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Voorwoord

Zeer geachte deelnemer aan de Care Summit 2018,

Ook dit jaar organiseren wij de Care Summit. Voortbouwend op de vorig jaar vernieuwde formule, 
waarbij wij naast de plenaire bijeenkomsten ook in kleinere groepjes gezamenlijk de wereld van 
bewoners en professionals in de langdurige zorg meebeleven, rekenen wij erop dat dit ons wederom een 
unieke ervaring oplevert.

Afgelopen jaren hebben we tijdens de Care Summit aandacht besteed aan verschillende dimensies die 
van belang zijn voor de kwaliteit van leven van mensen met een ondersteuningsbehoefte. Naast zorg zijn 
wonen en onderwijs belangrijke aspecten gebleken.

Ook voor het nieuwe kabinet staat het leven in (on)afhankelijkheid centraal. In het huidige aanbod aan 
ondersteunende voorzieningen en de gezondheidszorg echter zijn de wensen en behoeften van burgers 
die een beroep moeten doen op de Wmo, Zvw en Wlz nog steeds niet van nature het vertrekpunt.

Omdat wij tijdens de komende Care Summit de richting voor toekomstige beleidsaccenten willen 
verkennen voor een samenleving die steeds verder vergrijst en tegelijkertijd de mogelijkheden van de 21e 
eeuw leert benutten, hebben we Rotterdam ‘architectuurstad van Nederland’ als inspiratiebron en als 
‘thuisbasis’ voor de Care Summit 2018 gekozen.

Vanuit dit perspectief willen we invulling geven aan het thema van de Care Summit 2018: Anders 
denken over (on)afhankelijkheid. Uiteraard vormt deze brede maatschappelijke vraag een uitdaging voor 
beleidsmakers, zorgaanbieders in de gehele zorgketen, woningcorporaties, zorgverzekeraars, gemeenten 
en een brede reeks verschillende dienstverleners. Het leren benutten van moderne technologie is 
voor alle betrokkenen een grote uitdaging om in deze eeuw te komen tot moderne manieren van 
leven in (on)afhankelijkheid waarbij mensen met een ondersteuningsbehoefte kunnen rekenen op de 
beschikbaarheid van een samenhangend palet van moderne samenwoonvormen, een geïntegreerde 
gezondheidszorg aangevuld met complementaire diensten.

Wij verheugen ons er zeer op deze toekomstverkenning tijdens de Care Summit samen met u invulling 
te geven. Wij rekenen hierbij op uw bijdrage aan de discussies, het bezoek aan de zorglocaties en 
aan Feyenoord City op donderdagavond. Op vrijdagmorgen voegen zich circa 30 bestuurders uit 
het sociaal domein bij de Care Summit om bij te dragen aan de discussie over anders denken over 
(on)afhankelijkheid.

5Anders denken over (on)afhankelijkheid

Naast de vaste leden van de Programmacommissie, Eelco Damen, Jeroen van den Oever, Christine 
Leenman en Peter Boerenfijn, is een woord van dank verschuldigd aan Guy Buck die bezoeken aan 
de Rotterdamse locaties in ConForte-verband heeft gecoördineerd. Bestuurders en medewerkers van 
verschillende organisaties in Rotterdam hebben hard gewerkt aan de voorbereiding van uw komst om 
u deelgenoot te maken van de wijze waarop Rotterdam invulling geeft aan innovatie op het terrein van 
wonen en zorg. Wij zijn allen die dit mogelijk hebben gemaakt zeer erkentelijk.

Alexander Rinnooy Kan heeft tot onze vreugde ook dit jaar de voorzittersrol op zich willen nemen.

Wij begroeten u graag in Rotterdam en zien uit naar inspirerende dagen.

Robbert-Jan Poerstamper

Voorzitter Publieke Sector PwC

Care Summit 2018
20 - 22 juni, Rotterdam
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Algemene informatie

Data
De Care Summit wordt gehouden van woensdagmiddag 20 juni tot vrijdagmiddag 
22 juni 2018.

Hotelgegevens
nhow hotel
Wilhelminakade 137
3072 AP Rotterdam

Inchecken
U kunt woensdag 20 juni 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.

Parkeren
U kunt uw auto parkeren in de Q-Park parkeergarage onder het hotel. Een uitrijkaart 
hebben we voor u beschikbaar.

