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Voorwoord

Zeer geachte deelnemer aan de Care Summit 2016,

De Care Summit is inmiddels een vaste jaarlijkse bijeenkomst voor circa 85 bestuurders van zorg
aanbieders, beleidsmakers, gemeenten, zorgverzekeraars, cliëntorganisaties en wetenschappers 
die actief zijn in en voor de langdurige zorg. Naast het voeren van een inhoudelijk debat is ook het 
netwerken en het leggen van nieuwe verbindingen een essentieel onderdeel van de Care Summit.
Om verschillende redenen is de Care Summit 2016 een bijzondere editie. Nadat vorig jaar de eerste 
ervaringen met de transitie van de langdurige zorg centraal stonden1, kan eind 2016 de eerste 
tussenstand ten aanzien van good practices en minder goede ervaringen worden besproken. Zeker met 
het oog op de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2017 is een scherp inzicht daarin essentieel. 
Reflectie en vooruitzien vormen dan ook de basis voor de Care Summit 2016 die als thema Agenda 
langdurige zorg 2021 heeft.
Dit jaar willen we de speerpunten voor de langdurige zorg verkennen. Hiertoe is een breed scala 
stakeholders gevraagd een bijdrage te leveren aan de Care Summit: cliënten, zorgaanbieders, eerstelijn, 
curesector, corporatiesector, zorgverzekeraars, gemeenten, wetenschap en, dit jaar voor het eerst, een 
forumdiscussie met vertegenwoordigers van politieke partijen en sociale partners.

Het vraagt visie en leiderschap om in deze disruptieve en turbulente tijd samen een maatschappelijke 
meerwaarde te realiseren voor burgers met een langdurige ondersteuningsbehoefte en hierbij innovatie 
als een uitdaging en kans te omarmen. Dit kan als partijen elkaar helpen om de transitie naar een 
samenleving waarin een ieder participeert succesvol verder te brengen in de komende jaren.
Wij verheugen ons zeer op de Care Summit en rekenen op uw bijdrage aan de discussies en de 
workshops op vrijdagmorgen. Als concreet resultaat van de Care Summit 2016 beogen wij een document 
te concipiëren ten behoeve van de Agenda voor de Zorg die tijdens de formatie in de eerste helft van 
2017 kan worden gebruikt. In dit perspectief zijn wij zeer verheugd dat Alexander Rinnooy Kan bereid is 
gevonden de voorzittersrol op zich te nemen, nu Rien Meijerink deze rol niet langer kan vervullen.
Het voorliggende programma had niet tot stand kunnen komen zonder de grote inzet en betrokkenheid 
vanuit de begeleidingscommissie voor de Care Summit die wordt gevormd door Eelco Damen, Kristine 
Leenman, Jeroen van den Oever, Marco Meerdink en Greet Prins.
Wij begroeten u graag op de nieuwe locatie voor de Care Summit te Den Haag en zien uit naar 
inspirerende dagen.

RobbertJan Poerstamper

Voorzitter Public Sector PwC
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1 zie ook: https://www.caresummit.nl/Portals/0/Docs/CareSummitprogrammaboekje2015.pdf
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Algemene informatieCare Summit 2016
2 – 4 november Hilton Den Haag

Data
De Care Summit wordt gehouden van woensdagmiddag 2 november tot en met vrijdag 
4 november 2016.

Routebeschrijving
Vanaf Amsterdam neemt u de A4 richting Den Haag/Rotterdam. Bij Burgerveen volgt u de 
A44/N44 richting Den Haag centrum. Bij de Tsplitsing aan het einde van de weg, volgt u de 
borden ‘Westeinde’ (linkerbaan). Ga links bij de stoplichten naar de Dr. Kuypersstraat.   
Neem de derde straat rechts (Zeestraat). 
Vanaf Rotterdam (A13) en Utrecht (A12) volgt u bij het Prins Clausplein de borden Den Haag 
(A12) en Scheveningen. Aan het einde van A12 slaat u linksaf in de richting van Scheveningen
Zeehaven. Bij de Tsplitsing aan het einde van de weg, volgt u de borden ‘Westeinde’ (linkerbaan). 
Ga links bij de stoplichten naar de Dr. Kuyperstraat. Neem de derde straat rechts (Zeestraat).

Parkeren
U kunt uw auto parkeren in parkeergarage genaamd Parking Mauritskade met de inrit aan de 
Zeestraat, naast het Hilton hotel. Een uitrijkaart hebben we voor u beschikbaar.

