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Omdat wij tijdens de Care Summit de richting van de beleidsaccenten en concrete acties voor de 
komende jaren willen benoemen, zijn wij ingenomen met het feit dat ook dit jaar een breed scala aan 
stakeholders deelneemt aan de Care Summit 2017.

Wij verheugen ons er zeer op de vernieuwde opzet van de Care Summit samen met u te ervaren en wij 
rekenen wederom op uw bijdrage aan de discussies, de workshops, het verblijf op de locaties en het 
paneldebat op vrijdagmorgen. Als concreet resultaat van de Care Summit 2017 beogen wij een document 
te concipiëren dat kan worden benut voor het operationaliseren van de afspraken in het nieuwe 
regeerakkoord als inspiratiebron.

Een woord van dank is verschuldigd aan de discussieleiders van de break-out sessies, te weten: 
Anja Schouten en Ronald Buijs (kwaliteit verpleeghuiszorg), Jan Duenk en Henk Kouwenhoven 
(kwaliteit gehandicaptenzorg) en Jeroen van den Oever en Adrie van Osch (kwaliteit zorg thuis) en aan 
Carin Gaemers voor haar bijdrage aan de voorbereiding hiervan.

Wij zijn verheugd dat Alexander Rinnooy Kan ook dit jaar de voorzittersrol op zich heeft willen nemen. 
Het voorliggende programma had niet tot stand kunnen komen zonder de grote inzet en betrokkenheid 
vanuit de Programmacommissie, die dit jaar wordt gevormd door Peter Boerenfijn, Eelco Damen, 
Kristine Leenman, Jeroen van den Oever en Greet Prins. De locatiebezoeken zijn mede mogelijk gemaakt 
door de inzet van Eelco Damen, Petra van Dam, Eric Hisgen en Greet Prins en de hulp van medewerkers 
en cliëntenraden van Amsta, Amstelring, Cordaan, Philadelphia, ZGAO en Zonnehuisgroep.  
Voster Events draagt wederom zorg voor de logistieke organisatie van de Care Summit.

Wij zijn hen allen hiervoor zeer erkentelijk.

Wij begroeten u graag bij de Hermitage te Amsterdam en zien uit naar inspirerende dagen.

Robbert-Jan Poerstamper

Voorzitter Publieke Sector PwC

Voorwoord

Zeer geachte deelnemer aan de Care Summit 2017,

Ook dit jaar organiseren wij de Care Summit. Dit jaar met een vernieuwde formule: gezamenlijk  
- in kleine groepjes - de wereld van bewoners en professionals in de langdurige zorg meebeleven.  
Wij verwachten dat dit voor veel deelnemers een unieke ervaring zal zijn. Wat blijft, is het voeren van 
een inhoudelijk debat. Ook het netwerken en het leggen van nieuwe verbindingen blijven essentiële 
onderdelen van de Care Summit 2017.

De experience-benadering maakt de Care Summit 2017 anders dan de voorgaande Summits. 
Medewerkers van verschillende zorglocaties in Amsterdam hebben hard gewerkt aan de voorbereiding 
van uw komst. Wij zijn hen hiervoor veel dank verschuldigd.

De impact van de hervormingen en decentralisaties die in Nederland zijn doorgevoerd, is aanzienlijk 
geweest. De transformatie staat echter feitelijk nog maar aan het begin. De meesten zijn het erover eens 
dat de gekozen richting goed is geweest, maar het verandertraject moet nog echt op gang komen.

In de afgelopen periode is herhaaldelijk ophef ontstaan over de ervaren kwaliteit van de langdurige zorg. 
Denk aan publicaties van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse Zorgautoriteit, het 
Zorginstituut Nederland en niet in het minst van Hugo Borst en Carin Gaemers, die met hun manifest 
veel hebben losgemaakt in de politiek en de publieke opinie. De bevindingen van deze stakeholders 
hadden betrekking op de inhoud van de zorg, maar ook op houding en gedrag van professionals. Is er 
binnen de langdurige zorg wel een cultuur van permanent willen leren en verbeteren? In eerder door ons 
uitgevoerde benchmarkonderzoeken is vastgesteld dat er bij een brede groep professionals wel degelijk 
behoefte aan opleiding en training bestaat. Dit is een kansrijk perspectief om de kwaliteit te verhogen. 
Tegelijkertijd bestaan er verschillende percepties van kwaliteit.