Openbaar vervoer
Als u met openbaar vervoer reist, is uw eindhalte het Centraal Station Rotterdam. 
Neem de metro (halte Wilhelminaplein) of tram 20 of 25, het is dan nog 5 minuten 
te voet.

Vervoer ter plaatse
Wij zorgen tijdens de Care Summit voor gezamenlijk vervoer van en naar de 
verschillende locaties.

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

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 20 juni 2018

16.00 - 17.00 Ontvangst deelnemers in nhow hotel

17.00 - 17.30 Opening en setting the scene 
Alexander Rinnooy Kan - Voorzitter

17.30 - 18.30 Integrated Care in OECD landen 
Niek Klazinga - Hoogleraar Sociale Geneeskunde (AMC-UvA), Strategic Head Coordinator 
Health Care Quality Outcome OECD Paris, Lid Kwaliteitsraad Zorginstituut Nederland

18.30 - 22.00 Openingsdiner met Special guest
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Programma donderdag 21 juni 2018

07.00 - 08.30 Ontbijt

08.30 - 08.45 Opening

08.45 - 09.45 Integrated Care
André Rouvoet - Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland

09.45 - 10.45 Integrated Care Taskforce ‘Zorg op de Juiste Plek’
Olivier Gerrits - Lid Taskforce ‘Zorg op de juiste Plek’ en directeur Zorginkoop Zilveren Kruis

10.45 - 11.15 Koffiepauze en netwerken

11.15 - 12.15 Privacy en digitalisering
Aleid Wolfsen - Voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens

12.15 - 13.30 Aperitief en lunch

13.30 - 14.30 Artificial Intelligence en (on)afhankelijkheid
Max Welling - Hoogleraar Machine Learning (UvA) 

14.30 - 15.00 Koffiepauze, netwerken en vervoer naar ledenvergadering VGN in Utrecht

15.00 - 16.00 Transport naar de zorglocaties in Rotterdam

16.00 - 19.00 Ontvangst en programma op zorglocaties

19.00 - 19.30 Transport naar ‘De Kuip’ in Rotterdam

19.30 - 22.00 Presentatie toekomstig stadsdeel Feyenoord City  
‘Hand in hand voor vitale en gezonde Rotterdammers’
Johan Wakkie - Adviseur Feyenoord City 
Carina van der Beek - Coördinator van de gezondheidsnota Rotterdam Vitale stad 2016-2020

22.00 Aankomst en overnachting in nhow hotel
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Programma vrijdag 22 juni 2018

07.45 - 08.45 Ontbijttafels met nabespreking locatiebezoeken

09.00 - 09.30 Verwelkomen leden Netwerk Directeuren Sociaal Domein

09.30 - 10.15 Leven met dementie
Anne-Mei The - Hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie (UvA),  
eigenaar van de Tao of Care en auteur van diverse boeken

10.15 - 10.45 Koffiepauze en netwerken

10.45 - 11.30 Het nieuwe wonen in de wijk
Pi de Bruijn - Founding Partner de Architekten Cie.

11.30 - 12.30 Samen wonen in de wijk
Tromp Bakker - Expert innovatieve woonvormen
Tom Horn - Wethouder Zorg, Welzijn en Wonen van de Gemeente Haarlemmermeer
Marco Pastors - Programmadirecteur van het Nationaal Programma Kwaliteitssprong Zuid
Toke Tom - Voorzitter Netwerk Directeuren Sociaal Domein en Directeur Sociaal Domein 
gemeente Utrecht

12.30 - 13.00 Slotbeschouwing, afsluiten en formuleren kernbevindingen Care Summit 2018

13.00 - 14.00 Afsluitende lunch
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Alexander Rinnooy Kan is hoogleraar Economie en Bedrijfskunde 
aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Daarnaast is hij Eerste Kamerlid voor D66, is hij o.a. commissaris 
bij Siemens en voorzitter van de raad van toezicht van het 
AMC, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Balie en EYE. Sinds 
september 2013 bekleedt hij de functie van co-voorzitter van de 
Worldconnectors.

Alexander Rinnooy Kan was tussen 2006 en 2012 kroonlid en 
voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarvoor was 
hij voorzitter van VNO-NCW, Rector Magnificus van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam en lid van de raad van bestuur van de 
ING Groep. Hij studeerde wiskunde aan de Universiteit Leiden en 
econometrie aan de Universiteit van Amsterdam.
In 1976 promoveerde hij in de wiskunde aan de UvA.

