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Voorwoord

Zeer geachte deelnemers aan de Care Summit 2015,

De transitie van de langdurige zorg is sinds 1 januari 2015 een feit. De transformatie is echter nog maar 
net begonnen en zal de komende jaren zijn echte beslag krijgen. De Care Summit 2015 staat in het teken 
van nieuwe verbindingen: nieuwe verbindingen met kwetsbare burgers en met de verschillende actoren 
die als gevolg van de decentralisaties de eigen rolinvulling veelal herijken in een nieuw speelveld.

De inleidingen, discussies en overige programmaonderdelen tijdens de Care Summit beogen, evenals de 
voorgaande jaren, de deelnemers te inspireren, vooral door met elkaar ervaringen te delen over hetgeen 
goed gaat en hetgeen (nog) niet goed werkt. Daarom is er ook veel ruimte voor debat. Zo kunnen we 
ons gezamenlijke inzicht verdiepen in de wijze waarop de maatschappelijke transitie optimaal invulling 
krijgt. Uiteindelijk is het verbeteren van de kwaliteit van de langdurige zorg voor kwetsbare burgers 
hetgeen de deelnemers aan de Care Summit bindt.

Het accent van de Care Summit 2015 ligt op het delen van de eerste ervaringen met de decentralisaties 
in de praktijk. De continuïteit van zorg is gerealiseerd. Er is echter nog veel werk te verzetten. Vooral het 
daadwerkelijk innoveren van de contractering van zorg en dienstverlening, het ontdekken van nieuwe 
diensten en arrangementen, het vinden van duurzame arbeidsverhoudingen en het daadwerkelijk 
vertrouwen op de kennis en ervaring van professionals in de zorg en dienstverlening vragen nog veel 
energie, creativiteit en lef. 

Als voorzitter van de Care Summit zal Rien Meijerink in de debatten ons prikkelen tot maximale 
verdieping en aanscherping. Wij vragen van u een actieve participatie aan alle onderdelen van de  
Care Summit. Het verrijken van het debat met uw ervaring leidt tot diversiteit in opvattingen en 
ervaringen, waaruit vaak verrassende ideeën en inzichten ontstaan. Op die manier bouwen wij 
gezamenlijk kennis op waarmee wij allen de kwaliteit van onze dienstverlening kunnen verhogen.

De Care Summit 2015 is inhoudelijk tot stand gekomen door bijdragen en suggesties van de deelnemers 
aan eerdere edities van de Care Summit en de inzet van de leden van de begeleidingscommissie  
Eelco Damen, Jeroen van den Oever en Greet Prins.

Wij begroeten u graag in Vaals en zien uit naar innovatieve en succesvolle dagen.

Robbert-Jan Poerstamper

Voorzitter Public Sector PwC
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Data 
De Care Summit wordt gehouden van zondagmiddag 31 mei tot en met dinsdag 2 juni 2015. 

Routebeschrijving
Op de site van hotel Vaalsbroek (www.vaalsbroek.nl) vindt u route-informatie. 

Inchecken
U kunt zondag 31 mei vanaf 15.00 uur inchecken op uw hotelkamer. Wij verzoeken u  
uiterlijk om 16.45 uur te arriveren: het programma start om 17.00 uur. 

Parkeren
U kunt uw auto gratis parkeren op het parkeerterrein van hotel Vaalsbroek.

Openbaar vervoer
U kunt per trein reizen naar Maastricht of Heerlen. Vanuit deze stations rijden bussen  
naar Vaals. Maastricht-Vaals is 25 km en Heerlen-Vaals 18 km. Op beide stations kunt  
u ook een taxi nemen naar hotel Vaalsbroek.

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

Hotelgegevens
Bilderberg Hotel Vaalsbroek
Vaalsbroek 1
6291 NH Vaals
T +31 (0) 43 308 93 08

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

Algemene informatie
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Programma zondag 31 mei 2015

Ontvangst deelnemers
 
Opening  
Rien Meijerink - Voorzitter Care Summit
 
Zorgen voor participatie
Kim Putters - Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau en bijzonder hoogleraar Beleid en Sturing  
in de Veranderende Verzorgingsstaat bij het instituut BMG van de Erasmus Universiteit Rotterdam  
 
Openingsdiner
Twee visies op verzekeren van zorg, met Norbert Hoogers - Voorzitter directie Zilveren Kruis en  
Erno Kleijnenberg - Bestuursvoorzitter ONVZ Zorgverzekeraar

15.00 - 16.45

17.00 - 17.30

17.30 - 18.30

18.30 - 22.00
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Programma maandag 1 juni 2015

Ontbijt

Opening

De smeltende piramide
Farid Tabarki - Oprichter en directeur Studio Zeitgeist 

Koffiepauze

Effectieve handhaving door ketenintegratie
Albert van Wijk - Procureur-generaal Openbaar Ministerie  

Transitie geslaagd, de transformatie kan beginnen 
Han Noten - Voorzitter Transitiecommissie Sociaal Domein en burgemeester van Dalfsen 

Aperitief en lunch

Terug naar de bedoeling 
Jeroen Olthof - Wethouder Jeugd en Zorg, Wonen, Armoedebeleid en Sport
   
 Betere zorg door anders samenwerken
Kees Erends - Bestuurder ’s Heeren Loo Zorggroep en Zion Jongstra - Bestuurder TSN Thuiszorg
  
Theepauze

Het wordt druk in de wijk: hoe de samenwerking te ordenen en te regisseren?
Ila Kasem - Directievoorzitter Van de Bunt/ partner Vanderkruijs executive search