Openbaar vervoer
U kunt per trein reizen naar Den Haag CS. Hier neemt u stadsbus 22 (circa 10 minuten).  
Bij halte Mauritskade stapt u uit. U kunt ook per trein reizen naar Den Haag HS. Hier neemt u 
tram 1 (circa 10 minuten). Bij halte Mauritskade stapt u uit. Vanaf halte Mauritskade is het een 
paar minuten lopen (loop de Mauritskade af in westelijke richting; de Zeestraat is de eerste straat 
rechts).

Inchecken
U kunt woensdag 2 november vanaf 15.00 uur inchecken op uw hotelkamer. Wij verzoeken u 
uiterlijk om 16.30 uur te arriveren: het programma start om 17.00 uur.

Kleding
Gezien het informele karakter van de Care Summit is de dress code business casual, zowel 
overdag als ’s avonds.

Hotelgegevens
Hilton Den Haag
Zeestraat 35
2518 AA Den Haag
T +31 (0) 70 710 70 00

Organisatie
Voster Events
Mascha Voster
Nieuwe Spiegelstraat 35
1017 DC Amsterdam
T + 31 (0) 20 520 95 10
M + 31 (0) 6 52 03 12 00
mascha@vosterevents.com
www.vosterevents.com
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Programma woensdag 2 november 2016

15.00 - 16.45 Ontvangst deelnemers

17.00 - 17.30 Opening  
Alexander Rinnooy Kan - Voorzitter Care Summit

17.30 - 18.30 Een verbindende verzorgingingsstaat. Over burgerschap, zorg en (super)diversiteit
Monique Kremer - Bijzonder hoogleraar actief burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam.  
Senior onderzoeker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

18.30 - 22.00 Openingsdiner met
Martin van Rijn - Staatssecretaris

Care Summit 2016
2 – 4 november Hilton Den Haag
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Programma donderdag 3 november 2016 Programma vrijdag 4 november 2016

07.00 - 08.00 Ontbijt

08.00 - 08.30 Opening en reflectie

08.30 - 09.00 Cliëntervaringen in de langdurige zorg
Illya Soffer - Directeur Ieder(in)

09.00 - 10.45 Decentralisatie in de praktijk
Han Noten - Voorzitter Transitiecommissie Sociaal Domein
Duco Stuurman - Lid directieraad Gemeente Eindhoven
Jolanda Buwalda - Bestuurder Omring
Greet Prins - Bestuurder Philadelphia

10.45 - 11.15 Koffiepauze

11.15 - 12.30 De wijkverpleging als scharnierpunt tussen het medisch en sociaal domein
Henk Bakker - Bestuursvoorzitter V&VN
José Manshanden - Lid directieraad Gemeente Utrecht
ErikJan Wilhelm - Directeur Strategie & Innovatie Zorginkoop Zilveren Kruis

12.30 - 13.45 Lunch

13.45 - 14.45 Verbinding tussen care & cure
Pauline Meurs - Voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

14.45 - 15.15 Theepauze

15.15 - 16.15 Moderne huisvesting voor doelgroepen
Peter Boerenfijn - Directeur-bestuurder Habion
Eric van der Burg - Wethouder Gemeente Amsterdam

16.15 - 17.15 Scandinavisch model
Rudi Westendorp - Professor of Medicine at Old Age, University of Copenhagen, Denmark

18.30 - 19.00 Vervoer naar dinerlocatie

19.00 - 22.30 Aperitief en diner

07.00 – 08.00 Ontbijt

08.00 – 08.10 Samenvatting en reflectie voorzitter en deelnemers

08.15 – 09.00 Care Worth Wanting: Responsible Robotics in Healthcare
Aimee van Wynsberghe - Assistant Professor, University of Twente

09.00 – 12.30 Agenda voor de langdurige zorg 2021

Workshops onder leiding van:
Eelco Damen - Bestuurder Cordaan
Kristine Leenman - Directeur Gemeente Haarlemmermeer
Jeroen van den Oever - Bestuurder Fundis

Thema’s:
1) Perspectief voor de burger: Jeroen van den Oever, break-outruimte White
2) Vereenvoudiging: Eelco Damen, break-outruimte Red
3) Arbeidsmarkt: Kristine Leenman, break-outruimte Blue