Alexander Rinnooy Kan
Voorzitter Care Summit

Care Summit 2018
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Prof. dr. Niek Klazinga is sinds 2006 Strategic Head Coordinator 
van het Health Care Quality Outcome programma bij de OECD 
in Parijs. Hij combineert dit werk met zijn hoogleraarschap in de 
Sociale Geneeskunde aan het AMC-UvA. 

Dr. Klazinga is de afgelopen 30 jaar betrokken geweest bij een scala 
aan onderzoeksprojecten en maatschappelijke discussies in de 
gezondheidszorg, specifiek over (het meten van) kwaliteit van zorg. 
Hij publiceerde breed over dit onderwerp. 

Momenteel is hij onder meer gelieerd aan de Cornivus Universiteit 
in Budapest en de Univiersiteit van Toronto, adviseur bij 
de WHO/Euro, adviseur aan het Canadese Instituut voor 
Gezondheidsinformatie, lid van de Raad van Toezicht van 
Isala te Zwolle (topklinisch opleidingsziekenhuis) en lid van de 
Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland (ZiN).       

Niek Klazinga
Hoogleraar Sociale Geneeskunde (AMC-
UvA), Strategic Head Coordinator Health 
Care Quality Outcome OECD Paris, Lid 
Kwaliteitsraad Zorginstituut Nederland 
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André Rouvoet
Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) behartigt de 
gezamenlijke belangen van de zorgverzekeraars 
en ondersteunt hen bij het verwezenlijken 
van hun missie: kwalitatief goede, betaalbare 
en toegankelijke zorg voor alle verzekerden, 
gericht op het bevorderen van gezondheid en 
kwaliteit van leven. Zij werken daartoe nauw 
samen met (organisaties van) patiënten/cliënten 
en zorgaanbieders. ZN zorgt voor verbinding 
tussen de leden onderling en tussen de branche 
en andere relevante partijen.

André Rouvoet is sinds 1 februari 2012 
voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. 
Hij is verantwoordelijk voor de strategie, 
vertegenwoordigt de organisatie extern en 
neemt deel aan diverse onderhandelingen.

André Rouvoet is een bestuurder en voormalig 
politicus. In het kabinet-Balkenende IV was hij 
minister voor Jeugd en Gezin en vice-premier.

Kernboodschap

Verbinden, vertrouwen en vernieuwen
De heer Rouvoet zal namens Zorgverzekeraars Nederland een 
presentatie verzorgen over de ambities van zorgverzekeraars met 
betrekking tot integrale gezondheidszorg. Verbinden, vertrouwen en 
vernieuwen vormen hierbij de inzet.  

17Anders denken over (on)afhankelijkheid
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De juiste zorg op de juiste plek volgens 
Zilveren Kruis
Meer dan ooit draait de discussie in de zorg over de juiste zorg op de 
juiste plek. Is dit een trendbreuk of is er eigenlijk sprake van oude 
wijn in nieuwe zakken. Zilveren Kruis neemt u graag mee in haar 
visie op dit thema. Vanuit wenselijkheid en noodzaak zal ingegaan 
worden op de het perspectief van Zilveren Kruis ten aanzien van de 
inhoud en de weg om daar te komen.

Olivier Gerrits
Olivier Gerrits is sinds 1 oktober 2014 directeur 
Zorginkoop bij Zilveren Kruis. Verantwoordelijk 
voor de aansturing van de zorginkooporganisatie. 
Samen met zorgaanbieders en partners zoeken 
wij naar kansen en verbeteringen in de zorg. 
Zodat onze verzekerden sneller herstellen, meer 
gemak ervaren tijdens een behandeling en/of 
minder kosten maken.

Sinds 1999 ben ik werkzaam bij Zilveren Kruis 
waar ik diverse managementposities heb 
bekleed, directeur Marketing en Verkoop, 
senior manager Medisch Specialistische Zorg 
& Geestelijke Gezondheidszorg en directeur 
Zorginkoop a.i. Ik heb een achtergrond in fusie 
en overnames, strategieontwikkeling en (zorg)
verzekeringen.
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Privacy en digitalisering
Sinds 25 mei geldt de Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG). Waarom is er eigenlijk nieuwe privacywetgeving? En waarom 
is het zo belangrijk dat de bescherming van persoonsgegevens goed 
geborgd is? Aleid Wolfsen neemt u mee in de inhoud van de AVG en 
de achterliggende waarden.