Voorbereiden discussie met de staatssecretaris 

Groepsfoto

Aperitief, barbecue en - onder voorbehoud - discussie met  
Martin van Rijn -Staats secretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

07.00 - 08.30

08.30 - 09.00

09.00 - 10.00

10.00 - 10.30

10.30 - 11.30

11.30 - 12.30

12.30 - 13.45

13.45 - 14.45

14.45 - 15.45

15.45 - 16.15

16.15 - 17.15

17.15 - 18.15

18.15 - 18.30

19.00 - 23.00
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Ontbijt

Samenvatting en reflectie voorzitter en deelnemers

Touching the community soul in de care
Hetty de With - Bestuurder De Zijlen 
 
Koffiepauze

De bestuurlijke weerbarstig heid van het loslaten bij nieuwe verbindingen
Anja Schouten - Voorzitter Raad van Bestuur Zorgbalans
  
De drie decentralisaties en de risico’s van grotere ongelijkheid
Jan Willem Duyvendak - Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam  
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen  
 
Aperitief en lunch

ICT-doorbraakprojecten in de zorg
Dik Hermans - Bestuurder VitaValley 

Theepauze
 
 Leiderschap in roerige tijden
Louise Gunning-Schepers - Universiteitshoogleraar Gezondheid en Maatschappij  
aan de Universiteit van Amsterdam 
 
Kernbevindingen Care Summit 2015 en vooruitblik naar Care Summit 2016 
Follow-up acties en afsluiting  

07.00 - 08.30

08.30 - 09.00

09.00 - 10.00

10.00 - 10.30

10.30 - 11.30

11.30 - 12.30

12.30 - 13.30 

13.30 - 14.30

14.30 - 15.00

15.00 - 16.00

16.00 - 16.30

Programma dinsdag 2 juni 2015
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Biografieën en kernboodschappen van de sprekers

Voorzitter

Sprekers

Rien Meijerink Voormalig voorzitter Raad voor de Volksgezondheid en Zorg 12

Kim Putters Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau en bijzonder hoogleraar 
Beleid en Sturing in de Veranderende Verzorgingsstaat bij het  
instituut BMG van de Erasmus Universiteit Rotterdam 13

Norbert Hoogers Voorzitter directie Zilveren Kruis 14

Erno Kleijnenberg Bestuursvoorzitter ONVZ Zorgverzekeraar 15

Farid Tabarki Oprichter en directeur Studio Zeitgeist 16

Albert van Wijk Procureur–generaal Openbaar Ministerie 17

Han Noten Voorzitter Transitiecommissie Sociaal Domein  
en burgemeester van Dalfsen 18

Jeroen Olthof Wethouder Jeugd en Zorg, Wonen, Armoedebeleid en Sport  
gemeente Zaandam 19

Kees Erends Bestuurder ’s Heeren Loo Zorggroep 20

Zion Jongstra Bestuurder TSN Thuiszorg 20

Ila Kasem Directievoorzitter Van de Bunt/ partner Vanderkruijs executive search 22

Martin van Rijn
- onder voorbehoud -

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
23

Hetty de With Bestuurder De Zijlen 24

Anja Schouten Voorzitter Raad van Bestuur Zorgbalans 25

Jan Willem Duyvendak Faculteitshoogleraar Universiteit van Amsterdam,  
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen 26

Louise Gunning-Schepers Universiteitshoogleraar Gezondheid en Maatschappij  
aan de Universiteit van Amsterdam 27

ICT-Doorbraakprojecten

Dik Hermans Bestuurder VitaValley 28

Michiel van Well Health innovator VitaValley 29

Wil Philipsen Directeur Fresh Idea Factory 29

Karen van Steijn Sales Manager Livind 29

Cindy Hobert Projectleider OZOverbindzorg 29
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Rien Meijerink (1943) studeerde economie aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Van 1990 tot 1995 was hij werkzaam als secretaris-generaal 
van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van 1995 
tot 2000 was hij voorzitter van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) 
en van 2000 tot 2005 voorzitter Raad van Bestuur van het Universitair 
Medisch Centrum in Rotterdam (Erasmus MC). In 2006 was hij voorzitter 
visitatiecommissie gerechten.

Van 2006 tot 2014 was hij voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid 
en Zorg. Hij werkt thans onder meer als adviseur bij PBLQ (voorheen het 
Expertise Centrum) in Den Haag. 

Sinds kort is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van ’s Heeren Loo. 
Verder is hij onder meer voorzitter van de programmacommissie Evaluatie 
regelgeving van ZonMw, lid van de klankbordgroep appelrechtspraak en 
voorzitter van de programmacommissie e-health van ZonMw.

Rien Meijerink
Voorzitter Care Summit en voormalig voorzitter 
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg

Care Summit
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Prof.dr. Kim Putters (1973) is sinds juni 2013 directeur 
van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 
en bijzonder hoogleraar Beleid en Sturing van de 
Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat bij het 
instituut Beleid en Management Gezondheidszorg 
van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 
2008 tot 2013 was hij hoogleraar Management 
van zorginstellingen aan hetzelfde instituut. Hij 
promoveerde op vraagstukken van beleid en bestuur 
in de zorg en verricht onderzoek naar innovaties in 
zorginstellingen, maatschappelijk ondernemerschap 
en wijk- en buurtgericht werken. Sinds 2006 evalueert 
hij de totstandkoming en uitvoering van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning.