09.00 – 10.00 Break-out 1

10.00 – 10.15 Koffiepauze en wisseling breakouts

10.15 – 11.15 Break-out 2

11.15 – 11.30 Koffiepauze en wisseling breakouts

11.30 – 12.30 Break-out 3

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 15.00 Forumdiscussie met politieke partijen en sociale partners  
over speerpunten Agenda voor de langdurige zorg 2021

15.00 – 15.30 Theepauze

15.30 – 16.00 Follow-up en afsluiting Care Summit 2016
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Biografieën en kernboodschappen van de sprekers

Voorzitter

Sprekers

Care Summit 2016
2 – 4 november Hilton Den Haag

Alexander Rinnooy Kan Voorzitter Care Summit 12

Monique Kremer Bijzonder hoogleraar actief burgerschap aan de Universiteit van 
Amsterdam. Senior onderzoeker bij de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid (WRR).

13

Martin van Rijn Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 14

Illya Soffer Directeur leder(in) 15

Han Noten Voorzitter Transitiecommissie Sociaal Domein (tot 1102016) 16

Duco Stuurman Lid directieraad Gemeente Eindhoven 16

Greet Prins Bestuurder Philadelphia 17

Jolanda Buwalda Bestuurder Omring 17

Henk Bakker Bestuursvoorzitter V&VN 18

José Manshanden Lid directieraad Gemeente Utrecht 18

ErikJan Wilhelm Directeur Strategie & Innovatie Zorginkoop Zilveren Kruis 19

Pauline Meurs Voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving 21

Peter Boerenfijn Directeurbestuurder Habion 22

Eric van den Burg Wethouder Gemeente Amsterdam 22

Rudi Westendorp Professor of Medicine at Old Age, University of Copenhagen, Denmark 25

Aimee van Wynsberghe Assistant Professor, University of Twente 27

Elise van Zeeland Senior Beleidsmedewerker Tweede Kamer, D66 28

Marith Volp Tweede Kamerlid voor de PvdA 28

Ruud Kuin Vicevoorzitter FNV 28

Henk van Gerven Tweede Kamerlid en woordvoerder zorg voor de SP 28

Anthony Stigter Secretaris VNONCW en MKBNederland, portefeuille 
gezondheidszorg, begrotingsbeleid en overheidsfinanciën

28

Suzanne Kruizinga Voorzitter CNV Zorg & Welzijn 28
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Een verbindende verzorgingingsstaat.  
Over burgerschap, zorg en (super) diversiteit
Door migratie in heden en verleden verandert de bevolking in Nederland.  
Daarom is extra aandacht nodig voor het versterken van onderlinge 
verbindingen.  Van oudsher was verbinden een van de taken van de 
verzorgingsstaat, maar is de verzorgingsstaat daartoe nog in staat nu deze zelf 
wordt vervangen door de ‘participatiesamenleving’? Kremer gaat in op een 
aantal ‘verbindingsopgaven’, zoals het versterken van onderlinge contacten 
in de buurt en een betere omgang met diversiteit door professionals en hun 
(zorg)organisaties.

Ik werd geboren in Den Haag, studeerde wiskunde in Leiden, promoveerde in 
Amsterdam op wiskundige modellen voor ingewikkelde planningsproblemen 
en werd in 1980 hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daar 
werkte ik ruim tien jaar, met heel veel genoegen. Onlangs keerde ik na lange 
afwezigheid weer terug naar de universiteit, nu in Amsterdam, en realiseerde 
mij opnieuw hoe inspirerend de academische omgeving kan zijn.

Mijn leven veranderde ingrijpend toen ik in 1986 rector werd van de Erasmus 
Universiteit, precies op het moment dat de universiteit bedreigd werd 
door een grote bezuinigingsoperatie. In een gezamenlijke lobby met het 
Rotterdamse bedrijfsleven kon de aanval grotendeels worden afgeslagen – 
en daaraan dankte ik waarschijnlijk de verrassende kans om vier jaar later 
voorzitter te kunnen worden van het VNO, en in die rol de latere fusie mee te 
maken met het NCW.

Samen met de toenmalige FNVvoorzitter, Johan Stekelenburg, werkte ik 
vijf jaar in het hart van de Nederlandse overlegeconomie, een bijzondere 
ervaring. Vele jaren later, in 2006, keerde ik er terug als voorzitter van de 
SER. Daartussenin zat ik tien jaar in de Raad van Bestuur van ING, en 
was daar verantwoordelijk voor het vermogensbeheer en het buitenlandse 
verzekeringsbedrijf, twee van de onderdelen die van ING een wereldspeler 
maakten totdat de financiële crisis er zo hard toesloeg.