Aleid Wolfsen
Voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens

Aleid Wolfsen is in 2016 benoemd tot voorzitter 
van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 
Eerder was hij al verbonden aan de AP als lid 
van de raad van advies. Voor zijn benoeming 
tot voorzitter van de AP heeft Wolfsen zowel in 
de politiek gewerkt als binnen de rechterlijke 
macht. Tussen 1998-2001 was hij rechter in 
Amsterdam en daarna tot begin 2002 vice-
president van de rechtbank Haarlem. Van mei 
2002 tot 2008 was hij Tweede Kamerlid voor 
de PvdA en hield hij zich onder meer bezig met 
Justitie en Antilliaanse zaken. Hij was van 2008 
tot 2014 burgemeester van Utrecht. Wolfsen 
was van 1979 tot 1994 in verschillende functies 
werkzaam bij het parket van de officier van 
justitie en bij de arrondissementsrechtbank in 
Zwolle. Hij combineerde de werkzaamheden 
met een studie rechten aan de Rijksuniversiteit 
Groningen, die hij in 1993 voltooide. Daarna 
werkte hij bij het ministerie van Justitie, onder 
andere als projectleider Herziening Rechterlijke 
Organisatie.

Kernboodschap
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Kunstmatige intelligentie
Kunstmatige intelligentie (AI) begint een serieuze impact te maken 
op de maatschappij. Het is niet moeilijk te voorspellen dat dit in 
toenemende mate ook in de gezondheidszorg zal gaan gebeuren. In 
mijn inleiding zal ik eerst op toegankelijke wijze vertellen wat AI, en 
met name machine learning en deep learning precies zijn. Daarna zal 
ik twee voorbeelden behandelen: deep learning technologie waarmee 
MRI-beelden sneller en dus goedkoper kunnen worden gegenereerd, 
en een recommender om behandelingen aan te bevelen en ervaringen 
te delen. 

Mijn centrale stelling zal zijn dat AI-technologie allang klaar is om 
een enorme impact te maken in de zorg, maar dat de bottleneck 
wordt gevormd door de (on)toegankelijkheid van de data. De Ferrari 
staat klaar, maar er zit geen benzine in. Ik zal daarom pleiten voor 
een moonshot programma om data gestandaardiseerd en veilig 
(d.w.z. met privacy waarborgen) breed toegankelijk te maken voor de 
data miners en algoritme ontwikkelaars. Alleen dan zal de Ferrari 
gaan racen en zullen we een omwenteling in de zorg zien.

Max Welling
Hoogleraar Machine Learning (UvA)

Prof. dr. Max Welling is hoogleraar Machine 
Learning aan de Universiteit van Amsterdam; 
hij doet onderzoek naar (zelf)lerende systemen 
en hun toepassing bij de analyse van big data. 
Welling is, naast zijn aanstelling aan de UvA, 
sinds 2003 werkzaam aan de University of 
California Irvine (VS). Eerder was hij onder 
meer verbonden aan de Universiteit Utrecht 
(waar hij promoveerde), California Institute of 
Technology (VS), University of Toronto (Can), 
University College London (VK) en de Radboud 
Universiteit Nijmegen. 

Welling ontving meerdere subsidies in de 
Verenigde Staten, waaronder de NSF Career 
Award. In 2010 kreeg Welling de ECCV 
Koenderink Prize en in 2012 de Best Paper 
Award van ICML. Hij is associate editor in chief 
van IEEE Transactions on Pattern Analysis 
and Machine Intelligence (TPAMI). Daarnaast 
is hij oprichter van Scyfer BV, een bedrijf dat 
in 2017 is samengegaan met Qualcomm. Max 
Welling heeft meer dan 200 wetenschappelijke 
publicaties over Machine Learning, statistiek en 
natuurkunde op zijn naam staan.
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Tijdig ondersteunen voorkomt veel narigheid
Mensen met dementie en hun naasten hebben behoefte aan een 
bredere dan (medische) zorgbenadering, een socialere benadering. 
Ze worden geconfronteerd met de vraag hoe om te gaan met hun 
veranderende leven en relaties. Door daarbij tijdig te ondersteunen 
- voor het uit de hand is gelopen - kan niet alleen levenskwaliteit 
toenemen, maar kunnen ook kosten worden bespaard. In diverse 
regio’s in Nederland wordt deze visie met behulp van zogenoemde 
sociale trials in de praktijk gebracht. Dit gebeurt in samenwerking 
met PwC/Strategy&.

