliënt te horen wat zij belangrijk vindt en hoe zij haar 
kwaliteit van leven ervaart. In verantwoording over resultaten, moet er dan 
ook ruimte zijn voor de stem van de cliënt. Daar passen meer kwalitatieve en 
narratieve vormen van verantwoording bij.

SAMEN LEREN EN EXPERIMENTEREN
Samenwerking vraagt om kwetsbaarheid en transparantie. Het daadwerkelijk 
bij elkaar in de keuken kunnen en mogen kijken. Daar is een vertrouwensbasis 
voor nodig. Van mensen die elkaar kennen en elkaar willen coachen en 
steunen, in plaats van afrekenen. Dat geldt voor zorginstellingen, gemeenten, 
banken en verzekeraars onderling.  

AFSPRAKEN OVER AFBOUW
Voor vernieuwing is het nodig dat organisaties over hun eigen schaduw heen 
stappen. Voortbestaan lijkt de krachtigste schaduw. Als dat in het geding 
komt, vervallen vaak de goede bedoelingen van organisaties. Verandering 
vraagt om een situatie waarin afbouw mogelijk is en de gevolgen daarvan 
gedragen worden door het gehele systeem, in plaats van één organisatie. 
Daarover zullen met alle betrokken spelers samen afspraken gemaakt moeten 
worden.
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EEN DUURZAME WERELD BEGINT OOK BIJ DE 
ZORGSECTOR

4.1 WENKEND PERSPECTIEF

MARJAN MINNESMA

Marjan Minnesma is directeur van 
Urgenda, een stichting die Neder-
land wil verduurzamen. Samen met 
900 mede-eisers voert Urgenda de 
klimaatzaak tegen de Nederlandse 
Staat: om gevaarlijke klimaatveran-
dering te voorkomen is meer actie 
nodig. De politiek komt er niet uit, 
daarom richt Urgenda zich tot de 
rechter. Op 24 juni 2015 wonnen 
Urgenda en haar mede-eisers. 

Ook de zorgsector heeft haar verantwoordelijkheid aangaande het 
klimaat. Als grote sector in de Nederlandse economie kan zij een groot 
verschil maken. Daarvoor moet ze wel haar kop uit het zand willen 
halen en de consequenties van haar huidige handelen onder ogen zien 
en daarop willen acteren. Een toekomstbestendige gezondheidszorg 
heeft namelijk als randvoorwaarde een leefbare wereld.

Volgens Marjan Minnesma moeten we ons als samenleving enorme zorgen 
maken over de stand van het klimaat. Op diverse vlakken is er sprake van 
flinke achteruitgang. Zo is de biodiversiteit – je zou kunnen zeggen: onze 
grondstoffenbank - op aarde de afgelopen 40 jaar gehalveerd. Daarnaast zijn 
de reserves goed winbare edele metalen – die we nodig hebben voor nieuwe 
technologieën - binnen 10 tot 50 jaar uitgeput. En zonder radicaal ingrijpen 
in de CO2-uitstoot is gevaarlijke klimaatverandering een feit. 

Nu al zijn de gevolgen van CO2-vervuiling zichtbaar: extreme droogtes, 
bosbranden en smeltende poolkappen, in verschillende delen van de wereld. 
Als de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer niet snel wordt afgebouwd, ontstaat 
er een klimatologisch kantelpunt dat enorme gevolgen zal hebben voor de 
leefbaarheid op aarde. Water- en voedselvoorziening worden dan voor grote 
delen van de wereldbevolking bedreigd, met alle gevolgen, waaronder 
grootschalige migratiestromen, van dien.
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Het klimaatvraagstuk is een uitdaging die niet op de lange termijn geschoven 
kan worden. Het vraagstuk is nu urgent en zal de komende 20 jaar opgepakt 
moeten worden. De zorg als invloedrijke sector heeft daar een belangrijke rol 
in. Met haar inkoopmacht, haar rol als werkgever, haar afvalproductie en 
haar energieverbruik kan zij hèt verschil maken.

Om de richting naar een toekomstbestendige wereld te wijzen heeft Stichting 
Urgenda een agenda ontwikkeld onder de naam: Nederland, 100% duurzame 
energie in 2030. Het kán, als je het wilt4. Onderliggende filosofie is de 
ontwikkeling van een circulaire economie. Dit is een economie die oog heeft 
voor het ecosysteem waarbinnen de mens te gast is, in plaats van een 
economie die door de mens wordt geregeerd.

Een circulaire economie doet recht aan de relatie tussen mens en natuur en 
gaat uit van waarden als wederkerigheid en respect. In een circulaire 
economie behouden grondstoffen hun waarde, doordat ze niet worden 
afgedankt. Producten zijn in deze visie als het ware een grondstoffenbank en 
in het ontwerp van producten moet rekening worden gehouden met 
toekomstig gebruik. Producten hebben een functie, maar wanneer hun 
levenscyclus ten einde is, kunnen de grondstoffen gebruikt worden in nieuwe 
toepassingen. 

“ DE ZORGSECTOR 
LOOPT WAT 
BETREFT 
DUURZAAMHEID 
ACHTER. WAT 
NODIG IS, IS 
LEIDERSCHAP 
MET LEF OM 
HET ANDERS TE 
DOEN!”

  MARJAN MINNESMA
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Urgenda heeft in haar agenda vijf bewegingen genoemd, die bijdragen aan 
een duurzaam klimaat. De vijf bewegingen – anders wonen, anders van a 
naar b (mobiliteit), anders eten, anders produceren en anders energie 
opwekken - kunnen ook toegepast worden op de zorgsector. Voor alle door 
Urgenda benoemde ambities geldt dat ze zowel financieel als technisch 
realiseerbaar zijn voor 2030. Wat nodig is, is wilskracht.

Op het gebied van anders energie opwekken voert Urgenda verschillende 
projecten en programma’s uit in de zorg. Dat gaat om projecten als de uitgifte 
van zonbligaties in relatie tot de zonnepanelen op het dak van zorgcentrum 
de Benring in Voorst tot en met promotie van de energiestrijd die door 
verschillende zorghuizen gevoerd wordt.

De zorgsector heeft een enorme potentie qua energiebesparing en voorkomen 
van CO2-uitstoot. Zowel technologisch als gedragsmatig. Wat het echter 
vraagt is lef, moed en doorzettingsvermogen van zorgbestuurders, die durven 
investeren in de toekomst. Vanuit het besef dat duurzaamheid geen luxe is, 
maar hoogst urgent en een verantwoordelijkheid voor iedereen. Daarvoor 
rest nog 20 jaar. De verandering moet nu worden ingezet.

HOOFDSTUK 4 MILIEU EN INKOOP
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4.2 STREEFBEELDEN

VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF
Afval is anonieme grondstof. En anoniem is waardeloos. Om dat te 
voorkomen, behouden grondstoffen in de toekomst hun waarde en hun 
identiteit, weergegeven door middel van een grondstoffenpaspoort. De 
waarde van grondstof is duidelijk en producten hoeven niet meer tot nul te 
worden afgeschreven. Immers: producten fungeren als grondstofdepots en 
de gebruikte grondstoffen blijven hun waarde behouden en kunnen worden 
hergebruikt. De zorgsector is zoveel mogelijk volgens deze circulaire principes 
ingericht.

VAN ENERGIE ALS KOSTENPOST NAAR EEN OVERVLOED VAN 
ENERGIE
Energie kost nu nog veel geld. Toch is er gratis energie in overvloed: wind, 
zon en water. In de toekomst worden deze vormen van energie decentraal 
gewonnen. In plaats van vervuilend is energie schoon. Om zo effectief 
mogelijk energie op te wekken worden ook energiefuncties aan andere 
producten toegevoegd. Denk aan asfalt waarop niet alleen gereden wordt, 
maar dat ook energie opwekt. Daar waar mogelijk worden zorgorganisaties 
decentrale energieleveranciers. 

VAN VOEDING ALS MASSAPRODUCT NAAR VOEDING OP MAAT
Zorginstellingen van de toekomst hebben volop aandacht voor het belang 
van gezonde en goede voeding, dat zoveel mogelijk afkomstig is uit de 
omgeving. Het zorgt voor een versnelling van het genezingsproces en speelt 
in op belangrijke zorgwaarden als aandacht, thuis zijn en kwaliteit. Afval 
van voedsel wordt geminimaliseerd door gepersonaliseerd en op bestelling te 
koken, kleinere voorraden aan te houden en door voedsel waar mogelijk te 
hergebruiken. Voedsel draagt zo bij aan een beter klimaat. 

“ ALS JE GOED DOORREKENT 
IS EEN STERKIP 
UITEINDELIJKE GOEDKOPER 
DAN EEN PLOFKIP.”

  THIJS GEERDINK,
  DE ANTONIUS ZORGGROEP
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De Antonius Zorggroep is een organisatie bestaande 
uit een ziekenhuis – het Antonius Ziekenhuis - en een 
thuiszorgorganisatie, Thuiszorg Zuidwest Friesland. 
De Antonius Zorggroep noemt zich daarom een 
thuiszorgziekenhuis, waarbij samen met huisartsen en 
andere zorgverleners de zorg zodanig wordt 
georganiseerd dat inwoners uit de regio zo lang mogelijk 
thuis kunnen blijven wonen. Het Antonius Ziekenhuis 
is een algemeen ziekenhuis dat met een capaciteit van 
ruim 220 bedden een zo volledig mogelijk pakket aan 
medisch - specialistische zorg, onderzoek en 
behandeling biedt. Jaarlijks kent het ziekenhuis ruim 
14.000 opnamen, 12.350 opnames dagverpleging en 
bijna 80.000 polikliniekbezoeken. Thuiszorg Zuidwest 
Friesland bedient zo’n 3000 cliënten, met verschillende 
diensten. Er werken bij de Antonius Zorggroep 3500 
mensen. De omzet bedraagt ca. 140 miljoen euro.