Nu ben ik met veel plezier weer terug aan de universiteit, met een flink aantal 
additionele toezicht en adviestaken.

Sinds 9 juni 2015 ben ik lid van de Eerste Kamer.

Monique Kremer
Bijzonder hoogleraar actief burgerschap aan de 
Universiteit van Amsterdam. Senior onderzoeker 
bij de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR).

Monique Kremer studeerde Algemene Sociale 
Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en 
Social Policy aan de University of Sussex, Verenigd 
Koninkrijk. Zij is als onderzoeker verbonden geweest 
aan het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, 
de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit 
Utrecht. Zij promoveerde op het proefschrift How 
Welfare States Care: Culture, Gender and Parenting 
in Europe (Amsterdam University Press 2007).
In 2013 verscheen bij Boom/Lemma Vreemden in 
de verzorgingsstaat. Hoe arbeidsmigratie en sociale 
zekerheid te combineren. Zij is tevens redacteur van 
het tijdschrift Beleid en Maatschappij.

Monique is nu senior wetenschappelijk medewerker 
en projectcoördinator van de projecten Toekomst van 
werk en Middenklassen onder druk.

In september 2015 is Monique aangesteld als 
bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de 
Universiteit van Amsterdam. Daar zal zij zich onder 
andere bezighouden met het thema langdurige zorg.

Alexander Rinnooy Kan
Voorzitter Care Summit

Kernboodschap



Care Summit 201614 15Agenda langdurige zorg 2021

Martin van Rijn
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Martin van Rijn begint zijn loopbaan in 1980 bij het ministerie van 
VROM. Hij heeft daar diverse beleids- en directiefuncties binnen 
het directoraat-generaal Volkshuisvesting, zoals hoofd Stafbureau, 
hoofd afdeling Inspectie Woningcorporaties en directeur Financiën, 
Strategie en Control. Vanaf 1995 is hij er plaatsvervangend directeur-
generaal, onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 
het grotestedenbeleid en het beleid ten aan zien van de sociale 
huursector.

In 2000 wordt hij directeur-generaal Management en Personeelsbeleid 
bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
verantwoordelijk voor het arbeidsvoorwaardenbeleid van de 
collectieve sector en de modernisering van de Rijksdienst. Van 2003 
tot 2008 werkt hij als directeur-generaal Gezondheidszorg bij het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hier is hij onder 
meer verantwoordelijk voor de hervorming van het zorgstelsel.

Vanaf 1 januari 2008 is Martin van Rijn werkzaam als voorzitter van 
de Raad van Bestuur van PGGM, de pensioenuitvoerder van onder 
andere de sector Zorg en Welzijn.
Martin van Rijn is op 5 november 2012 benoemd tot staatssecretaris 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte-Asscher.

Martin van Rijn heeft een aantal nevenfuncties bekleed op het 
terrein van wonen en zorg. Hij was onder meer lid van de Raad 
van Advies van de Nederlandse Zorgautoriteit, lid van de Raad 
van Commissarissen van de Rijnland Zorggroep, voorzitter van de 
Raad van Commissarissen van Espria en Woonzorg Nederland en 
lid van het bestuur van de Stichting Steun Alzheimercentrum. Ook 
was hij voorzitter van de Groene Zaak (ondernemers voor duurzame 
economie).

Cliëntervaringen in de langdurige zorg
Zorgverzekeraars, beleidsmakers en bestuurders in de zorg kijken in hun 
werk vooral náár mensen met een beperking. Illya spoort de deelnemers van 
de Care Summit aan om ook te proberen vanuit de mensen met een beper
king naar hun werk te kijken.

Illya Soffer
Directeur leder(in)

Illya Soffer is sinds 2014 directeur van Ieder(in). Ze 
studeerde politicologie en voordat ze bij Ieder(in) 
in dienst trad, werkte ze als campagnestrateeg en 
verandermanager voor verschillende overheden en 
maatschappelijke organisaties. Gedreven door haar 
professionele en ervaringsdeskundigheid (zij heeft 
een zoon met een verstandelijke beperking), geeft zij 
stem aan wie niet wordt gehoord.
Met 250 lid-organisaties behartigt Ieder(in), 
koepelorganisatie voor mensen met een beperking 
of chronische ziekte, de belangen van 2 miljoen 
Nederlanders.