Samen met haar onderzoeksgroep Long-term Care and Dementia 
aan de UvA richt Anne-Mei The zich op leven met dementie. Voor 
haar laatste boek Dagelijks leven met dementie (2017) volgde ze 
mensen met dementie en hun naasten vanaf de niet-pluis-fase 
tot na het overlijden. In haar bedrijf, de Tao of Care, zet ze 
onderzoeksresultaten om in praktijkinitiatieven. De transitie die 
wordt gemaakt is van verhalen naar patronen naar oplossingen. Het 
doel is steeds om vanuit het perspectief van mensen met dementie 
en hun naasten te werken aan een betere kwaliteit van leven en de 
daarbij behorende praktijkagenda. Initiatieven waar nu aan wordt 
gewerkt zijn de proeftuin Sociale Benadering Dementie en social 
trials, dementieweb.nl en diverse scholingsprogramma’s in de Sociale 
Benadering.

Prof. mr. dr. Anne-Mei The
Hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie 
(UvA), eigenaar van de Tao of Care en 
auteur van diverse boeken.

Anne-Mei The is cultureel antropoloog en jurist. 
De afgelopen 25 jaar deed ze etnografisch 
onderzoek naar euthanasie, onterechte hoop 
op genezing, palliatieve zorg en dementie. 
Ze werkte daarvoor jarenlang mee in 
ziekenhuizen en verpleeghuizen, en schreef 
hierover verschillende boeken waaronder In de 
wachtkamer van de dood en Verlossers naast 
God.

Kernboodschap
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Van Functionele Stad naar Inclusieve 
Samenleving
Mensen met een beperking zullen in snel toenemende mate 
zelfstandig moeten gaan wonen. Massale vergrijzing draagt extra 
bij aan de vraag naar geschikte huisvesting voor deze doelgroep. De 
bestaande woningvoorraad is hiervoor vaak ongeschikt vanwege 
het ontbreken van liften, onmogelijke woningplattegronden of door 
geïsoleerde ligging.
Transformatie en nieuwbouw van woningen zullen op grote schaal 
moeten plaatsvinden om deze opgave het hoofd te bieden. Lokale 
verschillen zullen daarbij leiden tot sterk uiteenlopende oplossingen 
qua schaalgrootte en mate van integratie met ‘de stad’.
Voor de bouwkolom betekent dit een radicale koerswijziging: Van 
aanbodgestuurd naar vraaggestuurd bouwen. De hiervoor benodigde 
cultuurverandering zal slechts tot stand komen onder druk van 
eensgezind overheidsbeleid in harde regelgeving, gecombineerd 
met bevlogen opdrachtgeverschap van beleggers, corporaties, 
zorginstellingen en particulieren.

Pi de Bruijn
Founding Partner de Architekten Cie.

Pi de Bruijn vertrok na zijn studie in 1968 
naar het Architects Department Southwark 
in Londen. Terug in Amsterdam, begon hij bij 
de gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting, 
tot hij zich in 1978 vestigde als zelfstandig 
architect. In 1988 richtte hij samen met enkele 
anderen de Architekten Cie. op. Van 1993 tot 
1998 was hij professor aan de TU Delft. Pi de 
Bruijn heeft ruime ervaring als architect en 
stedenbouwkundige in complexe, langdurige 
projecten.
Pi de Bruijns eerste gebouw, buurtcentrum 
Transvaal, werd onderscheiden met 
de Merckelbach-prijs. De Bruijn kreeg 
internationale bekendheid als architect van de 
nieuwbouw Tweede Kamer en zijn ontwerp 
voor de Reichstag in Berlijn kreeg in de eerste 
ronde een eerste prijs. Hierna realiseerde hij het 
grote kantoorgebouw voor de parlementariërs, 
het Jakob-Kaiser-Haus. Verder realiseerde hij 
onder meer het hoofdkantoor Essent in Den 
Bosch, kantoor Zwitserleven in Amstelveen en 
de uitbreiding en restauratie van het Concert-
gebouw in Amsterdam. Zijn meest recente 
gebouw is het circulaire paviljoen Circl op de 
Zuidas. In de functie van supervisor en stads-
ontwerper was hij betrokken bij de ontwikkeling 
van het Amsterdam ArenA gebied en bij de 
Amsterdamse Zuidas. Als stedenbouwkundige 
ontwierp hij de wederopbouw van het 
vuurwerkrampgebied in Enschede.
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Gastvrij wonen & Vastgoedstrategie
Realiseer een aangename woonomgeving voor mensen, waarin het 
(samen) leven én jezelf ontplooien ertoe doen. Voorzieningen zijn 
vanzelfsprekend maar gastvrijheid is de sleutel!! In een stad waarin 
het inclusieve leven centraal staat zou een solitair verpleeghuis dus 
niet gebouwd worden.