Kim Putters is voorzitter van het ZonMw 
onderzoeksprogramma Zorg voor Jeugd en van 
enkele Raden van Toezicht in de zorg. Hij neemt 
deel aan verschillende nationale en internationale 
(wetenschappelijke) commissies.Hij was van 2003 
tot 2013 lid van de Eerste Kamer en sinds 2011 
ook de Eerste Ondervoorzitter. Hij was tevens 
vice-fractievoorzitter van de PvdA-fractie in de 
Senaat. Van 2011 tot 2013 was hij voorzitter van 
de Nederlandse Eerste en Tweede Kamerleden in 
de Interparlementaire Unie (IPU). In de gemeente 
Hardinxveld-Giessendam was hij van 2002 tot 2012 
gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor de PvdA.

Zorgen voor participatie 
Uitdagingen in de zorg zijn nauw verbonden met sociale en culturele 
trends in onze samenleving. Neem alleen al het feit dat we steeds
ouder worden. Deze trends zorgen voor toenemende maatschappelijke
tegenstellingen, bijvoorbeeld tussen jong en oud. De overheid verwacht 
in de participatiesamenleving ook steeds meer van burgers. 

Kim Putters neemt u mee in de betekenis van al deze ontwikkelingen 
voor de organisatie van de langdurige zorg en gaat met u in gesprek over 
mogelijke oplossingen.

Kim Putters
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau en 
bijzonder hoogleraar Beleid en Sturing in de 
Veranderende Verzorgingsstaat bij het instituut 
BMG van de Erasmus Universiteit Rotterdam

Kernboodschap
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Sinds 1 juli 2013 is Norbert Hoogers voorzitter van 
de directie van Zilveren Kruis Achmea. Norbert 
heeft binnen Achmea sinds 2006 verschillende 
functies vervuld. Via Achmea Sociale Zekerheid is 
hij in 2006 overgestapt naar Zilveren Kruis waar hij 
voorafgaand aan zijn huidige functie werkzaam was 
als directeur Operations. 

Eerder was Norbert Hoogers bij KPN in 
verschillende functies op het gebied van Corporate 
Finance werkzaam. Norbert is als bedrijfseconoom 
afgestudeerd aan de Tilburg University.

Solidariteit is de kern van verzekeren 
Dat was zo in het verleden en dat is niet anders in het heden. Daar waar 
de helft van de bevolking niet in staat is om de eigen zorgkosten voor de 
langdurige ouderenzorg te dragen, blijft solidariteit ook in de toekomst 
geboden. De versoberingen van de langdurige zorg en de scheve verdeling 
tussen degenen die bijdragen aan de zorg en degenen die gebruik maken van 
deze zorg, leiden ertoe dat de solidariteit steeds verder onder druk komt te 
staan. Norbert Hoogers staat stil bij dit thema en verkent of we op basis van 
de eerste ervaringen uit de transitie in de langdurige zorg ons al een beeld 
kunnen vormen van wat deze betekent voor de toekomstige relatie tussen 
aanbieders, gemeenten, verzekeraars en hun verzekerden.

Norbert Hoogers
Voorzitter directie Zilveren Kruis

Kernboodschap
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Erno Kleijnenberg is sedert 2005 bestuursvoorzitter 
van ONVZ Zorgverzekeraar. Hij is tevens lid van 
het bestuur van Zorgverzekeraars Nederland 
(ZN). Daarvoor was hij werkzaam bij De Goudse 
Verzekeringen, laatstelijk in de functie van 
vicevoorzitter van het bestuur.

ONVZ Zorgverzekeraar is een van de kleinere 
zorgverzekeraars met circa 460.000 verzekerden. 
Belangrijkste kenmerk van ONVZ is dat uitsluitend 
restitutieverzekeringen worden aangeboden.  
De inkoop van zorg is in handen gelegd van een 
inkooporganisatie, Multizorg VRZ B.V., die voor vier 
zorgverzekeraars met een totaal belang van 1,3 
miljoen verzekerden zorg inkoopt.

Erno Kleijnenberg behaalde zijn doctoraal 
Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam.

De patiënt in de regie,  
niet de zorgverzekeraar 
Wat optimale zorg voor de patiënt is, wordt bepaald door de patiënt zelf 
en de dokter. De zorgverzekeraar dient zich niet met dit keuzeproces te 
bemoeien. Wel dient de zorgverzekeraar de patiënt met raad en daad 
terzijde te staan. 

Deze zienswijze staat haaks op de visie van vele (Haagse) stakeholders 
dat zorgverzekeraars ‘de regie moeten voeren’ en dus keuzes moeten 
kunnen afdwingen.

Erno Kleijnenberg
Bestuursvoorzitter ONVZ 
Zorgverzekeraar

Kernboodschap
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De Studio Zeitgeist onderzoekt de Nederlandse, 
Europese en mondiale tijdgeest met een focus 
op de thema’s radicale decentralisatie, radicale 
transparantie en de vloeibare samenleving. De 
Studio verwerkt opgedane inzichten tot concrete 
adviezen en projecten waar internationaal 
opererende of georiënteerde organisaties hun 
voordeel mee doen. Tabarki schrijft een vaste 
column in Het Financieele Dagblad. Hij werd 
uitgeroepen tot Trendwatcher of the Year 2012 - 
2013. Uit het juryrapport: “Hij maakt indruk met 
zijn mix van klanten en zijn brede internationale 
oriëntatie”. 

Hij presenteerde de tv-programma’s MTV 
Coolpolitics en Durf te Denken, van Socrates tot 
Sartre en is dagvoorzitter en gespreksleider. In 2013 
en 2014 plaatste De Volkskrant hem als jongste 
op de lijst van de tweehonderd meest invloedrijke 
Nederlanders. Hij is onder andere vicevoorzitter 
van de Raad van Toezicht van Het Nieuwe Instituut 
en lid van het curatorium van De Baak. Verder 
is hij lid van het Platform #Onderwijs2032 dat 
de staatssecretaris adviseert over de kennis en 
vaardigheden die kinderen die nu voor het eerst 
naar school gaan moeten hebben om rond 2032, 
wanneer zij aan hun werkzame leven beginnen, een 
vliegende start te kunnen maken.