Kernboodschap
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Decentralisatie in de praktijk
Het is een misvatting dat de decentralisaties gaan over decentraliseren. Het is in mijn ogen veel meer 
dan de overdracht van gezag tussen verschillende bestuurslagen. Bestuurlijke vernieuwing is hooguit de 
onvermijdelijke consequentie van een verandering die in de eerste plaats gaat over een andere opvatting 
van wat goede zorg is en vervolgens onvermijdelijk over wat een goede professional is. Het is begrijpelijk 
dat patiëntenorganisaties, inspecties, politieke partijen, vertegenwoordigers van professionals en 
organisaties van zorgaanbieders moeite hebben met de transformatie van een zorgdomein waar mensen 
aanspraken maken op zorg en ondersteuning op basis van indicaties waar vervolgens een recht aan 
wordt ontleend, naar een wereld waar mensen op zoek gaan naar wat ze nodig hebben om zo gelukkig 
mogelijk te kunnen leven. Zorg is goed als deze bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Daarmee is de zorg 
teruggehaald naar het leven. Ik vind dat mooi.

Kernboodschap

Als lid van de directieraad bij de gemeente Eindhoven begeleidt 
Duco Stuurman nauwgezet de transformatie die het sociaal 
domein in de lichtstad doormaakt. Daarnaast vervult hij de rol 
van voorzitter binnen de Vereniging Directeuren Netwerk Sociaal 
Domein (NDSD). De heer Stuurman is lid van de landelijke 
stuurgroep Informatievoorziening Sociaal Domein en de 
werkgroep Zorglandschap.

Greet Prins is sinds 2009 voorzitter Raad van Bestuur Stichting 
Philadelphia Zorg. Philadelphia is een landelijke organisatie die met 
ca. 6.300 medewerkers ondersteuning biedt aan ruim 7.500 cliënten 
met een verstandelijke beperking op ruim 500 kleinschalige locaties 
in het land.
Greet is lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. 
Tevens bekleedt zij enkele toezichthoudende functies. In 2011 
ontving zij de titel ‘Zorgmanager van het jaar’.

Jolanda Buwalda heeft een gedragswetenschappelijke en bestuurs-
kundige achtergrond.
Sind medio 2014 is zij bestuurder bij Omring, een grote VVT-
organisatie in West-Friesland en de Kop van Noord-Holland.
Als een van de belangrijkste opdrachten ziet zij vanuit een Triple-
AIM-perspectief het op één lijn komen van cure, care en community. 
Om op betekenisvolle wijze vorm en inhoud te geven aan beter oud 
worden. Om te weten wie er voor jou zorgt en wie er voor mij zorgt. 
Het is de kunst om leefwereld en systeemwereld ook in concrete zin 
met elkaar te verbinden.
Daarnaast is zij onder andere Toezichthouder bij Vilans met de 
portefeuille langdurende zorg.
Voorgaande bestuurlijke functies heeft zij met name in Amsterdam 
bekleed in de Geïntegreerde Eerstelijns Gezondheidszorg, de Jeugd-
zorg en de Maatschappelijke Dienstverlening. Als directielid van de 
gemeentelijke Dienst Register waren Openbare Orde&Veiligheid, 
Burgerzaken en Verkiezingen haar portefeuilles.

Han Noten
Voorzitter Transitiecommissie 
Sociaal Domein

Duco Stuurman
Lid directieraad  
Gemeente Eindhoven

Greet Prins
Bestuurder Philadelphia

Jolanda Buwalda
Bestuurder Omring

Han Noten is momenteel burgemeester van de gemeente Dalfsen. 
Tot begin 2013 was hij namens de Partij van de Arbeid lid van de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal. Noten was voorzitter van de 
landelijke Transitiecommissie Sociaal Domein en is onder meer 
voorzitter van de Raad van Commissarissen van Espria.

Han studeerde aan de Toneelacademie, maar rondde deze 
opleiding niet af. Van 1978 tot 1985 studeerde hij arbeids- en 
organisatiepsychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. 
Hij werkte als vakbondsbestuurder bij de FNV en was directielid bij 
Centraal Beheer en de Nederlandse Spoorwegen.
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De wijkverpleging als scharnierpunt tussen het medisch  
en sociaal domein
De wijkverpleging is nog geen twee jaar onderdeel van de Zvw. Zilveren Kruis heeft in 2016 met pilots in 
Utrecht, Zwolle en Ommen/Hardenberg gekozen voor een andere manier van contracteren.