Tromp Bakker
Expert innovatieve woonvormen

Tromp heeft jarenlange bestuurlijke ervaring 
waarbij de focus ligt op (strategische) 
bedrijfskundige vraagstukken. Tromp richt zich 
met een langetermijnvisie op beslissingen over 
het vastleggen van middelen en de organisatie. 
Maar dat kan niet zonder direct de vertaalslag 
te maken naar actief handelen en de verbinding 
met mensen. 

Strategische keuzes niet alleen 
beschrijven doch ook fundamenteel 
onderbouwen en de vertaalslag van  
“wat naar hoe” meenemen.

Kernboodschap
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Inlevingsvermogen is de sleutel tot 
inclusiviteit
Voor een inclusieve wijk heb je stenen nodig. Daarmee kun je 
levensloopbestendig bouwen, voor woonzorggroepen bouwen en 
hofjesconcepten verwezenlijken. Ook moet je zorgen voor een 
inrichting die voor iedereen toegankelijk is. Maar het fundament van 
een inclusieve wijk is het inlevingsvermogen van de wijkbewoners. 
Kunnen en willen zij zich voorstellen hoe het is om fysiek beperkt te 
zijn, oud en hulpbehoevend te zijn, geestelijk beperkt te zijn? Zijn zij 
zich ervan bewust dat ook hun eigen leefsituatie kan veranderen door 
bijvoorbeeld een somatische of psychische beperking? Hoe groter het 
inlevingsvermogen, hoe inclusiever de wijk. In zo’n wijk kijken de 
bewoners naar elkaar om en is iedereen welkom. De ondersteuning 
in ‘zo’n wijk moet zowel bij de informele als de formele zorg 
vandaag komen. Deze moeten op elkaar zijn afgestemd. Zodat als 
buurtbewoner of de vrijwilliger er niet meer uitkomt, deze kan 
terugvallen op de professional. Voor zo’n zorgnetwerk is een goede 
samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties, welzijnsinstellingen 
en zorgaanbieders noodzakelijk.  

Tom Horn
Wethouder Zorg, Welzijn en Wonen - 
Gemeente Haarlemmermeer

Na mijn promotie ben ik als wetenschappelijk 
stafmedewerker gaan werken voor de 
Adviesraad voor het Wetenschaps-en 
Technologiebeleid (AWT) en vervolgens als 
(plaatsvervangend) afdelingshoofd bij het 
ministerie van Economische Zaken. De jaren 
voordat ik voor de eerste maal wethouder 
werd, was ik zelfstandig consultant met als 
specialisatie organisatieontwikkeling en 
verandermanagement, later ook meer politiek-
bestuurlijke advisering.

In 1998 ben ik als fractie-assistent voor de 
PvdA in de gemeenteraad begonnen. In januari 
2000 kwam ik tussentijds in de raad en daar 
ben ik gebleven tot maart 2006, toen ik voor de 
eerste keer als wethouder werd geïnstalleerd. 
De verkiezingsuitslag van 2010 was niet 
gunstig, zodat ik als raadslid terugkeerde, en 
wel in de rol van fractievoorzitter. Nu ben ik 
sinds 24 april 2014 weer enthousiast aan de 
slag als wethouder Zorg, Welzijn en Wonen.

Mijn werkterreinen liggen in het hart van de 
sociaal-democratie: uit solidariteit zorgen 
voor een vangnet voor diegenen in onze 
samenleving die ondersteuning nodig hebben. 
Eigenlijk liever een trampoline, waarmee je 
hen een extra zetje kunt geven om weer voor 
zichzelf te kunnen zorgen.
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Professionele hulp in wijken
Professionele hulp in wijken is niet oneindig belastbaar. De zorg 
moet rekening houden met draagkracht van een wijk en draagkracht 
van professionals. Zowel die van henzelf als van partners in de 
wijken zoals politie en sociale wijkteams. Marco Pastors vertelt 
vanuit de dagelijkse praktijk in Rotterdam Zuid. Hij vraagt aandacht 
voor beleid dat geschikt is voor mensen met lichte verstandelijke 
beperkingen en wil graag een minder passieve opstelling zien bij 
bestuurders en professionals.