De verschillende wensen en behoeften van burgers die een beroep moeten doen op de Wlz zijn nog steeds 
niet van nature het vertrekpunt voor de aangeboden diensten. Een paradigmashift en nieuwe prikkels in 
de financiering van gepersonaliseerde dienstverlening zijn nodig om de aansluiting met ervaren kwaliteit 
van leven en kwaliteit van sterven in de breedte te herstellen. Het thema van de Care Summit 2017 
Langdurige zorg 2.0: Van Protocol naar Persoon is hierop gebaseerd. Deze nationale uitdaging kan niet 
door de zorgaanbieders alléén worden gerealiseerd. Hiervoor zijn naast beleidsmakers en zorgaanbieders 
in de gehele zorgketen ook woningcorporaties, onderwijsinstellingen, zorgverzekeraars en gemeenten 
onmisbaar. Het leren benutten van moderne technologie vormt voor alle betrokken een grote uitdaging.
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Algemene informatie

Data
De Care Summit wordt gehouden van woensdagmiddag 27 september tot 
vrijdagmiddag 29 september 2017.

Hotelgegevens
NH Barbizon Palace
Prins Hendrikkade 59-72
1012 AD Amsterdam

Inchecken
U kunt woensdag 27 september vanaf 15.00 uur inchecken op uw hotelkamer.  
We verzoeken u uiterlijk om 16.15 uur aanwezig te zijn. Om 16.30 uur vertrekken  
we met gezamenlijk vervoer vanuit de hotellobby naar de Hermitage Amsterdam.

Parkeren
U kunt parkeren in de Parkeergarage Parking Centrum Oosterdok.
Oosterdoksstraat 150, 1011 DK Amsterdam.

Vanuit de parking is het circa 3-5 minuten lopen naar NH Barbizon Palace, gelegen 
aan de Prins Hendrikkade 59-72 tegenover het Centraal Station.
Aan het einde van de Care Summit hebben wij een uitrijkaart voor u beschikbaar.

Openbaar vervoer
Als u met het openbaar vervoer reist, is uw eindhalte het Centraal Station te 
Amsterdam. Verlaat het station aan de centrumkant. Het hotel ligt aan uw 
linkerhand, aan de overkant van het Stationsplein.

Gaat u rechtstreeks naar de Hermitage? Dan neemt u vanaf het Centraal Station 
tram 9 of 14. U stapt uit bij halte Waterlooplein. De Hermitage bevindt aan de 
Amstel 51.

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

Care Summit 2017
27 – 29 september Hermitage Amsterdam

Locatiegegevens bijeenkomst
Hermitage Amsterdam
Amstel 51
1018 EJ Amsterdam

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.
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Programma woensdag 27 september 2017

15.00 - 16.30 Ontvangst deelnemers NH Barbizon Palace

16.30 - 17.00 Vertrek vervoer en aankomst Hermitage Amsterdam

17.00 - 17.30 Opening Care Summit 
Alexander Rinnooy Kan - Voorzitter

17.30 - 18.30 Verlangen naar samenhang
Paul Frissen - Bestuursvoorzitter en  
decaan Nederlandse School voor Openbaar Bestuur  
en Hoogleraar Bestuurskunde Tilburg University

18.30 - 23.15 Belichten historische context van de Hermitage in Amsterdam  
gevolgd door rondvaart en openingsdiner met Special guest in A’DAM toren



Care Summit 201710 11Langdurige zorg 2.0: Van Protocol naar Persoon

Programma donderdag 28 september 2017

07.00 - 08.00 Ontbijt in hotel NH Collection Barbizon Palace

08.00 - 08.30 Vervoer en aankomst Hermitage Amsterdam

08.30 - 08.45 Opening en reflectie

08.45 - 09.45 De nieuwe kwaliteit
Jan Kremer - Hoogleraar Patiënt gerichte Innovatie, lid Raad voor Volksgezondheid en 
Samenleving en voorzitter Kwaliteitsraad van het Zorginsitituut Nederland 
Jannie Nijlunsing - Bestuurder De Hoven 
Henk Kouwenhoven - Bestuurder Sherpa

09.45 - 10.45 Hoe digitalisering en nieuwe technologie leidt tot mentale en sociale vernieuwing
Jempi Moens - Founder & Chief Imagination Officer Fresh Forward

10.45 - 11.15 Koffie en netwerkpauze

11.15 - 12.15 Onderwijs zorgt voor de toekomst
Ton Heerts - Voorzitter MBO Raad

12.15 - 13.15 Aperitief en lunch

13.15 - 14.45 Drie break-out groepen: 
Van protocollair werken naar Persoonsgerichte kwaliteit in de langdurige zorg: 
hoe geven we deze paradigmashift inhoud?