De smeltende piramide 
Volgens Tabarki gaan we naar een vloeibare samenleving: oude, rigide 
structuren maken plaats voor dynamiek waarin burgers, maatschappelijke 
organisaties en bedrijven flexibele verbanden aangaan en weer verbreken. De 
tijd van de piramides met een duidelijke hiërarchie, ontstaan als gevolg van de 
industriële revolutie, is in dit tijdperk van digitalisering voorbij. Door radicale 
decentralisatie zullen kleine verbanden steeds meer zelf kunnen organiseren; 
radicale transparantie zorgt ervoor dat het publieke domein en de organisaties 
en individuen die dit domein bevolken, openheid van zaken moeten geven. 
Voor het organiseren van mensen en kennis maakt de traditionele vaste 
vorm van een instelling of organisatie dan ook steeds vaker plaats voor de 
vloeibaarheid, transparantie en kracht van het netwerk.

Farid Tabarki
Oprichter en directeur Studio Zeitgeist

Kernboodschap
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Albert van Wijk is sinds 2011 procureur–generaal 
bij het Openbaar Ministerie. In 1991 startte hij zijn 
loopbaan als officier van justitie; van 2002 tot 2008 
was hij plaatsvervangend hoofdofficier van justitie 
en van 2008 tot 2011 bekleedde hij de functie van 
hoofdofficier van justitie.

De heer Van Wijk studeerde rechten aan de 
Erasmus Universiteit in Rotterdam en heeft zijn 
Master Public Management behaald aan de 
Universiteit van Twente.

Hij is actief als toezichthouder, recentelijk ook in de 
zorg (thuiszorg en intramurale zorg en tevens bij een 
zorgboerderij).

Effectieve handhaving door 
ketenintegratie 
Het Openbaar Ministerie (OM) staat voor omvangrijke opdrachten en 
uitdagingen. De maatschappelijke vraag naar handhaving en veiligheid 
is groot en aan verandering onderhevig. In een digitaliserende wereld 
eisen burger en politiek dat alles sneller, goedkoper en beter wordt. 
Het OM moet op die veranderingen inspelen. Veiligheid kan het OM 
niet vanuit een solistische positie bereiken, maar het OM moet wel een 
betekenisvolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke 
problematiek. De media volgen het doen en laten van het OM 
nauwgezet.

De complexiteit is alles bij elkaar genomen groot. Het OM tracht zijn 
weg te vinden in deze complexiteit door de organisatie anders in te 
richten en door andere en nieuwe samenwerkingsverbanden aan te 
gaan. Ook is het OM bezig met zijn partners ‘het werk’ en ‘de keten’ 
anders in te richten. Daarbij staan de maatschappelijke opdracht 
en de professional centraal. De zorgsector maakt een soortgelijke 
transformatie met veel turbulentie door. Van Wijk zal trachten geleerde 
lessen te delen door het aanreiken van de metafoor ‘OM’ aan de sector.

Albert van Wijk
Procureur–generaal Openbaar Ministerie

Kernboodschap
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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 is voorzitter van de 
landelijke Transitiecommissie Sociaal Domein 
en onder meer voorzitter van de Raad van 
Commissarissen van Espria.

Voor de PvdA leidde Noten in 2005 een interne 
projectgroep die tot taak had een partijvisie op de 
verzorgingsstaat te formuleren. De werkgroep kreeg 
de opdracht ‘de verzorgingsstaat te hervormen met 
behoud van solidariteit’.

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. 

Transitie geslaagd, de transformatie  
kan beginnen 
Begin mei stuurde de Transitiecommissie Sociaal Domein haar tweede 
rapportage aan de minister van BZK. Han Noten belicht in zijn inleiding 
de kernpunten uit het rapport.

Han Noten
Voorzitter Transitiecommissie Sociaal Domein

Kernboodschap
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Jeroen Olthof (PvdA) is bezig aan zijn tweede 
termijn als wethouder in Zaanstad. In zijn eerste 
periode (2010-2014) als wethouder van de 
15e gemeente van Nederland was hij onder 
andere portefeuillehouder Financiën, Wonen 
en Monumenten. Sinds vorig jaar is Olthof 
verantwoordelijk voor Jeugd en Zorg, Wonen, 
Armoedebeleid en Sport.

Voorafgaand aan zijn wethouderschap was hij 
enkele jaren raadslid en fractievoorzitter van 
de PvdA. Hij werkte als leidinggevende bij een 
makelaar in assurantiën.

Olthof studeerde aan de HES in Amsterdam.

Terug naar de bedoeling 
Het is mijn ambitie om de overheid weer zicht te laten krijgen op haar reden 
van bestaan. We moeten met elkaar de vraag beantwoorden: waarom doen 
we wat we doen en voor wie? Ik geloof erin dat we met de transformatie van 
het maatschappelijk domein betere en uiteindelijk goedkopere zorg kunnen 
organiseren. De ontwikkelingen in de komende jaren zijn hierbij cruciaal. 
Daarbij moeten we vraagstukken integraal bezien. Niet focussen op één 
onderdeel van een probleem, maar op het probleem in zijn totaliteit. Daarbij 
raken zorg, wonen en armoedebeleid elkaar, maar ook werk en onderwijs 
spelen een cruciale rol. Verticale verbindingen tussen de verschillende lagen 
van de overheid en horizontale verbindingen op lokaal niveau tussen alle 
relevante actoren liggen ten grondslag aan de decentralisaties en de hierin 
opgenomen taakstelling.