VOEDING: EEN GASTROLOGISCHE BENADERING
De koks van de Antonius Zorggroep verzorgen zo’n 
1100 maaltijden per dag, die niet alleen het ziekenhuis 
ingaan, maar o.a. ook worden bezorgd bij ouderen 
thuis (Patyna verpleeg- en verzorgingshuizen) aan een 
school en aan VG-instelling Philadelphia. Het Antonius 
past een gastrologische benadering toe (gastro-
engineering) conform de principes van het Center for 
Gastrology in Leuven. Daarbij gaat het om 
(wetenschappelijke) toepassing van kennis van lekker 
(smaak), gezond en veilig eten. De achterliggende 
gedachte is dat voeding bijdraagt aan gezondheid. De 
patiënt en zijn/haar voedingstoestand staat hierbij 
centraal, zoals het hoort. Zo wordt in het Antonius 
Ziekenhuis bijvoorbeeld gewerkt met menu-
engineering, waarbij de samenstelling van maaltijden 
wordt afgestemd op de specifieke achtergrond van de 
patiënt. Een ander voorbeeld is dat bij patiënten op 
aanvraag een voedingsanamnese worden gedaan. Zij 
kunnen thuis op kracht worden gebracht voor of na een 
operatie.

“Bij oncologie doen we op aanvraag een smaaktest aan 
bed. Er wordt dan een voedingsanamnese gedaan op basis 
van smaak. Daar maken we een profiel van, waarop we 
de maaltijden aanpassen. Ook thuis kunnen we die 
maaltijden verzorgen. Op die manier bestrijden we het 
gevaar van ondervoeding. Variatie van smaken doet beter 
eten.”

Voor inspiratie: www.centerforgastrology.com

DE MILIEUTHERMOMETER ZORG
De Milieuthermometer Zorg is een milieuzorgsysteem 
voor intramurale zorginstellingen. Ze bestaat uit een 
set van criteria om aan een duurzame bedrijfsvoering te 
voldoen op grond waarvan de zorginstelling een 
bronzen, zilveren of gouden certificaat kan halen. Het 
gouden certificaat staat gelijk aan Milieukeur. De 
criteria waarop gemeten wordt, beslaan een breed scala 
aan onderwerpen als duurzaam inkopen, energie- en 
waterbesparing en afvalpreventie. Binnen de Antonius 
Zorggroep zorgt de thermometer voor aanjaging van 
duurzaamheid op allerlei (met name facilitaire) 
processen. Doordat de thermometer gelegitimeerd is 
vanuit de RvB brengt dat urgentie in de organisatie. De 
Antonius Zorggroep heeft inmiddels het zilveren 
certificaat behaald en gaat voor goud.

Zie voor meer informatie: www.milieuplatformzorg.nl 

“Werken aan duurzaamheid leidt niet tot hogere kosten. 
Dat wisten we al uit de literatuur, maar het is fijn om dat 
in de praktijk bevestigd te zien. Dat helpt bij het 
draagvlak. Als een duurzaam product dubbel zo duur is, 
zal de aanvrager waarschijnlijk voor de goedkope variant 
gaan.”

“De slag die we nu slaan, is dat we medewerkers uit de 
zorg van binnenuit betrokken willen krijgen. Wij van 
facilitair kunnen heel veel dingen aan de achterkant 

ANTONIUS ZORGGROEP

4.3 HET GOEDE VOORBEELD
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Meer weten? Neem contact op met Expeditie-
coördinator Sven Talman, Medewerker Kwaliteit, 
Systemen & Milieu, s.talman@antonius-sneek.nl, 0515 
48 85 29.

afvangen, maar we willen dat mensen zelf geïnspireerd 
raken, zodat er gedragsverandering ontstaat.”
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“ IN HET VERLEDEN KWAM DE SLOPER 
EN KEEK JE NIET MEER NAAR HET 
‘AFVAL’ OM. NU ZEG JE TEGEN EEN 
SLOPER: HET IS MIJN MATERIAALSTAAT. 
ZEG MAAR HOEVEEL JE ME BIEDT, IN 
PLAATS VAN DAT IK MOET BETALEN.”

 
 FOLKERT BROUWERS,
 NIJ SMELLINGHE
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ENERGIE
Energie kost nu nog geld. In de transitie naar een duurzaam energiesysteem 
is het nodig te werken aan bewustwording en nieuwe technieken, die zowel 
energiezuinig als schoon zijn. De transitie begint bij het realiseren van quick 
wins, vaak efficiency-maatregelen, die genomen kunnen worden om minder 
energie te verbruiken. In het kader van het Nationale Energieakkoord is een 
lijst met energiemaatregelen gepubliceerd, die binnen vijf jaar zijn terug te 
verdienen. Het Milieuplatform Zorg (MPZ) is een branchevereniging die op 
dit gebied kennis ontwikkelt.

Voor inspiratie: www.milieuplatform.nl/energie

AFVAL
Afval is zowel financieel als ecologisch onduurzaam. Door bewustwording 
op afval te activeren, ontstaat een andere houding bij mensen. Dat kan op 
verschillende manieren. Door bijvoorbeeld niet over afval, maar over 
grondstoffen te praten. Of door financieel zichtbaar te maken welke bedragen 
met afval gepaard gaan. Bouwend aan een circulaire zorgsector is het nodig 
samen met systeempartners methoden te ontwikkelen waarbij de transitie 
naar een circulaire economie gestalte krijgt.

Voor inspiratie: www.omrin.nl

VOEDING
Voeding speelt een belangrijke rol in het genezingsproces. Dat gaat niet 
alleen over voedingswaarde, maar ook om de atmosfeer waarin het eten 
genuttigd wordt en de smaak die het voedsel heeft. Anders eten draagt ook 
bij aan de vermindering van afval. Nog steeds wordt tot 40% van het voedsel 
in zorginstellingen weggegooid, een enorme kostenpost wanneer je dit 
financieel maakt. Tenslotte draagt anders eten bij aan vermindering van 
CO2-vervuiling, bijvoorbeeld door vermindering van de vleesconsumptie en 
door het regionaal of seizoensgebonden inkopen van voedsel. De toekomstige 
zorg maakt van voeding een topprioriteit.

Voor inspiratie: www.diverzio.nl, www.centerforgastrology.com en 
www.nieuwenederlandsekeuken.nl

DUURZAAM INKOPEN
De zorgsector heeft een enorme inkoopmacht. Waarden als duurzaamheid 
kan zij laten gelden door duurzaam in te kopen. Duurzaam inkopen kan het 
best gedefinieerd worden als ‘het meenemen van milieu en sociale aspecten 
in alle fasen van het inkoopproces op een manier die verder gaat dan de wet 
verplicht en leidt tot toegevoegde waarde voor zowel organisatie als 
maatschappij’. Daarvoor moeten nieuwe manieren van aanbesteden 
ontwikkeld worden. De NEVI (Nederlandse Vereniging voor 
Inkoopmanagement) is daarin een belangrijke partner voor de sector.

Voor inspiratie: www.nevi.com en het rapport Ondernemen in de circulaire 
economie5
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THOMAS RAU

Thomas Rau is architect en heeft 
sinds 1992 een eigen bureau (RAU) 
in Amsterdam. Hij werd in 2013 
uitgeroepen tot Architect van het 
Jaar. Daarnaast startte Rau Turntoo, 
een organisatie die zich inzet voor 
de transitie van de huidige lineaire 
economie naar een circulaire 
economie. Thomas Rau stond in 
2015 op de 3e plaats in de 
jaarlijkse duurzame 100 van 
dagblad Trouw. 

“ ALS WE ONS ZOUDEN 
REALISEREN DAT DE 
NATUUR EEN BANK IS, DAN 
ZOUDEN WE ER ALLES AAN 
DOEN HAAR TE REDDEN.”

 
  THOMAS RAU

DE CIRCULAIRE ECONOMIE EN HUISVESTING

5.1 WENKEND PERSPECTIEF

Duurzaamheid kan onmogelijk gepaard gaan met een lineaire economie 
die primair gebaseerd is op roofbouw; op een economie die grondstoffen 
neemt, ze gebruikt en ze uiteindelijk afdankt. Echt duurzaam handelen 
kan alleen plaatsvinden in een circulaire economie waarbij de materialen 
altijd de grondstof blijven die ze zijn en als zodanig kunnen worden 
hergebruikt.

Volgens Thomas Rau is veel hedendaagse duurzaamheid niet meer dan een 
optimalisatie van een onduurzaam systeem. Afvalverwerkingsbedrijven zijn 
van dat systeem de zichtbare vertegenwoordigers. Met het maximaliseren 
van hun winsten als hoogste doel, staan zij aan het einde van de keten en 
bepalen zij welke grondstoffen wel en welke niet financieel rendabel 
teruggewonnen kunnen worden. De economische afweging heeft uiteindelijk 
het laatste woord.

Echte duurzaamheid krijgt vorm wanneer rekening wordt gehouden met de 
ecologische wetmatigheden van het leven. Eén zo’n wetmatigheid is dat de 
mensheid te gast is op aarde, een ruimtestation in het universum. De aarde is 
een gesloten systeem. De voorraden zijn beperkt en alles wat verloren gaat – 
bijvoorbeeld door verbranding – is voor eeuwig verloren. Daaruit volgt een 
tweede wetmatigheid. De menselijke aanwezigheid op aarde is tijdelijk, maar 
de consequenties van menselijk handelen zijn vaak permanent. Duurzaam 
handelen betekent dat daarvan rekenschap wordt afgelegd. Dat alleen opties 
op de toekomst worden genomen, waarbij zowel voor als na het handelen de 
uitgangspositie gelijk blijft.
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Dat gaat uiteindelijk over rentmeesterschap en over verantwoordelijkheid 
nemen. Verandering begint bij ieder individu zelf, met de vraag waar hij of 
zij verantwoordelijkheid voor kan nemen. Afval is volgens Thomas Rau niets 
anders dan een grondstof zonder identiteit, zonder naam. Wanneer mensen 
verantwoordelijk met materialen willen omgaan, is de voorwaarde dat ze er 
volledig eigenaar van kunnen zijn. Voor een televisie kunnen de meeste 
mensen dat niet. In principe is dat een gifbom die je – met aankoop – in je 
maag gesplitst krijgt. Als de televisie stuk gaat, wordt het materiaal afgedankt.