Marco Pastors
Programma directeur van het Nationaal 
Programma Kwaliteitssprong Zuid

Marco Pastors is sinds februari 2012 directeur 
van het Nationaal Programma Rotterdam 
Zuid, een samenwerkingsverband van Rijk, 
Rotterdam, corporaties, bedrijfsleven, onderwijs 
en zorg, met als doel de sociaaleconomische 
problemen in Rotterdam Zuid aan te pakken. De 
aanpak moet leiden tot doorbraken waardoor 
alle partijen er onomkeerbaar op vooruit 
gaan. In 20 jaar tijd moet Rotterdam Zuid op 
het gebied van school, werk en wonen op 
het niveau van een gemiddelde grote stad in 
Nederland zijn gekomen.

Andere huidige functies: voorzitter Stichting 
Onderhandelingen Thuiskopievergoeding, 
lid raad van advies Leefbaar Rotterdam, 
ambassadeur E-factureren bij het Ministerie 
van EZ. Vorige functies onder meer: tijdelijk 
lid Raad voor het openbaar bestuur, 
gemeenteraadslid en fractievoorzitter Leefbaar 
Rotterdam, wethouder Fysieke Infrastructuur 
en locoburgemeester. Als wethouder 
verantwoordelijk voor de Rotterdamwet (Wet 
Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke 
Problematiek), en voor de verhoging van de 
bouwproductie tot 3000 woningen per jaar. Hij 
introduceerde de Rotterdamse Aanpak, gericht 
op afrekenbaarheid van resultaten van de 
overheid. 
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Stad voor iedereen
In een ‘stad voor iedereen’ hebben we allerlei ‘passende’ woonvormen 
voor de meer kwetsbare bewoners. Samen met anderen, of juist niet.
Met begripvolle buren en met begeleiding die soepel beweegt met wat 
nodig is, ook oog heeft voor de mantelzorger of buren.
Soms ook een time-out-plek als het alleen niet gaat.
Toke schetst enkele nieuwe ‘gemengde woonvormen’, waar ouderen 
wonen met studenten, statushouders met jongeren. Ook zijn er 
nieuwe vormen van ‘begeleid wonen’.
Het zou mooi zijn als die vormen van wonen meer ‘het nieuwe 
normaal’ worden: hoe gaan we dan bouwen, bestaande 
wooncomplexen en wijken transformeren, en hoe gaan we dan ook 
zorgcomplexen transformeren?
Wat vraagt dat van alle partners?
Zij wil nog een stap verder gaan: wat als we in het kader van de 
jeugdzorg durven dromen over de ambitie “Geen kind het huis uit”?
Wat vraagt dat van de school, de zorg, van familie en vrienden 
en van voorzieningen in de wijk? Hoe gaat een wijkgerichte 
ontwikkelstrategie dan helpen?!

Toke Tom
Voorzitter Netwerk Directeuren Sociaal 
Domein en Directeur Sociaal, Gemeente 
Utrecht

Toke Tom werkt sinds 2010 bij de Gemeente 
Utrecht. Zij is lid van de directieraad o.a. op het 
thema Inclusieve Stad. Zij is voorzitter van het 
Netwerk Directeuren Sociaal Domein en van de 
Programmaraad Sociaal Domein.

Toke stond aan de basis van het Utrechtse 
model voor zorg en ondersteuning, dat zich 
kenmerkt door ‘nabijheid, maatwerk en 
eenvoud’. De Utrechtse aanpak staat ook voor 
‘samen leren in de praktijk’.

Toke was zo’n 20 jaar werkzaam als 
organisatieadviseur in de publieke sector.
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Iedereen wordt er beter van
Feyenoord City tilt niet alleen Rotterdam-Zuid, maar de hele stad 
en regio Rotterdam naar een hoger plan. Het gaat over veel meer 
dan een grootschalige gebieds- en vastgoedontwikkeling. De 
beoogde economische stimulans vertaalt zich vooral ook in sociaal-
maatschappelijke voordelen, zoals meer kansen op werk, meer 
onderwijsfaciliteiten, meer ruimte voor wonen en recreatie en een 
betere gezondheid.   

Feyenoord City
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Website Care Summit: www.caresummit.nl
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