Ook al is het nog wat vroeg, de ervaringen die we op hebben gedaan maken het mogelijk de eerste 
voorzichtige conclusies te trekken over wat werkt en waar we nog een klus met elkaar te klaren hebben. 
Welk beeld hebben de gemeente, verzekeraar en de beroepsgroep van de toekomst van de zorg in de wijk 
en hoe denken we daar te komen?

Henk Bakker
Bestuursvoorzitter V&VN

Kernboodschap

Na 10 jaar werkzaam te zijn geweest bij de GGD te Amsterdam, 
stapte Erik-Jan in 2010 over naar de zorgverzekeraar om leiding 
te geven aan het programma dat de uitvoering van de AWBZ 
voor eigen verzekerden mogelijk moest maken. Daarnaast was hij 
verantwoordelijk voor het programma grote steden, dat gericht was 
op het versterken van de integrale eerste lijn te Amsterdam.  
In 2013 werd hij Directeur Langdurige Zorg van Zilveren Kruis. Hij was 
daarmee verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ en de 
transitie daarvan in 2015. In dat jaar stapte hij over naar de Zvw-kant 
van het bedrijf en sindsdien is hij verantwoordelijk voor de strategie 
en innovatie van de zorginkoop van Zilveren Kruis waaronder het 
inkoopbeleid van de wijkverpleging.

José Manshanden (1958) is Themadirecteur Inclusieve Stad en 
lid van de Directieraad van de gemeente Utrecht. Daarnaast was 
zij recent waarnemend Gemeentesecretaris van deze gemeente. 
De afgelopen jaren was Manshanden als Themadirecteur Sociaal 
verantwoordelijk voor het brede sociale domein in Utrecht en 
speciaal belast met de overdracht van nieuwe taken van het Rijk 
naar de gemeente op het terrein van de jeugdzorg, de AWBZ en 
de Participatiewet. Daarvoor is zij is ook geruime tijd Directeur 
Maatschappelijk Ontwikkeling in Utrecht geweest.

Van origine is Manshanden orthopedagoog en bestuurskundige. 
Zij is haar loopbaan begonnen in de jeugdhulpverlening en de 
preventieve gezondheidszorg. Daarna heeft zij ruim 10 jaar op het 
Ministerie van VWS gewerkt in verschillende functies.  
Van 2002 – 2007 was zij directeur van de Sociale Dienst in 
Dordrecht, een dienst die onder haar leiding is gefuseerd met 
5 gemeenten tot de regionale Sociale Dienst Drechtsteden.

Naast haar werk voor de gemeente Utrecht is Manshanden tevens 
lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RV&S) en 
daarvoor van de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling.  
In 2015 is zij gekozen tot overheidsmanager van het jaar.

Erik-Jan Wilhelm
Directeur Strategie & Innovatie 
Zorginkoop Zilveren Kruis

José Manshanden
Lid directieraad Gemeente Utrecht

Henk Bakker (1953) heeft in zijn loopbaan tot nu toe verschillende 
bestuurs- en managementfuncties vervuld in de zorg.

Hij is alweer geruime tijd voorzitter van de Raad van Bestuur 
van Koninklijke Kentalis, een landelijke organisatie en specialist 
op het gebied van onderzoek, ontwikkeling, zorg en onderwijs 
voor mensen met een beperking in het gehoor en spraak en 
taal. Kentalis biedt hulp en behandeling om de doelgroep zo 
goed als maar kan, te laten deelnemen in onze samenleving. 
Daarnaast is hij voorzitter van de Vereniging Verpleegkundigen en 
Verzorgenden Nederland en heeft hij diverse toezichthoudende 
functies die verband houden met zijn functie in de 
gezondheidszorg en onderwijs.

Henk Bakker begon in 1972 zijn loopbaan als leerling-
verpleegkundige in het VUMC. Daarna volgde hij diverse 
vervolgopleidingen op management- en bestuurlijk niveau.

Henk Bakker is een teamspeler en bruggenbouwer met een 
scherp oog voor een goede positie van de organisatie in 
dynamische krachtvelden. Hij heeft een breed politiek netwerk in 
de gezondheidszorg en het onderwijs.