Dat is precies het verdienmodel van veel bedrijven. Zij leveren producten die 
net niet stuk zijn. Wanneer het stuk gaat, moet de consument een nieuw 
product kopen en wordt het oude weggegooid. Een hoogst onduurzaam 
model. De crux is het vraagstuk van eigendom. Alleen degene die het product 
gemaakt heeft, het als het ware in de vingers heeft, kan daadwerkelijk voor 
de gebruikte materialen verantwoordelijkheid nemen. En ze eventueel 
hergebruiken, als de prikkel daartoe aanwezig is.

Er moeten daarom nieuwe verdienmodellen ontwikkeld worden, die 
gebaseerd zijn op de vraag van de consument naar de prestatie, de performance, 
van een product. Want in essentie vragen consumenten niet om een lamp, 
maar om licht. Ze vragen niet om een koelkast, maar om koeluren, niet om 
een wasmachine, maar om wasuren. In een performance-model blijft de 

“ AFVAL IS EEN 
GRONDSTOF DIE 
TIJDELIJK ZIJN 
IDENTITEIT KWIJT 
IS.”

  THOMAS RAU
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producent eigenaar van het product. Daar gaat een enorm duurzame prikkel 
vanuit: opeens is het net niet stuk-verdienmodel niet meer zo aantrekkelijk.

Het betekent dat andere kwaliteiten worden aangesproken. Als producenten 
eigenaar blijven van de grondstoffen in producten, wordt remontabiliteit een 
belangrijk ontwerpprincipe. Dan wordt het belangrijk om overzichtelijk op 
een rij te hebben welke grondstoffen waar in het product verwerkt zijn, 
bijvoorbeeld in de vorm van een grondstoffenpaspoort. Het wordt belangrijk 
om duurzame producten te ontwikkelen die langdurig mee gaan.

Zo’n transitie van een lineaire naar een circulaire economie vraagt om nieuwe 
spelregels. Oude beroepen zullen verdwijnen en nieuwe beroepen zullen 
opkomen. Consumenten zullen hun macht moeten gaan gebruiken om in te 
kopen op basis van prestatie, in plaats van op product. De zorgsector met 
haar inkoopmacht kan hierin een rol vervullen. 

Maar ten diepste staan we volgens Thomas Rau aan de vooravond van een 
zijnsrevolutie. Voor de eerste keer in de menselijke geschiedenis zal de relatie 
tussen mensheid en aarde bewust opnieuw vormgegeven moeten worden. 
Waarbij principes als balans, wederkerigheid en respect het uitgangspunt 
vormen. Daarvoor zijn leiders nodig. Leiders die mensen geven wat nodig is, 
ook wanneer dat oncomfortabel is of tot weerstand leidt.
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“ ENERGIELEVEREND BOUWEN KAN AL LANG, MAAR WE 
DOEN HET NIET. HET IS GEEN TECHNISCH PROBLEEM, GEEN 
FINANCIEEL PROBLEEM, MAAR EEN MENTAAL PROBLEEM.”

 THOMAS RAU

5.2 STREEFBEELDEN

VAN VASTGOED IN BEZIT NAAR VASTGOED ALS EEN DIENST
Bij veel zorginstellingen vormt vastgoed het grootste deel van de balans, tot 
wel 15% van de exploitatie. Terwijl vastgoed eigenlijk niet meer is dan een 
huls om datgene te faciliteren wat zorginstellingen in hun primaire proces 
aanbieden: zorg. Bovendien zal in toenemende mate de zorg aan huis worden 
geleverd (o.a. door digitalisering). Daarom zijn zorginstellingen in de 
toekomst niet zelf meer eigenaar van vastgoed, maar gebruiken ze vastgoed 
als een dienst in hun primaire proces.

VAN VASTGOED ALS HUISVESTING NAAR GEZONDMAKEND 
VASTGOED
Bij veel vastgoed is nauwelijks nagedacht over hoe het kan bijdragen aan het 
herstelproces van de cliënt. Gebouwen zijn er over het algemeen niet voor de 
patiënt, maar voor de zorgverlener. Als ziekenhuizen in de toekomst echter 
gezondheidshuizen worden, zal vastgoed een eigen rol hebben. Door bij te 
dragen aan wat gezondmakend is voor mensen: natuur, menselijke maat, 
licht, een prettig verblijf.

VAN VASTGOED ALS STENEN NAAR VASTGOED ALS 
GRONDSTOFFENDEPOT
Opties op de toekomst nemen betekent zorgen dat je na gebruik nog evenveel 
keuze hebt als ervoor. Binnen dat beeld fungeert vastgoed als een 
grondstoffendepot, waarin materialen duurzaam worden opgeslagen. Omdat 
gebouwen remontabel zijn, kunnen grondstoffen na de sloop weer hergebruikt 
worden. Gebouwen worden nooit tot 0 afgeschreven, maar maximaal tot de 
grondstofwaarde die is opgeslagen. Afval is materiaal en heeft waarde.

VAN VASTGOED MET ÉÉN FUNCTIE NAAR MULTIFUNCTIONEEL 
VASTGOED
Toekomstig vastgoed is multifunctioneel inzetbaar. Gezondheid is niet 
alleen het domein van afzonderlijke zorginstellingen. Functies binnen de 
zorg, maar ook over de grenzen van zorg heen (wonen, werken, leven en 
leren) worden gecombineerd. De eilandjescultuur voorbij. Het vastgoed 
binnen zorginstellingen faciliteert meerdere functies en werkruimtes worden 
zoveel mogelijk gedeeld.
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Nij Smellinghe is een ziekenhuis in Drachten met 339 
bedden en uitgebreide poliklinische voorzieningen. 
Alle specialismen zijn vertegenwoordigd. Nij 
Smellinghe biedt voornamelijk zorg aan inwoners 
afkomstig uit Zuidoost-Friesland. Het ziekenhuis heeft 
een omzet van ca. 100 miljoen euro.

EEN SENIOR-VRIENDELIJK ZIEKENHUIS
De financiering van zorgvastgoed is sinds 2008 
fundamenteel veranderd. In het bouwregime van voor 
2008 onderhandelden bestuurders met het College 
Bouw Zorginstellingen over nieuw vastgoed. Vast punt 
waren het aantal vierkante meters dat gebouwd moest 
worden, waarbij de cultuur was: de bestuurder met het 
mooiste verhaal kon er de meeste m² uitslepen Werd 
een aanvraag tot nieuwbouw goedgekeurd door het 
College, dan werden rente en aflossingen vergoed en de 
benodigde leningen geborgd. Rekening houden met 
een toekomstige bezettingsgraad was niet aan de orde. 
Risico’s op vastgoed waren er nauwelijks voor 
zorginstellingen. Sterker nog, ziekenhuizen wisten 
vaak een resultaat op hun financiering te halen door 
een veel lagere rente uit te onderhandelen op hun 
geborgde lening, dan de rekenrente die men vergoed 
kreeg in het budget. 

Sinds 2008 zijn huisvestingskosten echter een onderdeel 
van een DBC1 en vanaf 2012 in een DOT2 of ZZP3. 
Wanneer er minder patiënten zijn dan begroot, 
betekent dat een verliespost op huisvesting. Het 
betekent ook dat extra vierkante meters geld kosten. 
Een besef dat nog lang niet bij iedereen in de zorg in de 
genen zit.

“Van oudsher is de cultuur in het ziekenhuis erg gericht op 
de wensen van de specialist, ook qua huisvesting. Nu zie je 
steeds meer dat belangrijker wordt wat de zorgconsument 
wil. Dat vergt een verandering van denken van 
specialisten. Niet zij, maar de consument – al is hij maar 
even in het ziekenhuis – staat centraal. Onze nieuwe poli 

is daarom senior-friendly gebouwd. Dat leidt bijvoorbeeld 
tot bredere gangen en meer raampartijen, zodat 
zorgconsumenten zich altijd ten opzichte van de 
buitenomgeving kunnen oriënteren waar ze zich in de 
poli bevinden. De patiënt wil graag gerustgesteld worden: 
er is groen, ruimte en rust. Hij moet het gevoel krijgen in 
vertrouwde handen te zijn.”

“Na de bouw van de laatste polikliniek hebben we een pas 
op de plaats gemaakt. Voordat we weer over vastgoed gaan 
nadenken is de eerste vraag: wat hebben we gezien 
toekomstige ontwikkelingen eigenlijk nodig aan vastgoed? 
En mochten we vastgoed nodig hebben, dan komt pas de 
vraag naar hoe dat er moet uitzien en hoe dat past binnen 
nieuwe wet- en regelgeving en financiering.”

De afgelopen 10 jaar heeft Nij Smellinghe op het 
gebied van vastgoed grote ontwikkelingen 
doorgemaakt. In 2010 is een nieuwe vleugel opgeleverd, 
die plaats biedt aan diverse ondersteunende diensten 
van het ziekenhuis. In 2014 is de nieuwe polikliniek 
opgeleverd. Een apart gebouw met eigen ingang, 
centrale hal, receptie en restaurant.

“Maar het gaat ook over kwaliteit van leven en hoe het 
ziekenhuis daar een bijdrage aan kan leveren. Zo is er 
bijvoorbeeld veel aandacht voor begeleiding in de laatste 
levensfase. Sterven moet mogen, en fysiek en sociaal draagt het 
ziekenhuis daar aan bij.”