Jeroen Olthof
Wethouder Jeugd en Zorg, Wonen,  
Armoedebeleid en Sport

Kernboodschap
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Zion Jongstra is sinds 2012 algemeen directeur van TSN Thuiszorg, 
een bedrijf met circa 16.000 medewerkers. TSN Thuiszorg is een 
100% dochter van de ADG dienstengroep, waarvan Zion Jongstra 
eveneens sinds 2012 directielid is. Voor die tijd was hij als partner/
mede-eigenaar verbonden aan verschillende adviesbureaus en was hij 
in diverse managementfuncties werkzaam bij de Koninklijke Nedlloyd 
Groep NV. 

Zion Jongstra studeerde bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit 
Groningen.

Kees Erends (1954) studeerde geneeskunde aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Na een arts-assistentschap interne 
geneeskunde in Enschede en een huisartsenopleiding in 
Groningen werd hij huisarts in een groepspraktijk in Hardenberg 
(1982-1994).

In 1994 startte hij na een ziekteperiode als medisch adviseur 
bij Ziekenfonds Het Groene Land. Uiteindelijk werd hij directeur 
Zorginkoop bij Achmea Zorg.

Ten tijde van de invoering van de nieuwe basisverzekering in 1994 
stapte hij weer over naar de zorg en werd directeur/bestuurder bij 
gehandicaptenorganisatie de Baalderborg.
Drie jaar geleden (2012) trad hij toe tot de Raad van Bestuur 
van de ’s Heeren Loo Zorggroep met de portefeuille Zorg. In het 
verleden bekleedde hij diverse bestuurs- en toezichtsfuncties. 

Momenteel is hij voorzitter van de RvC Rabobank 
Vaart&Vechtstreek.

Zion Jongstra
Bestuurder TSN Thuiszorg

Kees Erends
Bestuurder ’s Heeren Loo Zorggroep
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Betere zorg door anders samenwerken 
Kees Erends en Zion Jongstra vertellen wat de transitie voor hen betekent en hoe de 
ingrijpende veranderingen in de zorg voor mensen met een beperking inspireren tot 
samenwerking.

Door het aanbrengen van focus en het combineren van specialistische kennis van en ervaring 
met laag- en hoogcomplexe zorg kan met minder middelen passende ondersteuning worden 
geboden aan wie dat nodig heeft. Het optimaal van dienst zijn van de cliënt vereist een goede 
samenwerking tussen de verschillende leveranciers van de zorg, een faciliterende aansturing 
en begrip voor wederzijdse belangen. 

TSN Thuiszorg en ’s Heeren Loo laten in de praktijk van alle dag zien dat dit kan en dat de 
samenwerking maatschappelijke meerwaarde biedt.

Kernboodschap
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Ila Kasem studeerde bedrijfskunde aan de 
Erasmus Universiteit in Rotterdam en is sinds 1993 
werkzaam bij Van de Bunt Adviseurs. 

Ila Kasem heeft ruime ervaring op het vlak 
van strategie-, organisatie- en management-
ontwikkeling, zowel bij de overheid als in het 
bedrijfsleven.

Naast zijn functies bij Van de Bunt en Vanderkruijs 
is Ila Kasem als bestuurslid of toezichthouder 
verbonden aan verschillende organisaties zoals 
Amnesty International (voorzitter), het Wereld 
Natuur Fonds, het Fonds Podiumkunsten (FPK), de 
Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP), 
de Stichting Giving Back en ROC Mondriaan.

Het wordt druk in de wijk: hoe de 
samenwerking te ordenen en te regisseren? 
Ouderen en mensen met een beperking veilig en met kwaliteit van leven 
zo lang mogelijk in de eigen omgeving thuis laten wonen, dat is de 
opgave. Samenwerking tussen professionals en organisaties in de wijk 
wordt als hét middel gezien om dat te realiseren. Gemeenten, zorg- en 
ondersteuningsorganisaties en huisartsen hebben daar de afgelopen periode 
in meerdere of mindere mate invulling aan gegeven en ervaring mee 
opgedaan. De praktijk laat zien dat zij dat heel verschillend doen en dat zij 
tegen knelpunten aanlopen. Een niet te onderschatten probleem, omdat 
het realiseren van een kwalitatief goed en kostenefficiënt ondersteunings- 
en zorgaanbod sterk afhankelijk is van de inrichting van de relaties tussen 
partijen die in de wijk actief zijn.

Een aantal knelpunten is terug te voeren op het gegeven dat naast 
samenwerking ook veel wordt verwacht van marktwerking. Deze twee 
paradigma’s bijten elkaar. Samenwerking gedijt bij complementariteit van de 
samenwerkingspartners en het feit dat de samenwerking bijdraagt aan het 
realiseren van de primaire doelstellingen van elk van de partnerorganisaties. 
Marktwerking gaat uit van meerdere aanbieders voor eenzelfde dienst en 
onderlinge concurrentie. De opgave is om het werken in de wijk zo in te 
richten dat samenwerking en marktwerking elkaar niet in de weg zitten, maar 
beide productief worden gemaakt. Hoe dit te organiseren? Wat vraagt dit van 
gemeenten, zorgaanbieders en andere actoren in termen van te vervullen 
rollen?