Zijn motto is het dagelijks verbeteren van de zorg door te 
investeren in de ontwikkeling van medewerkers.
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Verbinding tussen care & cure
De decentralisatie van de langdurige zorg is niet zonder gevolgen voor 
andere onderdelen van de zorg, waaronder de ziekenhuizen. Dat coördinatie 
noodzakelijk is, blijkt wel uit het gegeven dat bijvoorbeeld het AMC 20 extra 
bedden beschikbaar heeft moeten stellen om kwetsbare ouderen op te vangen 
die tussen wal en schip dreigden te vallen. Opvang van deze mensen op de 
duurste plaats binnen de zorg staat haaks op de beoogde decentralisatie
doelstelling waarbij mensen met een ondersteuningsbehoefte zolang mogelijk 
thuis blijven met passende zorg en persoonlijke dienstverlening op maat. 
Tegelijkertijd komt de morele vraag aan de orde of het zo lang mogelijk thuis 
blijven wonen met ziekenhuiszorg thuis, voor kwetsbare burgers de optimale 
kwaliteit van leven biedt. In een vergrijzende samenleving met steeds verder 
toenemende technische mogelijkheden om thuis te kunnen blijven wonen is 
deze afweging ook van belang voor de opzet en inrichting van de toekomstige 
ziekenhuiszorg.

Pauline Meurs
Voorzitter Raad voor Volksgezondheid en 
Samenleving

Socioloog, hoogleraar bestuur van de 
gezondheidszorg aan het instituut Beleid en 
Management Gezondheidszorg van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Zij is wetenschappelijk 
directeur van het Erasmus Centrum voor 
Zorgbestuur dat postacademische leergangen en 
opleidingen geeft voor bestuurders, managers en 
toezichthouders in de gezondheidszorg.
Sinds 1 januari 2015 is zij voorzitter voor de 
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, het 
strategisch adviesorgaan dat regering en parlement 
adviseert over thema’s op het terrein van zorg en 
samenleving.

Pauline Meurs is vanaf augustus 2014 buitengewoon 
lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, daarnaast 
bekleedt zij verschillende toezichthoudende functies 
waaronder lid van de raad van toezicht van het 
AMC en van de UvA en lid van het bestuur van de 
Vereniging Aegon.

Van juni 2007 tot 1 februari 2013 is Pauline 
Meurs lid geweest van de Eerste Kamer en van 
september 2007 tot 1 juli 2015 voorzitter van 
ZonMW, het centrum voor kennis en innovatie in de 
gezondheidszorg.

Kernboodschap
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Eric van der Burg is Wethouder van Amsterdam voor onder andere 
Zorg en Welzijn. Daarvoor was hij fractievoorzitter van de VVD in de 
Amsterdamse gemeenteraad.

Hij studeerde Rechten aan de VU. Hij is daarna onder andere directeur 
geweest van verzorgingshuis De Bogt/Westerbeer in Amsterdam en 
regiodirecteur NoordCentrumZuid bij OsiraGroep.

De heer Van der Burg heeft een passie voor geschiedenis, wat hem 
ertoe heeft gebracht het initiatief te nemen voor de Historische Canon 
van Amsterdam.

Peter Boerenfijn is sinds 2008 directeur-bestuurder van Habion. 
Daarvoor was hij onder meer directeur van Aedes vereniging van 
woningcorporaties. Peter Boerenfijn is als jurist afgestudeerd 
aan de Universiteit van Leiden. Later rondde hij een Master of 
Real Estate opleiding af.

Habion is een landelijk werkzame woningcorporatie 
gespecialiseerd in ouderenhuisvesting. 
Bezoek www.een2ejeugd.nl en kijk hoe Habion 
verzorgingshuizen nieuw leven inblaast.

Eric van der Burg
Wethouder Gemeente Amsterdam

Peter Boerenfijn
Directeurbestuurder Habion

Moderne huisvesting voor doelgroepen
De introductie van de digitale fotografie betekende het einde van het fotorolletje.  
En van Kodak. Ontegenzeggelijk zullen wensen van ouder wordende babyboomers en 
stelselwijzigingen in de zorg leiden tot grote veranderingen. Voor ouderenhuisvester 
Habion reden om de bakens te verzetten. Van de traditionele rol van vastgoedleverancier 
voor zorgorganisaties naar bouwer van ketens om in de wensen van de nieuwe 
oudere te voorzien. Vanuit het perspectief van de lokale gemeenschap. Flexibiliteit en 
systeembestendigheid van partners in die keten zijn daarbij kernvoorwaarden.