“Vroeger bestond een patiënt pas als hij door de voordeur van de 
polikliniek binnenkwam. Tegenwoordig is de huisarts één van 
de belangrijkste contactpersonen. We hebben nu als ziekenhuis 
autootjes die naar klanten toerijden. Specialisten komen echt 
buiten de deur. Ook dat stelt weer vragen bij de ruimte die je 
nodig denkt te hebben. Wanneer komen patiënten nog in het 
ziekenhuis en welk type ruimte heb je dan nodig? Bij sommige 
processen kunnen we als ziekenhuis niet op tegen de huisarts. 
En dat moet dan ook op de juiste plek gedaan worden. Steeds 
meer werken we daarom samen met anderhalvelijnscentra.”

NIJ SMELLINGHE

5.3 HET GOEDE VOORBEELD
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Meer weten? Neem contact op met Expeditiecoördinator 
Folkert Brouwers, Directeur Gebouwen en Bedrijven, 
f.brouwers@nijsmellinghe.nl, 0512 588 618.

 1Diagnose behandelcombinatie
 2DBC’s op weg naar Transparantie
 3Zorg zwaarte pakket voor met name ouderenzorg
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5.4 DE WERKAGENDA

NIEUWE VORMEN VAN AANBESTEDEN
Bouwen conform circulaire principes vraagt om een andere manier van 
werken in de keten van de bouwwereld. Inmiddels hebben bouwteams hun 
intrede gedaan en wordt door opdrachtgevers steeds vaker aanbesteed in de 
vorm van een concurrentiegerichte dialoog. Daarbij worden consortiums 
uitgedaagd innovatief te denken langs de lijnen van de opdrachtgever. Ook 
de vraag welke producten - installaties, technisch interieur, algemeen 
interieur - op prestatie kunnen worden aanbesteed wordt belangrijker.

INTRODUCTIE VAN REMONTABILITEIT EN LEGOLISERING VAN DE 
BOUW
Er is sprake van een zoektocht naar een bouwproces dat leidt tot industrieel 
vervaardigd maatwerk en zodanig in elkaar steekt dat gemakkelijk 
aanpassingen gedaan kunnen worden wanneer het gebruik verandert. De 
term ‘legolisering’ wordt hiervoor wel gebruikt. Hoewel er kritiek is op de 
term, wordt er in toenemende mate onderzoek naar de mogelijkheden 
gedaan.

WERKEN AAN ZERO WASTE
Zero Waste gaat over het zodanig ontwerpen en beheren van producten en 
processen dat voorkomen wordt dat er afval ontstaat. Dat begint klein, bij 
bewustwording van iedere consument over het afval dat hij of zij produceert. 
Door middel van hulpmiddelen als een wastelab helpt het Zero Waste Center 
bij die bewustwording. En zo zijn er vaak velerlei aangrijpingspunten.

Voor inspiratie zie: www.zerowastecenter.eu en het TNO rapport: Kansen 
voor de circulaire economie in Nederland6
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SYSTEEM



SYSTEMEN. WAAROM DENKEN WE DAARBIJ ZO SNEL AAN 

GEÏNSTITUTIONALISEERDE WET- EN REGELGEVING, IN PLAATS VAN AAN 

ECOSYSTEMEN? WAAROM DENKEN WE VAAK IN LINEAIRE IN PLAATS VAN IN 

CIRCULAIRE TERMEN? MENS EN ORGANISATIE ZIJN ONDERDEEL VAN EEN 

MONDIAAL ECOSYSTEEM, CONTINU IN EEN DYNAMISCH LEVENGEVEND 

EVENWICHT. ALS SYSTEMEN RIGIDE WORDEN, TERNEERDRUKKEND ZIJN EN 

UITEINDELIJK VERSTIKKING TOT STAND BRENGEN, WERKEN ZE NIET MEER ZOALS 

BEDOELD. DAN ZIJN ZE LOS KOMEN TE STAAN VAN MENSEN EN BRENGEN ZE 

GEEN VRUCHT MEER VOORT. LEVENSVOORTBRENGENDE SYSTEMEN ZIJN HET 

WEEFSEL WAARBINNEN MENS EN ORGANISATIE CONFORM BEDOELING KUNNEN 

LEVEN.



6. ZORGKETEN
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HET PRINSES MÁXIMA CENTRUM: EEN VOORBEELD 
VAN EFFICIËNTE KETENSAMENWERKING

6.1 WENKEND PERSPECTIEF

DIANA MONISSEN

Diana Monissen is voorzitter Raad 
van Bestuur bij het Prinses Máxima 
Centrum voor Kinderoncologie, 
daarvoor was zij voorzitter RvB bij 
De Friesland Zorgverzekeraar. Bij 
haar vertrek werd ze benoemd tot 
ridder in de Orde van Oranje-Nas-
sau. Ze ontving de onderscheiding 
voor de belangrijke rol die zij speel-
de in de herinrichting van de Friese 
zorg.

Eén van de grootste uitdagingen waar de zorg zich voor gesteld ziet is 
het betaalbaar houden ervan. Vergrijzing, groeiende welvaart en nieuwe 
technologieën zijn oorzaken van stijgende zorguitgaven. Naast een 
transitie van een focus op zorg naar een focus op gezondheid, moet ook 
de organisatie van zorg beter daar waar kan. Een efficiëntere zorgketen, 
die werkt vanuit de werkelijkheid van de patiënt, kan daar aan bijdragen. 
Een voorbeeld vanuit specialistische zorgverlening.

Het Prinses Máxima Centrum heeft een heldere missie: ieder kind met 
kanker genezen met optimale kwaliteit van leven. Het kind en het gezin zijn 
de kern waar het Centrum om draait. Dat betekent dat hun leefwereld 
bepalend is voor hoe de zorg en de faciliteiten daaromheen georganiseerd 
worden. Er is een kinderraad die zeggenschap heeft over verschillende 
onderwerpen en het Centrum is georganiseerd in een coöperatie. Andere 
zorginstellingen, maar ook de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker 
(VOKK) participeren in het bestuur. De ervaring van het management is dat 
ze door ouders en kinderen vaak worden uitgedaagd nog radicaler te denken 
vanuit de leefwereld.

Het Prinses Máxima Centrum werkt volgens het principe van 
ontwikkelingsgerichte zorg. De ontwikkeling van het kind staat centraal: 
van diagnose tot later leven met eventuele chronische zorg. Alle aspecten van 
het functioneren van het kind hebben een plek: intellectueel, sociaal 

“ HET ANDERHALVELIJNSCENTRUM 
IS EEN MOOIE ONTWIKKELING. 
SPECIALISTEN KRIJGEN AF EN TOE 
ONDERDAK BIJ ONS: ZO KOMEN 
ALLERLEI DISCIPLINES SAMEN. HET IS 
ECHT EEN LERENDE GEMEENSCHAP.”

 
  BERBER HOMMES,
  ZUIDOOSTZORG
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emotioneel, spiritueel en fysiek. Het gaat niet alleen om de medische 
aspecten, maar feitelijk om positieve gezondheid. Artsen en verplegend 
personeel stellen kwaliteit van leven centraal en doen er alles aan om medische 
stress te voorkomen.

Het Prinses Máxima Centrum kent twee kernwaarden: grensverleggend én 
gepassioneerd zijn. Alleen het beste is goed genoeg. De beste zorg, de beste 
opleidingen en het beste onderzoek. Maar verbonden met de missie en met 
een gerichtheid op kind en ouders. In samenwerking met lokale ziekenhuizen 
rond de zorg voor kinderen met kanker is gekozen voor een vorm van 
ketenzorg waarbij centraal gebeurt wat centraal moet èn lokaal wat lokaal 
kan. De complexe zorg vindt plaats in het Prinses Máxima Centrum; minder 
complexe zorg in shared care ziekenhuizen.

Het hoofdbehandelaarschap ligt bij het Prinses Máxima Centrum. Afspraken 
daarover zijn vastgelegd in overeenkomsten. Ondanks de gemaakte afspraken 
blijkt de werkelijkheid soms weerbarstig. Belangen – bijvoorbeeld het gevoel 
bij shared care ziekenhuizen dat expertise wordt afgestoten – maken 
samenwerking lastig. Dan is het belangrijk terug te vallen op de 
gemeenschappelijk gevoelde missie en urgentie. Het is het kind met kanker 
waar het om draait.

Voor Monissen betekent samenwerking ten diepste dat de hele keten zich 
ondergeschikt maakt aan de toekomst van het kind met kanker. In het 
belangenspel betekent dat soms dat ze druk moet uitoefenen om iets gedaan 
te krijgen. Dat ze nieuwe wegen moet inslaan bijvoorbeeld om de financiering 

“ EEN BEETJE 
VERANDERING 
GAAT NIET 
HELPEN.”

 
  DIANA MONISSEN
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van de zorg rond te krijgen. Dat het belangrijk is om de juiste partners te 
zoeken. Partijen die vanuit dezelfde visie bereid zijn hun zekerheden op te 
geven en risico’s te lopen. Het gaat kortom om durf en uithoudingsvermogen. 
Uiteindelijk houd je dat alleen vol als je terug kunt keren naar de ultieme 
drijfveer: het belang van het kind waar je voor in beweging komt. Dat is 
wellicht dè succesfactor van het Prinses Máxima Centrum.
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6.2 STREEFBEELDEN

VAN SYSTEMEN TERUG NAAR DE OORSPRONKELIJKE BEDOELING
In de toekomst werken zorginstellingen vanuit het concept positieve 
gezondheid. Niet de medische ingreep, maar het welbevinden van het 
individu is het uitgangspunt. Het behouden en bevorderen van vitaliteit en 
zelfredzaamheid spelen daarin een belangrijke rol. De vraag wordt gesteld 
waar de wensen van de burger liggen, in plaats van dat er een bestaand 
aanbod passend wordt gemaakt. Niet de systeemwereld is leidend, maar de 
wens van het individu. En dat heeft gevolgen voor financiering, organisatie 
en inrichting van organisaties.