Ila Kasem
Directievoorzitter Van de Bunt/ partner 
Vanderkruijs executive search

Kernboodschap
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Martin van Rijn is staatssecretaris van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport namens
de PvdA. Als een van zijn belangrijkste taken ziet 
hij de hervorming van de langdurige zorg, een 
gezamenlijke opgave voor burgers, professionals, 
gemeenten en verzekeraars. 

In zijn vorige functie was hij voorzitter van de  
Raad van Bestuur van PGGM, lid van de Raad
van Advies van de Nederlandse Zorgautoriteit, 
commissaris van de Rijnland Zorggroep, voorzitter 
van de Raad van Commissarissen van Espria en 
Woonzorg Nederland, bestuurslid van de Stichting 
Steun Alzheimercentrum en voorzitter van de 
Groene Zaak (ondernemers voor duurzaamheid).
De heer Van Rijn studeerde economie aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam.

Martin van Rijn
- Onder voorbehoud -
Staatssecretaris van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport
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De loopbaan van Hetty de With is een typisch 
voorbeeld van ‘van jongste bediende tot aan de 
raad van bestuur’. Oorspronkelijk opgeleid voor 
het onderwijs kwam ze min of meer per toeval 
terecht in de zorg. Na korte omzwervingen in de 
jeugdzorg en de psychiatrie bekleedde ze vanaf 
1976 verschillende functies in de zorg voor mensen 
met een verstandelijke beperking. Ze bouwde 
samen met anderen een van de eerste instellingen 
in de woonwijk (Sintmaheerdt in Tolbert, Groningen) 
en is nu bezig met de ontmanteling van diezelfde 
instelling. Ze nam deel aan de commissie Noorda, 
die de situatie van Jolanda Venema in kaart bracht. 
Mede daardoor is het Centrum voor Consultatie en 
Expertise ontstaan, dat een grote bijdrage levert aan 
de verbetering van de leefomstandigheden en het 
welzijn van mensen met een complexe zorgvraag. 
Hetty is thans voorzitter van het bestuur van de 
Coalitie voor Inclusie, een beweging die ijvert voor 
de realisatie van het VN-verdrag voor de rechten van 
mensen met een beperking. Ze is bestuurder van 
De Zijlen, een organisatie die 1.400 mensen met een 
verstandelijke beperking ondersteunt in de provincie 
Groningen, met als kernactiviteit uitvoering van de 
Wlz. Samen met haar medewerkers neemt Hetty met 
groot enthousiasme deel aan de leergang Touching 
the Community Soul van Nijenrode Business 
University. Hierbij wordt groepsgewijs onderzocht 
hoe werkelijk vernieuwende veranderingen tot 
stand komen. Het motto van haar organisatie is 
alleszeggend: ‘Betekenis boven beperking’. 

Touching the community soul in de care 
Over betekenisgeving in de zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking.
 
Werkelijk vernieuwende – en dus blijvende – veranderingen komen tot 
stand als mensen (zowel cliënten, professionals als bestuurders) de kans 
en de tijd krijgen zich door te ontwikkelen. De transitie helpt dit proces te 
versnellen, soms met goede resultaten, maar niet altijd. Hetty staat stil bij de 
zich wijzigende verhoudingen tussen cliënten, medewerkers en bestuur en de 
gevolgen daarvan voor eigenaarschap, leiderschap en governance.  
Welke instrumenten en werkwijzen ondersteunen deze ontwikkelingen?

Hetty de With
Bestuurder De Zijlen

Kernboodschap
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Voor Anja Schouten (1968) gaat het in alles om 
de intrinsieke verbinding. Zij onderzoekt wat de 
kracht van mensen en organisaties is en geeft er 
betekenis aan. Met haar vastberaden optimisme en 
gulle lach weet ze complexe zaken om te zetten in 
overzichtelijke stappen en fases naar een duurzame 
oplossing. Ze geeft mensen het vertrouwen om 
samen de klus te klaren. 

In de afgelopen jaren heeft Anja ervaring 
opgedaan in het besturen van politiek/ bestuurlijke 
organisaties in complexe omgevingen. Dat deed 
ze als gemeentesecretaris van Schermer en als 
directeur Strategie&Bedrijfsvoering bij het KLPD. 
Als directeur Recherche a.i. werkte ze in het hart 
van de politie-operatie: dichtbij zijn waar het 
gebeurt! Dat uitgangspunt maakte Anja ook waar 
bij de brandweer en bij Medisch Centrum Alkmaar 
waar zij diverse functies heeft vervuld. 

Sinds 2011 is ze bestuursvoorzitter van Zorgbalans, 
een grote VVT-organisatie in de regio Haarlem. 
Onlangs is Anja verkozen tot Zorgmanager
van het jaar 2015. De jury schrijft: “Anja Schouten 
heeft Zorgbalans nieuw elan gegeven: Zij heeft 
tijdig en adequaat – en met oog voor de cliënten 
en de medewerkers – geanticipeerd op de 
veranderingen in de langdurige zorg. Daarbij heeft 
zij vanuit persoonlijke betrokkenheid gezorgd voor 
een duurzame cultuurverandering en een tastbaar 
resultaat”.

De bestuurlijke weerbarstig heid van het 
loslaten bij nieuwe verbindingen 
De toekomst van dementiezorg vraagt opnieuw om keuzes: het huidige 
systeem waarin een casemanager de benodigde ondersteuning biedt, 
is immers niet schaalbaar en financieel niet haalbaar gezien de grote 
aantallen toekomstige cliënten. Laat staan dat het systeem ook voor 
andere kwetsbare groepen haalbaar zou zijn.