Kernboodschap



Self-actualization

Physiological

Safety

Love/belonging

Esteem

morality,
creativity,

spontaneity,
problem solving,
lack of prejudice,

acceptance of facts

self-esteem, confidence,
achievement, respect of others,

respect by others

friendship, family, sexual intimacy

security of: body, employment, resources,
morality, the family, health, property

breathing, food, water, sex, sleep, homeostasis, excretion
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Scandinavisch model
Maslow’s humanistic theory of personality (1948) is often portrayed in the 
shape of a pyramid with the largest, most basic needs at the bottom, and 
selfactualization at the top. This conceptual framework not only explains 
psychological behavior, it provides us with a template for organizing health 
services. Now in most highincome countries the basic needs of people have 
been secured via nondiscriminative public arrangements, we should far more 
rely on people’s ability to actualize their own personal health. Innovative 
institutional services that are benchmarked by expert opinion are unlike 
to address the needs and desires of (older) people. In order to let people 
maximize their individual goals in their own homes, new policy and practice 
directives are necessary emphasising ‘doing with’ (older) people rather than 
‘doing for’ or ‘doing to’ them. Within the Danish context I’ll illustrate this 
change in paradigm with the hospital offering of the ‘patienthotel’ and the 
municipality offering of ‘reablement’.

Rudi Westendorp
Professor of Medicine at Old Age,  
University of Copenhagen, Denmark

Rudi Westendorp (1959) is professor of Medicine 
at Old age at the Faculty of Health and Medical 
Sciences at Copenhagen University, Denmark 
(2015) and director of the interdisciplinary Center 
of Healthy Ageing exploring aging from cells to 
society. Trained at Leiden University, Netherlands 
he became a consultant in internal medicine and 
epidemiology and later dedicated himself into 
geriatrics and gerontology. He was full professor at 
the Leiden University Medical Center, and chair of 
the department of old age medicine (2000-2014).  
He was founding director of the privately funded 
Leyden Academy on Vitality and Ageing (2007-
2014) that conducts research, provides education 
and pursues societal innovations to improve 
quality of life of older people. He acquainted ample 
national and European grants, published more 
than 600+ original articles with an h-index of 75+, 
and supervised over 50+ PhD students of which 
three of them have been appointed full professor. 
He published the bestseller ‘Growing older without 
feeling old’ that is translated in nine languages. 
He was endowed doctor honoris causa by the 
University of Newcastle, UK (2009), and received  
a knighthood in the order of the Dutch Lion (2014).

Kernboodschap
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Care Worth Wanting:  
Responsible Robotics in Healthcare
Responsible robotics in healthcare can provide a way to protect the wellbeing 
and dignity of persons in need of care as they age. This is done through the 
multidisciplinary shaping of robots from design and development through to 
governance, and implementation.

Kernboodschap

Aimee van Wynsberghe
Assistant Professor, University of Twente

Aimee van Wynsberghe has a background in Cell 
Biology and Robot ethics. She is Assistant Professor 
in Ethics of Technology at the University of Twente 
and is President of the Foundation for Responsible 
Robotics. It was Aimee’s work on the technical 
details related to surgical robots that inspired her 
interest in the ethical issues of robots in care. In 
her book ‘Healthcare Robots: Ethics, Design, and 
Implementation’ she shows a way in which ethics can 
be incorporated into the design process of robots in 
care. In doing so, robots can be used not only as an 
assistant to the hospital and/or nursing home staff 
but can also be used to preserve the values in care.

In December 2015, Aimee co-founded the 
Foundation for Responsible Robotics with the aim 
to bring industry together with academia for shaping 
a future of responsible robotic design, development 
and implementation. Aimee has been named one of 
the Netherlands top 400 influential women under 38 
by VIVA and in 2015 was awarded an NWO personal 
research grant to study how we can responsibly 
design service robots.



Suzanne Kruizinga
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Vicevoorzitter FNV
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Marith Volp
Tweede Kamerlid voor de PvdA

Elise van Zeeland
Senior Beleidsmedewerker 
Tweede Kamer, D66

Henk van Gerven
Tweede Kamerlid en 
woordvoerder zorg voor de SP

Anthony Stigter
Secretaris VNONCW en 
MKBNederland, portefeuille 
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