VAN ZORGKETENS NAAR NETWERKEN VAN WELBEVINDEN
In de toekomst zijn niet de doelen en doelgroepen van instellingen leidend 
wanneer het de organisatie van zorg betreft. Centraal staat de vraag van de 
kwetsbare mens, die zelf regie heeft en veerkracht toont. Organisaties zoeken 
elkaar niet op vanuit het aanbod dat zij hebben om daarop in ketens samen 
te werken. Ze werken – bijvoorbeeld in wijkteams – samen en vormen een 
netwerk om de zorgvrager heen. Daarbij gaat het niet alleen om zorg, maar 
om integratie met sectoren als welzijn en wonen.

VAN HOKJES EN VAKJES NAAR EEN INTEGRALE BENADERING
Het zorgsysteem kan getypeerd worden als een ego-systeem waarin 
marktwerking als ordeningsprincipe centraal staat. Dat heeft geleid tot een 
opdeling van de sector in hokjes en vakjes, die krampachtig beschermd 
worden. Wanneer wordt gewerkt vanuit het principe van de wens van de hele 
mens zal ook de financiering anders georganiseerd moeten worden. Vormen 
als shared shavings en populatiebekostiging zijn eerste experimenten hiermee.

“ VERANDERING IS NIET 
MAKKELIJK: SOMS ZIT JE OP 
DE TOP VAN DE BERG EN 
SOMS GLIJ JE KEIHARD UIT 
OP EEN IJSSCHOTS.”

  DIANA MONISSEN
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Espria is een organisatie die zich primair richt op 
geestelijke gezondheidszorg, verpleging, verzorging en 
thuiszorg  (VVT) en op verstandelijke 
gehandicaptenzorg. Espria is een concern dat bestaat uit 
zes zorggroepen met ieder hun eigen specialisatie. 
Jaarlijks helpt Espria zo’n 25.000 mensen. Espria heeft 
circa 12.000 medewerkers in loondienst. De totale 
omzet bedraagt ongeveer 750 miljoen euro op jaarbasis. 
Sinds 2014 is de Espria Academy gestart: een team van 
medewerkers en onderzoekers uit de verschillende 
bedrijfsonderdelen. De Espria Academy ondersteunt 
innovatie in de zorg door onderzoek en innovatieprojecten 
te ondersteunen. Onderstaand drie voorbeelden.

SAMEN OUD
Samen Oud is een geïntegreerd project in de ouderenzorg 
van Zorggroep Meander, één van de zorggroepen onder 
Espria. Vanuit eerstelijnsteams – waarin allerlei 
perspectieven zijn vertegenwoordigd – worden ouderen 
gescreend op hun mate van kwetsbaarheid en 
welbevinden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 
Groninger Well-being Indicator, een instrument dat 
welbevinden als uitgangspunt heeft. Op basis van de 
screening maakt de oudere in samenwerking met 
huisarts, wijkverpleegkundige, specialist 
ouderengeneeskunde en ouderenadviseur een plan om 
het welbevinden te vergroten en kwetsbaarheid zo laag 
mogelijk te houden.

“Ons bedrijf was vroeger veel meer opgeknipt in onderdelen. 
We hadden een beleidsafdeling, een preventieafdeling 
enzovoort. Dat zie je ook terug in wijkteams. Als een 
handeling zich op het snijvlak bevindt tussen welzijn en 
zorg. Nu zoeken we meer een integrale benadering. Dat is 
een kwestie van vertrouwen en van gunnen aan elkaar. 
Ook bij ons moet geld verdiend worden. De productiedruk 
is zeker aanwezig. Maar de gedachtegang is dat als we slim 

ESPRIA

6.3 HET GOEDE 
VOORBEELD
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Meer weten? Neem contact op met Expeditiecoördinator 
Michel Hovinga, Stafmanager HRM, m.hovinga@icare.nl, 
06 130 304 46.

ouderen gaan na een kort ziekenhuisbezoek – voor 
onderzoek en advies – terug naar huis waar zij extra 
(ziekenhuis)zorg en behandeling voor hun ziekte(n) en 
problemen ontvangen van het Hospital@Home team. 
Dit is een team van zorgprofessionals die werken als een 
ziekenhuisteam en in afstemming met de huisarts altijd 
kunnen terugvallen op de medisch specialist in het 
ziekenhuis.

“Durf als management je dashboard af en toe op zwart te 
zetten. Te zoeken naar nieuwe vormen van verantwoording, 
die aansluiten bij wat er aan de keukentafel gebeurt.”

en kwalitatief goed samenwerken er voor ieder plek is.”

“In het onderzoek dat we doen rond integrale zorgprojecten 
merken we tevredenheid bij mensen. Ze hebben het gevoel 
dat er naar hen geluisterd wordt en dat ze echte aandacht 
krijgen.”

GEZONDHEIDSCENTRUM DE MONDEN
Een andere vorm van het organiseren van integrale zorg 
dichtbij de cliënt en zijn omgeving is het 
Gezondheidscentrum (GC) de Monden, een 
samenwerking tussen partijen in het gebied de Monden 
(Nieuw Buinen, Valthermond en Tweede Exloërmond). 
Icare en GGZ Drenthe, twee labels van Espria, werken 
hier samen met huisartsen en sociale teams vanuit één 
locatie. GC de Monden is georganiseerd op basis van 
het Chronic Care Model (CCM). Het doel van dit 
model is de zorg van chronisch zieken te verbeteren 
door goede samenwerking tussen patiënt en het team 
van zorgverleners. Bijvoorbeeld door het zelfmanagement 
van de cliënt te ondersteunen. GC de Monden is 
opnieuw een voorbeeld van uitgaan van welbevinden en 
daar als team omheen georganiseerd zijn.

“Onze diagnostiek vindt plaats vanuit een veel breder 
perspectief. Bij een oudere man met buikklachten, vragen 
we door. Bijvoorbeeld over hoe hij in het leven staat. Is hij 
nog actief in het maatschappij, gaat hij nog naar de 
biljartclub? Misschien is eenzaamheid wel de achtergrond 
van zijn klachten.”

“Het nieuwe gesprek is dat je echt goed doorvraagt. Dat je 
echt luistert en verbinding maakt.”

HOSPITAL@HOME
Hospital@Home is een programma dat getrokken 
wordt door het UMCG waarin verschillende 
zorginstellingen, waaronder Espria, samenwerken rond 
het faciliteren van ziekenhuiszorg thuis. Kwetsbare 
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6.4 DE WERKAGENDA
De werkagenda zorgketen is uitgewerkt aan de hand van succesfactoren en 
lessen die deelnemers op het gebied van samenwerking zelf hebben ervaren. 
Op basis van deze factoren en lessen zijn sleutels tot succes benoemd, die zijn 
uitgewerkt in de drie hoofdthema’s van de expeditie: positieve gezondheid, 
circulaire economie en een inclusieve samenleving.

Wat leidt tot succesvolle vormen van samenwerking:

GEMEENSCHAPPELIJK DOEL
Het hebben van een gemeenschappelijke missie en visie. Daarbij staan 
niet de eigen belangen en organisatiedoelen op de eerste plaats, maar 
wordt ontwikkeld vanuit de gemeenschappelijke ‘bedoeling’.

PASSIE
Daardoor ontstaat er ruimte voor professionals die samen kunnen 
werken vanuit een passie en enthousiasme. Ze mogen weer werken 
vanuit een eigen geraaktheid, in plaats van zich te moeten laten leiden 
door de belangen van de organisatie waar ze werken.

WEDERKERIGHEID
Bij geslaagde samenwerking is er oog voor elkaar. Je gunt elkaar werk en 
je staat open voor elkaars belangen. Niet a priori, maar juist vanuit een 
gezamenlijk met elkaar oplopen. Er is vertrouwen in elkaar.

URGENTIE
Bezuinigingen kunnen daardoor juist ook een kans zijn, omdat het 
uitnodigt de ‘oude groef ’ te verlaten en kwetsbaar te zijn. Over de 
grenzen van organisaties heen moeten professionals wel samen gaan co-
creëren.

FINANCIËLE BELONING
Als samenwerking uiteindelijk financieel beloond kan worden, is het 
plaatje rond. Financiering is dan de uiteindelijke beloning voor een 
andere manier van organiseren, in plaats van het doel waarop vooraf de 
samenwerking wordt aangegaan.

1

2

3

4

5
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ANDRIES EKHART

Andries Ekhart is wethouder werk 
en inkomen, AWBZ/WMO en sport 
van de Gemeente Leeuwarden, en 
heeft jarenlange ervaringen als 
gemeentebestuurder.

DE INCLUSIEVE SAMENLEVING

7.1 WENKEND PERSPECTIEF

Positieve gezondheid uitwerken tot concrete initiatieven in de 
maatschappij, leidt tot een herwaardering van menswaarden als 
aandacht voor en betrokkenheid op elkaar. Een inclusieve samenleving 
is een samenleving waarbij een ieder met zijn beschikbare veerkracht 
deelneemt aan het leven. Voor een sector – die in zeker opzicht sterk 
gedomineerd wordt door wet- en regelgeving – betekent dit dat hier 
bewust ruimte voor gemaakt moet worden. Twee voorbeelden.

HET LEEUWARDER MODEL: ZORG VANUIT BETROKKENHEID EN 
MAATWERK
De zorg georganiseerd langs de meetlat van het systeem, leidt tot een zorg die 
haar hart verloren heeft. Dan verwordt de zorg tot een financieel verhaal, 
waarbij mensen indicaties krijgen voor 2 uur en 23 minuten per week. 
Opgedeeld in sub-activiteiten als WC schoonmaken (8 minuten) en 
administratie doen (10 minuten). Geniaal wellicht met het oog op 
administratie en procesbeheersing, maar dodelijk voor een mensgerichte 
zorg.

Een zorg die systeemwaarden als uitgangspunt neemt, leidt tot een cultuur 
waarin iedereen gelijk is en gelijke rechten claimt. Waarin alleen 
standaardsituaties voorkomen, die objectief meetbaar en afrekenbaar zijn. 
Een cultuur die gesegmenteerd is in hokjes en vakjes en gejuridificeerd is, 
waarbij achter een bureautafel constructies verzonnen worden, die in de 
praktijk niet alleen niet mensgericht, maar ook nog eens duurder zijn.