In Zuid-Kennemerland zien we dat de ontwikkelingen in de langdurige 
zorg kansen bieden om huisartsen en wijkverpleging een centrale rol 
te geven, en samen met andere belangrijke spelers als gemeenten, 
welzijnsorganisaties en zorgverzekeraars een duurzaam wijk-zorg-
netwerk te bouwen. Daarbij moet de koppeling tussen sociaal domein 
en zorgdomein ‘vanzelfsprekend’ zijn en kunnen de generalistische 
professionals een beroep doen op experts. Zo creëren we gezamenlijk 
een nieuw, samenhangend netwerk in de buurt waar een kwetsbare 
inwoner, meegroeiend met zijn behoefte, ondersteuning krijgt bij het 
omgaan met zijn beperking. 

‘Creatieve destructie van gevestigde belangen’ dus, en in de praktijk 
regelmatig een worsteling. Omdat niet één systeem, maar vele systemen 
zichzelf moeten ‘afbreken’ om daarna per buurt of wijk weer een nieuw 
systeem op te bouwen. Dit vraagt veel van personen en organisaties, 
maar ook van de beslissers en toezichthouders. Oude beelden moeten 
worden ingeruild voor nieuwe gezamenlijke energie, kennis en 
vertrouwen. Niet eenvoudig, maar wel nodig!

Zorgbalans 
Omdat goede zorg 
heel persoonlijk is

Anja Schouten
Voorzitter Raad van Bestuur Zorgbalans
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Jan Willem Duyvendak is faculteitshoogleraar 
sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Van 
1999 tot 2003 was hij directeur van het Verwey-
Jonker Instituut. Van 1996 tot 2002 bekleedde 
hij als hoogleraar de leerstoel Wetenschappelijke 
Grondslagen van het Opbouwwerk aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Duyvendak studeerde 
sociologie aan de Universiteit Groningen en 
in Frankrijk. Hij deed onder meer onderzoek 
naar nieuwe sociale bewegingen, naar de 
emancipatie van minderheidsgroepen en naar 
achterstandswijken, integratie en nationalisme. 
Zijn nieuwste boeken zijn: The Politics of Home. 
Nostalgia and Belonging in Western Europe and the 
United States (Palgrave Macmillan, 2011), Crafting 
Citizenship. Negotiating Tensions in Modern 
Society (Palgrave Macmillan, 2012, samen met 
Menno Hurenkamp & Evelien Tonkens), European 
States and Their Muslim Citizens (Cambridge 
University Press 2014, samen met John Bowen, 
Christophe Bertossi & Mona Lena Krook), New York 
and Amsterdam. Immigration and the New Urban 
Landscape (NYU Press 2014, samen met Nancy 
Foner, Jan Rath & Rogier van Reekum), Players and 
Arenas: The Interactive Dynamics of Protest (AUP 
2015, samen met James Jasper).

Voor een compleet overzicht van zijn publicaties zie: 
http://jwduyvendak.nl/

De drie decentralisaties en de risico’s van 
grotere ongelijkheid. Gaan groepen die 
tot nu toe relatief weinig zorg verlenen 
(mannen, rijkere burgers, jongeren) nieuwe 
verbindingen aan? 
De vraag waarom de decentralisaties in de zorg wenselijk dan wel noodzakelijk 
zijn, wordt op uiteenlopende wijze beantwoord. Sommige bestuurders menen 
dat er vooral sprake is van een financiële noodzaak, anderen menen dat deze 
operatie hoe dan ook gewenst is, ook als er geen financiële noodzaak zou zijn: 
de kwaliteit van zorg zou verbeterd worden wanneer (meer) mensen voor 
zichzelf en voor anderen gaan zorgen. Zij prefereren informele zorg boven 
professionele zorg, en menen dat informele zorg ‘meer nabij’ is, persoonlijker 
en daarmee ‘beter’ omdat rekening kan worden gehouden met de lokale 
situatie. Over deze algemene aannames valt van alles te zeggen. Wat mij met 
name interesseert, is de vraag wie die extra informele zorg gaat verlenen, gelet 
op het feit dat de verdeling van zorgtaken op dit moment erg ongelijk is: het 
merendeel van de mantelzorg en het vrijwilligerswerk wordt verricht door 
vrouwen, van een bepaalde leeftijdsklasse en vaak niet erg bemiddeld. Hoe 
kunnen we voorkomen dat deze ongelijkheid verder wordt vergroot door de 
decentralisaties? Als we oprecht menen dat mensen meer zorg moeten gaan 
verlenen, geldt dat dan niet voor iedereen?

Jan Willem Duyvendak
Hoogleraar aan de Universiteit van  
Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en  
Gedragswetenschappen
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Louise Gunning-Schepers is hoogleraar aan de 
Universiteit van Amsterdam en zij was hier en aan de 
Hogeschool van Amsterdam van 1 april 2012 tot 18 
april 2015 voorzitter van het College van Bestuur. 
Zij studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit 
Groningen en promoveerde te Rotterdam in 1988 
op het onderwerp The health benefits of prevention. 
A simulation approach. Ook studeerde ze sociale 
geneeskunde aan de Johns Hopkins-universiteit 
te Baltimore. In 1991 werd zij hoogleraar sociale 
geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. 
Later werd zij voorzitter van de Raad van Bestuur 
van het Academisch Medisch Centrum en vanaf 
2010 voorzitter van de Gezondheidsraad. Deze 
laatste functie legde zij neer toen ze op 1 april 2012 
voorzitter werd van de Colleges van Bestuur van 
zowel de UvA als de HvA. In 2011 was zij voorzitter 
van de commissie die de zedenzaak omtrent 
kinderdagverblijf Het Hofnarretje onderzocht.