Wethouder Andries Ekhart heeft met zijn gemeente het Leeuwarder model 
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GEA SIJPKES

Ideeëngenerator Gea Sijpkes is be-
stuurder van woon- en zorgcentrum 
Humanitas in Deventer. Daarnaast is 
zij bestuurslid van ActiZ. Sijpkes 
werd wereldnieuws door woonstu-
denten in huis te nemen, die in ruil 
voor een gratis kamer, dertig uur 
per maand meedraaien en vooral 
een “goede buur” zijn voor ouderen.

ontwikkeld dat het anders wil doen. Het Leeuwarder model kent 
uitgangspunten waarbij zelf- en samenredzaamheid voorop staan: waar 
ondersteuning vanuit het eigen netwerk eerst komt, vertrouwen wordt 
gegeven waar mogelijk en waarbij preventie en faciliteren voor hulpverlenen 
gaan. Een model kortom dat mensen aanspreekt op hun eigen vermogen, 
veerkracht en verantwoordelijkheid, maar dat tegelijkertijd oog heeft voor 
iedere individuele situatie. Vanuit maatwerk en betrokkenheid wordt gezocht 
naar economisch volhoudbare oplossingen. Dat spreekt iedere bewoner aan 
op het vermogen dat hij heeft om zelf mee te doen en bij te dragen.

HUMANITAS DEVENTER: EEN HUB VOOR SOCIALE INITIATIEVEN
Een goed voorbeeld van het maken van ruimte voor menswaarden binnen de 
grenzen die worden opgelegd door wet- en regelgeving, geeft Gea Sijpkes. Zij 
is bestuurder van Humanitas Deventer, een kleine instelling voor wonen en 
zorg. Welbevinden en welzijn zijn centrale begrippen waarbij het creëren van 
een plezierige leefomgeving voor oudere mensen voorop staat.

Sijpkes doet dit door slim en creatief functies toe te voegen aan haar 
verzorgingshuis, die zorgen voor win-win situaties. Hèt voorbeeld waarmee 
ze wereldnieuws werd, zijn de woonstudenten. Een zestal kamers op 
Humanitas worden bewoond door studenten. Als tegenprestatie voor het feit 



LEARNING HISTORY MVO EXPEDITIE DUURZAME ZORG NOORD   |   83

HOOFDSTUK 7 COMMUNITY

dat zij geen huur hoeven te betalen, zijn de studenten een ‘goede buur’ voor 
de bewoners. Met aandacht en dienstbaarheid. Waar ouderen – in de woorden 
van een student – eerst een anonieme groep achter de gordijntjes waren, 
worden ze voor betreffende studenten ‘weer mensen’. En andersom brengen 
de studenten de wereld het verzorgingshuis binnen. Een win-win situatie.

Met de kansen die in haar omgeving ontstaan, ontwikkelt Sijpkes steeds 
weer nieuwe functies. Door gewoon te beginnen en klein te experimenteren. 
Zonder business-case, want achter een bureautafel ontstaat alleen papier. De 
praktijk moet uitwijzen of iets werkt. En zo niet dan kun je door de 
kleinschaligheid gemakkelijk weer stoppen. Andere voorbeelden van de 
wereld die Sijpkes haar verzorgingshuis inbrengt zijn onder andere de sport- 
en spelactiviteiten en fietslessen samen met vluchtelingen en het ruimte 
bieden aan Stichting de Volle Buik, een organisatie die warme maaltijden 
kookt voor arme gezinnen in de wijk.

De essentie van het werk van Gea Sijpkes is dat zij steeds nieuwe waarden 
weet toe te voegen ten bate van de bewoners in het verzorgingshuis èn ten 
bate van andere partners in de samenleving. Een voorbeeld van ‘het kan wel’. 
En dat met een ontwapenende eenvoud!

“ WIJ KUNNEN 
ONZE KENNIS 
OVER 
PARTICIPATIE 
DELEN EN 
DAARMEE 
BEDRIJVEN 
IN ANDERE 
SECTOREN 
HELPEN AAN HUN 
VERPLICHTINGEN 
OP DAT GEBIED 
TE VOLDOEN.”

 BART STEKELENBURG,
  LENTIS
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7.2 STREEFBEELDEN

VAN ZORGBUREAUCRATIE NAAR ONDERNEMEN
Hoe je het ook wendt of keert: de zorg is een dichtgeregelde sector. En 
zorgorganisaties staan niet per se bekend als ondernemend. Als je jezelf 
echter laat voorschrijven wat mogelijk is, dan staat dat vernieuwing behoorlijk 
in de weg. De zorgprofessional van de toekomst is een ondernemer. Die 
maakt binnen het systeem ruimte voor ondernemerschap en benut de kansen 
die er zijn om toegevoegde waarde te creëren.

VAN NAZORG NAAR PREVENTIE EN VOORZORG
Momenteel worden veel maatschappelijke problemen afgewenteld op de 
zorg. Er is pas financiering voor jouw vraagstuk op het moment dat je patiënt 
geworden bent, in het systeem bent beland. Uitgevallen op werk, school of 
gezin. Zorgaanbieders die vermaatschappelijken werken proactief en 
preventief aan het weerbaar maken van de gemeenschap. Dat doen ze in 
wisselwerking met die gemeenschap vanuit hun eigen missie en vakgebied.

VAN EEN INDIVIDUELE GERICHTHEID NAAR EEN GERICHTHEID OP 
DE GEMEENSCHAP
Zorgaanbieders van de toekomst richten zich niet alleen meer op het 
ondersteunen van individuele mensen met een zorgvraag (hun huidige 
corebusiness), maar richten zich ook op het versterken van de collectieve 
gezondheid van de lokale gemeenschap (public health). Zo werkt de zorg met 
nieuwe partners aan alles zes de hoofddimensies van het concept positieve 
gezondheid.
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“ EEN MOOI VOORBEELD VAN PREVENTIE IS HET PROJECT DE 
SCHOOL ALS WERKPLAATS BIJ HET FRIESLAND COLLEGE: 
DOOR LEERLINGEN MET (GEZONDHEIDS)PROBLEMEN 
ER TIJDIG UIT TE PIKKEN EN TE BEGELEIDEN WORDT DE 
LEERKRACHT ONTLAST, VOORKOM JE MEDICIJNGEBRUIK EN 
BESPAAR JE VEEL GELD. DAAROM STEKEN WE ER ALS DFZ 
OOK VEEL GELD IN.”

 OTTO MÖLLER,
  DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR
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Meer weten? Neem contact op met Expeditiecoördinator 
Bart Stekelenburg, Zorgverkoop WMO, bj.stekelenburg@
lentis.nl, 06 224 910 55.

Lentis is een organisatie voor geestelijke 
gezondheidszorg, forensische geestelijke 
gezondheidszorg en ouderenzorg in Noord Nederland. 
De zorg wordt verleend in vier zorggroepen met ieder 
hun eigen specialisatie. Jaarlijks helpt Lentis ruim 
25.000 mensen met psychische of psychiatrische 
problemen en meer dan 1200 mensen met 
ouderenproblematiek, zowel thuis, in dagbehandeling 
en poliklinisch als in een beschermde woonvorm of 
klinisch. Lentis heeft een kleine 4000 medewerkers 
wat gelijk staat aan zo’n 3000 fte. De omzet bedraagt 
ongeveer 250 miljoen op jaarbasis.

MET PILLEN EN PRATEN BEN JE ER NIET!
Bij Lentis is rond 2005 een ingrijpend veranderingsproces 
opgestart in de langdurige GGZ-zorg, afdeling 
langdurige rehabilitatie. Destijds hadden er van de 130 
patiënten maar vier een vorm van dagbesteding. 
Werkprojecten werden nieuw leven ingeblazen en 
behandelaren werden gestimuleerd naar dagbesteding 
toe te begeleiden. Vanuit de overtuiging dat je er alleen 
met pillen en praten niet bent. 

Voorbeelden van werkprojecten die Lentis heeft zijn 
een lijstenmakerij, een houtwerkplaats en een 
fietsenmakerij. Ook het onderhoud van het terrein van 
Lentis in Zuidlaren wordt voor een deel door cliënten 
gedaan. Voor 2015 gebeurde dit in samenwerking met 
de eigen Lentis-hoveniers, daarna met een extern 
bedrijf. Belangrijk is dat bedrijven in plaats van naast 
cliënten, samen met cliënten willen werken met het oog 
op doorstroming naar regulier werk. Zo wordt er ook 
gezocht naar bedrijven in de omgeving waar cliënten 
van Lentis aan het werk kunnen.

“Cliënten hebben voor ondernemers uit het dorp een klus 
gedaan in de vorm van het vullen van snoepzakken voor 
het Sint Maartenfeest. Prachtig dat het echt werk is!”

“Soms wordt onszelf ook wel een spiegel voorgehouden. 
Sommige cliënten schieten echt te kort in persoonlijke 
verzorging. Als je mee wilt doen in de maatschappij, dan 
moet je er ook een beetje normaal uitzien. Daar moeten 
ook wij als verpleegkundigen scherp op zijn.”

Een ander voorbeeld is zorgboerderij de Stiep in 
Zuidlaren, met onder andere dierenverzorging, een 
groenten- en bloementuin, een winkeltje en een 
catering. De Stiep is een plek waar dagelijks 25 cliënten 
terecht kunnen, maar staat ook midden in de 
samenleving. Verschillende activiteiten voor en met 
burgers van Zuidlaren zijn ontwikkeld. Variërend van 
themazondagen tot schoolreisjes voor basisscholen en 
ruimte voor het houden van kinderfeestjes.

De Stiep staat als activiteit van Lentis echter onder 
druk. Vanuit de zorg kan de plek niet meer bekostigd 
worden. Er wordt op een creatieve manier gezocht naar 
nieuwe vormen van financiële en maatschappelijke 
waarden die op de Stiep ontwikkeld kunnen worden. 
De Stiep is daarmee een voorbeeld van een zorgwereld 
in verandering. Meer en meer wordt gezocht naar 
externe partners die met ondersteuning van een 
zorginstelling cliënten aan het werk helpen. In plaats 
van de zorginstelling die dat zelf in de lucht houdt.

“Bij een garagebedrijf hier in het dorp hebben ze het 
stempel dagbesteding van een cliënt afgenomen. Het ging 
zo goed en het stempel was eerder een excuus om zich 
daarnaar te gedragen, dan dat het behulpzaam was.”

LENTIS

7.3 HET GOEDE VOORBEELD
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COSIS

Cosis - een partnerschap tussen Promens Care en 
NOVO - is een organisatie die mensen met een 
verstandelijke beperking zodanig ondersteunt dat zij op 
hun eigen wijze kunnen deelnemen aan de samenleving 
en daar een bijdrage aan kunnen leveren. Cosis levert 
verschillende soorten zorg: 24-uurszorg, ambulante 
zorg, dagbesteding en geestelijke gezondheidszorg 
(begeleiden van mensen met een psychische beperking 
bij wonen, werken en leven). Jaarlijks ondersteunen 
ongeveer 3500 medewerkers van Cosis zo’n 6000 
mensen. De omzet bedraagt ongeveer 190 miljoen euro 
op jaarbasis. 

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD IN HAAR GENEN
Maatschappelijke verantwoordelijkheid zit Cosis in de 
genen. De oprichting van Promens Care en NOVO in 
het verleden is een reactie geweest op de medicalisering 
van de gehandicaptenzorg. Beide organisaties staken in 
op kleinschaligheid, nabijheid en inbedding in lokale 
gemeenschappen. In het heden wordt dat praktisch 
zichtbaar. Cosis heeft 220 locaties, waarvan de locatie 
met 64 bewoners het grootst is. In alle gemeenten in 
Groningen en Drenthe wonen cliënten van Cosis. 
Naast maatschappelijke inbedding richt Cosis zich op 
participatie van cliënten. Zij doet dat in samenwerking 
met andere organisaties. Sommige cliënten werken bij 
de Jumbo waar ze de koffiecorner draaien, anderen bij 
FC Groningen of in de afvaldienst bij een gemeente. 
De essentie is dat mensen ervaren van betekenis te 
kunnen zijn voor anderen. Dat maakt trots en gezond.

“Een broer van een cliënt vertelde dat de ene dag dat hij 
vuil kan prikken in de wijk van grotere betekenis is dan 
de andere dagen dat die cliënt dagbesteding heeft. Dat 
vuil prikken doet er toe, dat doe je ook voor andere 
mensen. Het is belangrijk om van betekenis voor de ander 
te kunnen zijn.”

DE 8 DIMENSIES VAN SCHALOCK
In de verstandelijk gehandicaptenzorg wordt vaak 
gebruik gemaakt van de vragenlijst Kwaliteit van 
bestaan van Robert Schalock. Deze vragenlijst richt 
zich met name op het welbevinden van de cliënt, niet 
alleen lichamelijk maar ook emotioneel, materieel, 
persoonlijk en in relatie met anderen. Het gezonde 
staat voorop, niet het zieke. Ook Cosis werkt met 
Schalock. Het gaat om de samenhang tussen de 
verschillende dimensies. Eigen regie speelt daar een 
belangrijke rol in: wat kun je nog wel en wat kun je 
niet. Op basis van de vragenlijst ondersteunen de 
medewerkers van Cosis cliënten bij het invulling geven 
van hun bestaan.

“Veranderen is in essentie meestal niet leuk. Zo moet je 
soms stappen zetten waar de cliënt en zijn familie ook van 
schrikt. Meer eigen regie, meer verantwoordelijkheid. 
Maar het is de moeite waard om dingen uit te blijven 
proberen. In de gehandicaptenzorg noemen we dat 
probeerruimte. Je zegt: als we het nu gewoon eens proberen. 
Je kunt altijd weer terug. Zo veranderen we beetje bij 
beetje.”

LEEFSTIJLPROGRAMMA ‘ZO KAN HET OOK!’
Vanaf 2009 werd door Promens Care aan het 
leefstijlprogramma Zo kan het ook! deelgenomen. Een 
initiatief van Stichting Onbeperkt Sportief dat zich 
richt op mensen met een beperking die wonen of 
dagbesteding ontvangen in een zorginstelling. De 
nadruk van het programma ligt op bewegen en gezond 
eten. Het programma is bij Promens Care na drie jaar 
afgerond en heeft onder andere geleid tot de presentatie 
van het fotoboek Het roer om. Een boek vol foto’s van 
gezonde cliënten, dat dient als inspiratie om het 
onderwerp leefstijl levend te houden. Dat is één van de 
belangrijke pijlers van gezondheid waar Cosis op inzet. 
Als organisatie wil Cosis ook verantwoordelijkheid 
dragen voor de lichamelijke gezondheid van haar 
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Meer weten? Neem contact op met Expeditie-
coördinatoren Edwin Martinus, Bestuurssecretaris, 
E.Martinus@cosis.nu, 088 839 32 58 of Bob Seffinga, 
Projectleider MVO, B.Seffinga@cosis.nu, 088 839 30 
47.

cliënten. Kernbegrippen die daarbij passen zijn: zelf het 
goede voorbeeld geven, sociale steun bieden, 
gedragsverandering als uitgangspunt en eigen 
verantwoordelijkheid nemen.

“De crux is dat je bij bezuinigingen samen met de cliënt, 
familie en andere partijen moet gaan zoeken naar 
creatieve oplossingen. Het is een voortdurend anticiperen 
op hoe je ondanks bezuinigingen met oog voor kwaliteit 
van leven van de cliënt, toch steeds weer dingen voor 
elkaar krijgt. Dan kan er veel, maar ook wij kunnen niet 
alles oplossen met minder geld. Dat is de maatschappelijke 
zoektocht naar balans.”
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7.4 DE WERKAGENDA
WERKEN AAN VERMAATSCHAPPELIJKING
Vermaatschappelijking betekent zoeken naar vormen waarin gezondheid 
invulling krijgt op andere terreinen dan de zorg. En andersom dat 
zorginstellingen invulling geven aan de maatschappelijke opdracht zich met 
gezondheid bezig te houden. Een aantal opties  staan hieronder genoemd, 
langs de zes dimensies van positieve gezondheid.

DIMENSIE POTENTIËLE INVULLING

Fysiek welbevinden Sport, natuur, voedsel, lifestyle, gezonde & 
veilige leefomgeving.

Mentaal welbevinden Onderwijs, educatie, levenslang leren, spellen 
en spelen, cultuur.

Algemeen dagelijks leven Leren van vaardigheden, omgaan met 
technologie.

Kwaliteit van leven Lokale economie, sociale leefomgeving, 
milieu en duurzaamheid.

Participatie Creëren van werkgelegenheid, dagbesteding, 
sociale cohesie.

Zingeving Kunst, natuur, religie, spiritualiteit, rituelen.

WERKEN AAN MEERVOUDIGE WAARDECREATIE
De bezuinigingen in de zorg maken het steeds moeilijker om als zorginstelling 
eigenstandig maatschappelijke initiatieven – bijvoorbeeld dagbesteding – te 
blijven financieren. Het wordt belangrijker om - als spin in een web - op zoek 
te gaan naar partners, met wie samen de vermaatschappelijking van de zorg 
vormgegeven kan worden. Bijvoorbeeld bedrijven en ondernemers die open 
staan om met ondersteuning van een zorginstelling werk te verlenen aan 
cliënten.
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Het debat over het klimaat en het debat over de toekomst van de zorg 
lijken op elkaar. Beide domeinen hebben te maken met uitdagende 
vraagstukken van financiële, sociale en ecologische aard. Het zijn 
vraagstukken waarin alles met alles samenhangt, waarbij vele belangen 
betrokken zijn en keuzes nu vaak pas een generatie later gevolgen 
hebben. Dat maken het urgente vraagstukken waarop ook bestuurlijk 
de bakens verzet moeten worden. In twee bestuurdersbijeenkomsten 
van de MVO Expeditie Duurzame Zorg Noord is daar door betrokken 
bestuurders over nagedacht.

HET WAAROM? EEN NIEUWE VISIE
In het debat over beide domeinen kan niet gezegd worden dat de grote 
dromen en wenkende perspectieven ontbreken. Toch blijkt in de praktijk het 
gesprek rond klimaat en zorg vooral gevoerd te worden in termen van 
optimalisatie, efficiency en kortetermijnkosten -en baten. Veel zorginstellingen 
zijn in de ban van bezuinigingen en nieuwe wet- en regelgeving. En wat het 
milieu betreft, is het niet veel beter. Er wordt geapplaudisseerd voor een 
onsje minder, zonder te beseffen dat het onsje minder slechts uitstel van 
executie is. Een transformatie is nodig.

Tijdens de bijeenkomst met bestuurders van 30 oktober 2015 is met inspiratie 
van Thomas Rau nagedacht over een nieuwe visie op gezondheidszorg. 

EPILOOG
BESTUURDERSBIJEENKOMSTEN

“ WIJ WILLEN GRAAG 
VERANDEREN, 
MAAR ER IS EEN 
MOTIVATIE OM DE 
HUIDIGE STATUS 
QUO IN STAND TE 
HOUDEN.”

 
  TON SCHROOR,
 GEMEENTE GRONINGEN

EPILOOG
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Vanuit de vraag waar je als speler in de gezondheidszorg verantwoordelijk 
voor kunt en wilt zijn. Welke optie op de toekomst kun je nemen, waarbij je 
ervoor zorgt dat de uitgangspositie zowel voor als na het nemen van de optie 
gelijk blijft?