Louise Gunning is kroonlid van de SER en actief 
in de Raad van Toezicht/Commissarissen van 
diverse instanties in het publieke en private 
domein. Daaronder de Stichting VSB fonds, het 
Concertgebouw en de Schiphol Group. Ze is 
voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad van 
het Aidsfonds en voorzitter van het curatorium van 
de Prins Claus leerstoel. Ook internationaal is zij 
actief; zo is ze lid van het International Academic 
Advisory Council van the Heidelberg University en lid 
van de Cambridge University Health Partners. 

In tijden van transitie en verandering  
is leiderschap essentieel 
Veranderen betekent immers onzekerheid, zeker als nieuwe kernspelers 
een bepalende stem krijgen. Effectieve communicatie gericht op 
het verbinden van alle direct belanghebbenden, is een van de 
randvoorwaarden voor succesvol veranderen in roerige tijden.  
Louise Gunning zal een inleiding verzorgen waarin ze uit haar 
persoonlijke rijke ervaring als bestuurder put.

Louise Gunning-Schepers   
Universiteitshoogleraar Gezondheid en 
Maatschappij aan de Universiteit van Amsterdam 
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Dik Hermans is sinds 2011 bestuurder van 
de Stichting VitaValley, een onafhankelijke 
netwerkorganisatie gericht op de implementatie 
en opschaling van zorginnovaties. Daarvoor was 
hij 8 jaar bestuursvoorzitter van het College voor 
Zorgverzekeringen. Hermans is voorzitter van 
de raad van commissarissen bij Mozaïek Wonen 
en moderator bij de Avicenna Academie voor 
Leiderschap. Hij is door het kabinet aangesteld 
als aanjager van het doorbraakprogramma Zorg 
Ontzorgd met ICT.

Dik Hermans is klinisch pedagoog en 
gepromoveerd op een psychiatrisch onderwerp.
Zijn werkloopbaan begon bij de toenmalige 
Sociale Verzekeringsraad. Na een aantal jaren 
beleidsonderzoek, werd hij onderzoekmanager en 
later directeur. Hermans was vervolgens directeur 
van het College van toezicht sociale verzekeringen 
en de Inspectie Werk en Inkomen. 

Dik Hermans heeft ook op internationaal 
niveau ruime ervaring met onderzoek en 
beleidsontwikkeling en bestuurlijke vraagstukken 
op het terrein van de sociale zekerheid, 
gezondheidszorg en aanpalende maatschappelijke 
sectoren. 

Doorbraakprojecten
In het kader van het regeerakkoord van het huidige kabinet zijn  
er voor een aantal beleidssectoren doorbraakprogramma’s  
gedefinieerd die moeten bijdragen aan de digitalisering van de 
samenleving en de versteviging van de concurrentiepositie van 
Nederland. Het doorbraakprogramma Zorg Ontzorgd met ICT richt  
zich op de toepassing van slimme ICT met als doel kwetsbare ouderen 
langer zelfstandig te laten functioneren. De doelen genoemd in de 
e-health-brief van de minister van VWS aan de Tweede Kamer  
(2 juli 2014) zijn richtinggevend. In het programma zijn vier bewezen 
effectieve toepassingen geselecteerd die met financiële steun vanuit 
ZonMw regionaal worden opgeschaald. Daarnaast starten we een 
‘steden-estafette’ waarin innovatieve e-healthtoepassingen worden 
uitgewisseld. Samen met het ECP heeft VitaValley een platform 
geïnitieerd van waaruit de overheid (VWS/EZ), ICT-leveranciers en 
zorgaanbieders een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelen 
van de minister.

Dik Hermans
Bestuurder VitaValley
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Project: Zorg voor opschalen -  
het gezondheidsportaal PAZIO 
Om tot een definitieve doorbraak van e-health te komen, is 
opschalen noodzakelijk. Bij toepassing buiten de muren van de 
ontwikkelomgeving en een breed gebruik door zowel zorgverleners 
als patiënten, ontwikkelt e-health zich van toepassing naar 
zorginfrastructuur. Er ontstaan financiële, zorginhoudelijke en 
maatschappelijke schaalvoordelen.

Project: Leefstijlmonitoring in de Zorg 
Het doel van het project Leefstijlmonitoring in de Zorg is opschaling, 
brede implementatie en opleiding (trainingen) in de regio Friesland met 
de intentie honderd alleenwonende kwetsbare ouderen aantoonbaar 
langer verantwoord thuis te laten wonen door de inzet van Livind 
Leefstijlmonitoring.

Project: Obli 
Vitaliteit begint bij de basis: gezond eten en drinken en bewegen. 
Dit is belangrijk voor zelfredzaamheid en gezondheid. Vochtinname 
is bij veel ouderen een probleem. Goede zorg helpt, maar is niet 
altijd aanwezig. Obli is een ‘connected’ apparaat dat ouderen actief 
stimuleert en begeleiding mogelijk maakt door mantelzorgers en 
professionele zorgverleners, vaak samen.

Project: OZOverbindzorg 
OZOverbindzorg is een samenwerkingsplatform voor cliënten, 
mantelzorgers, huisartsen, zorgverleners, gemeenten, verzekeraars 
en ziekenhuizen. Het is gericht op afstemming en communicatie rond 
zorg en begeleiding van kwetsbaren in de thuissituatie en organiseert 
het proces van lokale samenwerking. De cliënt staat hierbij centraal! 
OZOverbindzorg is een stichting zonder winstoogmerk en is gericht op 
het belang van de cliënt. 

Michiel van Well
VitaValley

Karen van Steijn
Livind

Wil Philipsen
Fresh Idea Factory

Cindy Hobert
OZOverbindzorg
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