Kortom: wat kun je in eigendom hebben, omdat je er de volle 100% 
verantwoordelijkheid voor kunt nemen? En waar moet je eigen-slim zijn, en 
de verantwoordelijkheid bij een ander laten? Dat doordacht, leidt tot een 
nieuwe visie met bijbehorende spelregels: een economisch en ecologisch 
volhoudbare zorg, maatschappelijk ingebed en mensgericht.

THEMA VAN NAAR

Waarden Systeemwaarden 
(optimalisering, efficiency, 
winstmaximalisatie).

Menswaarden (balans, respect, 
wederkerigheid).

Identiteit Veralgemenisering en ontnemen 
van identiteit (zowel van 
mensen als materialen).

Uniciteit en het benoemen van 
identiteit (van ieder mens en 
ieder materiaal).

Proces Roofbouw, onttrekken en 
uitwringen.

Oogstmaatschappij, die cyclisch 
werkt.
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Door bestuurders benoemde visie voor gezondheidszorg in Noord Nederland:

• We willen bijdragen aan (positieve) gezondheid en veerkracht. De 
bedoeling is een samenleving te creëren waarin mensen tot op het einde 
een hoge levenskwaliteit ervaren. 

• We willen bijdragen aan een samenleving waarin mensen blijvend ervaren 
van waarde te zijn en ervaren een eigen identiteit te hebben. Zonder te 
verworden tot een groep ouderen, verstandelijk beperkten, chronisch 
zieken.

• We willen bijdragen aan een samenleving waarin de hele mens in 
ogenschouw wordt genomen en waarin zij/hij niet wordt gereduceerd tot 
object, fysiek, mentaal of spiritueel.

• We willen bijdragen aan een samenleving waar het gaat om leefplezier, om 
zelfredzaamheid en kwaliteit van leven.

Door bestuurders benoemde spelregels:

• We spreken over individuele mensen, niet over cliënten of patiënten.
• We respecteren de eigen verantwoordelijkheid van de burger. We kunnen 

niet op de stoel van cliënt zitten om voor hem/haar te bepalen wat 
belangrijk is. We zijn geen eigenaar van dat proces.

• We werken vanuit wederkerigheid en vertrouwen. We weten dat hetgeen je 
geeft, is hetgeen je krijgt. We hebben vertrouwen in elkaar / medemens en 
weten uit ervaring dat minstens 85% goed gaat. We volgen daarbij het 
motto ‘high trust, high penalty’.

EPILOOG

“ DE ZOEKTOCHT 
IS: HOE KAN 
JE MENSEN 
VERLEIDEN OM 
HET ZORGEN 
VOOR OP EEN 
ANDERE MANIER 
IN TE RICHTEN?”

 
  ANKE HUIZENGA,
 ZUIDOOSTZORG



96   |   LEARNING HISTORY MVO EXPEDITIE DUURZAME ZORG NOORD

EPILOOG 

• We werken vanuit kleinschaligheid daar waar het kan, omdat 
aanspreekbaarheid en solidariteit, vertrouwen en verantwoordelijkheid dan 
het meest geborgd zijn.

• We gaan niet uit van winstmaximalisatie maar van effectieve besteding 
van middelen. Winst is niet het doel, hoogstens een middel of een uitkomst.

HET HOE? EEN TRANSITIEKUNDIGE AANPAK
Tijdens de bijeenkomst met bestuurders van 11 december 2015 is nagedacht 
over het sturen van deze transformatie. Een transitiekundige aanpak is de 
revue gepasseerd. Transities zijn – volgens de transitiekunde – niet in de 
klassieke zin te sturen. Snelheid en richting zijn echter wel beïnvloedbaar. 
Daarbij hoort een aantal uitgangspunten: sturing op systeemniveau is 
cruciaal, doelen moeten flexibel en aanpasbaar zijn en de timing van de 
interventie moet goed zijn.

THEMA VAN NAAR

Systeem Focus op één probleem Focus op het gehele systeem

Variatie Variatie uitschakelen Variatie benutten

Meten Continue monitoring en meting Zelfregulatie en –organisatie 
stimuleren

Sturing Direct ingrijpen en sturen Indirect sturen

Controle Statisch evenwicht (toestand) Dynamisch evenwicht (continue 
ontwikkeling)

Het beginpunt van een transitiekundige aanpak is het inrichten van een 
transitiearena. Dit zijn bestuurlijk beschermde netwerken / innovatieruimtes 
waarbinnen koplopers veilig en gelegitimeerd kunnen zoeken, leren en 
experimenteren. Daarbij is een continue afstemming / feedbackloop met 
bestaande processen noodzakelijk. Zodat wat werkt ook in bestaande 
processen geïmplementeerd kan worden. Zo’n arena is niet te groot, bestaat 
uit de belangrijkste systeemspelers en vernieuwers van buiten het systeem. 
Het proces werkt cyclisch en reflectief: van wenkend perspectief, naar 
experimenten en gezamenlijk leren op wat werkt. Benoemd is dat 
transitiearena’s in Noord Nederland op regionaal niveau kunnen bijdragen 

“ INVESTEREN AAN 
DE VOORKANT 
VOORKOMT 
SCHADE AAN DE 
ACHTERKANT, 
MAAR DIE WINST 
VALT NU NOG 
NIET SNEL TE 
BEREKENEN OF 
MET WETEN-
SCHAPPELIJK 
ONDERZOEK TE 
STAVEN.”

  
  RIA STEGEHUIS,
  COSIS
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aan het versnellen van leren, ontwikkelen en de realisatie van vernieuwing. 
Dat krijgt gemeenschappelijk vorm op basis van de kiemen / voorbeelden / 
experimenten die zich al bevinden binnen de verschillende organisaties en de 
samenleving zelf.

WAT?
De MVO Expeditie Duurzame Zorg Noord heeft drie perspectieven centraal 
staan: positieve gezondheid, circulaire economie en de inclusieve samenleving. 
Tijdens de collectieve sessies zijn hier met alle medewerkers van betrokken 
organisaties streefbeelden en transitiepaden op ontwikkeld. Tijdens de 
bestuurdersbijeenkomst van 11 december 2015 is voorzichtig gezocht naar 
hoe deze thema’s mogelijk invulling kunnen krijgen in de vorm van 
transitiearena’s. Deze transitiearena’s vormen een aangrijpingspunt om ook 
na de Expeditie van 2015/2016 door partijen in Noord Nederland collectief 
te worden opgepakt.

TRANSITIEARENA POSITIEVE GEZONDHEID

Focus Positieve gezondheid: een beweging die start bij de 
duizenden medewerkers van betrokken instellingen. 
Reflectie op duurzame inzetbaarheid van medewerkers, 
vanuit holistische principes. Medewerkers leven daarbij voor. 
Practice what you preach.

Stappen Beginnen bij de eigen medewerkers en betrokken 
organisaties. Voorbeelden rond eigen gebruik (bijv. 
spinnenweb van Huber) ontsluitbaar maken, tot vormen 
van uitwisseling komen en betrokkenheid middenkader 
realiseren. Uiteindelijk: gezamenlijke belangen, voordelen en 
delen van kosten ontwikkeling materialen / werkwijzen.

TRANSITIEARENA CIRCULAIRE ECONOMIE

Focus Op weg naar een circulaire economie in Noord Nederland. 
Allereerst door het in kaart brengen van bestaande product- 
en afvalstromen en daar prioritering in aan te brengen. Denk 
aan CO2, medische afvalstromen, textiel en voedsel. Eerste 
focus: kleding in de zorg.
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Stappen Ontwikkelen urgentiebesef en commitment regionale 
partijen realiseren (dit is partijen bereid vinden tot afname 
van kleding). Doel: opstarten project met betrekking 
tot duurzame kleding. Dat biedt zichtbaarheid voor 
medewerkers en burgers; werkgelegenheid in Noord-
Nederland.

TRANSITIEARENA INCLUSIEVE SAMENLEVING

Focus Een inclusieve samenleving voor en met iedereen; dus 
in een brede diversiteit (jongeren, ouderen, nieuwe 
Nederlanders) met de nieuwe participatiewet als belangrijk 
aangrijpingspunt. Inzet op: talentontwikkeling, betekenis 
hebben, behoud eigen regie (door ondersteuning ICT).

Stappen Beginnen bij het tijd en ruimte geven voor talenten bij 
medewerkers (dit faciliteert betekenis- en zingeving, 
werkplezier en ontmoeting). Dit uitbouwen met een 
wenkend perspectief, triggers, apps. Experiment: regionaal 
‘talenten’-uitzendbureau van medewerkers, dat zich verbreedt 
naar alle mensen / bewoners van Noord-Nederland.
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Meer informatie over Wilco van Rooijen en zijn reizen vindt u op: www.
teamwilcovanrooijen.nl.

Machteld Hubers artikel “How should we define health?” werd gepubliceerd 
door het British Medical Journal: Huber, M.A.S., J.A. Knottnerus, L. 
Green, H. van der Horst, A.J. Jadad, D. Kromhout, B. Leonard, K. Lorig, 
M.I. Loureiro, J.W.M. van der Meer, P. Schnabel, R. Smith, C. van Weel 
and H. Smid. 2011. How should we define health? BMJ. 343(4163): 235-
237. 

Hart, W en Buiting, M (2013). Verdraaide Organisaties: Terug naar de 
bedoeling. Vakmedianet, 2012.

In het rapport Nederland 100% duurzame energie in 2030. Het kan als je 
het wilt, zet Urgenda uiteen hoe het 5 keer anders kan op het gebied van 
wonen, vervoer, voedsel, produceren en energie opwekken. Zie: http://
www.urgenda.nl/visie/rapport-2030/

Het rapport ‘Ondernemen in de circulaire economie’ biedt ondernemers 
en managers van bedrijven handvatten om circulair te gaan werken, het 
rapport is aan te vragen via: http://www.mvonederland.nl/nieuws/zo-
plukt-u-ook-de-vruchten-van-de-circulaire-economie .

TNO rapport: kansen voor de circulaire economie in Nederland: http://
www.mvonederland.nl/publicatie/tno-rapport-kansen-voor-de-circulaire-
economie-nederland.
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