14.45 - 15.30 Plenaire terugkoppeling kernbevindingen break-outs

15.30 - 16.00 Nabeschouwing
André Rouvoet - Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland

16.00 - 16.40 Vervoer van Hermitage naar zorglocaties in Amsterdam

17.00 - 21.00 Ontvangst en programma op locatie

21.00 - 22.00 Eerste groepsreflectie op locatie en voorbereiding volgende dag

Overnachten op zorglocatie

Programma vrijdag 29 september 2017

06.30 - 07.00 Ontbijt op de zorglocatie

07.00 - 09.00 Meedraaien in ochtendprogramma bij diverse zorglocaties

09.00 - 09.30 Vervoer van zorglocaties naar Hermitage

09.30 - 10.00 Koffie en netwerkpauze

10.00 - 10.30 Speaker’s Corner

10.30 - 12.10 Plenaire discussie met  
Hugo Borst - Schrijver
Carin Gaemers - Onderzoeker
Femke Halsema - Voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
Anja Schouten - Bestuurder Zorgbalans

12.10 - 12.30 Persoonlijke beschouwing transitie langdurige zorg door  
Martin van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

12.30 - 13.00 Afsluiten en formuleren kernbevindingen Care Summit 2017

13.00 - 14.00 Afsluitende lunch

14.15 Vervoer naar parkeergarage
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Biografieën en kernboodschappen

Voorzitter Alexander Rinnooy Kan Voorzitter Care Summit 14

Sprekers Paul Frissen Bestuursvoorzitter en decaan Nederlandse School voor 
Openbaar Bestuur en Hoogleraar Bestuurskunde  
Tilburg University

15

Jan Kremer Hoogleraar Patiëntgerichte Innovatie, lid Raad voor 
Volksgezondheid en Samenleving en voorzitter Kwaliteitsraad 
van het Zorginsitituut Nederland

16

Jannie Nijlunsing Bestuurder De Hoven 17

Henk Kouwenhoven Bestuurder Sherpa 18

Jempi Moens Founder & Chief Imagination Officer Fresh Forward 19

Ton Heerts Voorzitter MBO Raad 20

André Rouvoet Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland 21

Martin van Rijn Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 22

Discussieleiders Anja Schouten Bestuurder Zorgbalans 23

Ronald Buijs Bestuurder De Zorgcirkel 23

Jan Duenk Bestuurder Abrona 24

Henk Kouwenhoven Bestuurder Sherpa 24

Jeroen van den Oever Bestuurder Fundis 26

Adrie van Osch Bestuurder BrabantZorg 26

Panelleden Hugo Borst Schrijver, redacteur, radiopresentator, 
televisiepersoonlijkheid en voetbalcriticus

28

Carin Gaemers Onderzoeker 28

Femke Halsema Voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 29

Anja Schouten Bestuurder Zorgbalans 29



Care Summit 2017

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

Care Summit 201714 15Langdurige zorg 2.0: Van Protocol naar Persoon

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

Verlangen naar samenhang
Als 2.0 betekent dat langdurige zorg toe is aan een fundamentele 
paradigmashift, hoe sympathiek ook geformuleerd (Van Protocol 
naar Persoon), dan bevinden we ons op een dwaalspoor. Een van 
de belangrijke problemen in het denken over zorg, maar daarin 
niet alleen, is een verlangen naar eenduidigheid, consistentie en 
samenhang. Dat verlangen kenmerkt niet alleen het bestaande beleid 
maar is opvallend genoeg ook meestal de inspiratie voor de kritiek 
op het bestaande en de geformuleerde alternatieven. We streven 
voortdurend naar gehelen die meer zijn dan de som der delen, waarin 
de samenhang synergie oplevert, waar aanpakken sluitend zijn en 
niemand tussen wal en schip valt. Dan valt veilig te voorspellen dat 
we spoedig versie 3.0 zullen wensen. Ondanks onze rijke traditie 
verdragen we pluriformiteit maar slecht. En hoe paradoxaal dat ook 
klinkt: wie verschil wil maken, moet integraliteit afzweren.

Prof. dr. P.H.A. Frissen
Bestuursvoorzitter en decaan Nederlandse 
School voor Openbaar Bestuur en Hoogleraar 
Bestuurskunde Tilburg University

Paul Frissen (1955) is decaan en 
bestuursvoorzitter van de Nederlandse School 
voor Openbaar Bestuur te ’s-Gravenhage 
en hoogleraar Bestuurskunde aan Tilburg 
University. Zijn meest recente publicaties zijn 
De fatale staat. Over de politiek noodzakelijke 
verzoening met tragiek (Van Gennep, 
Amsterdam 2013, derde druk 2013) en  
Het geheim van de laatste staat. Kritiek van de 
transparantie (Boom, Amsterdam 2016, derde 
druk 2016)

Als toenmalig lid van de Raad voor 
Volksgezondheid en Samenleving was hij mede 
verantwoordelijk voor het advies Verlangen naar 
samenhang. Over systeemverantwoordelijkheid 
en pluriformiteit (RVS, Den Haag 2016)

Kernboodschap

Ter voorbereiding van de presentatie van Paul Frissen kunt u hier en op de 
website www.caresummit.nl, het document ‘Verlangen naar Samenhang’ 
downloaden.

https://www.caresummit.nl/Portals/0/Docs/2017/RVS_Advies_Verlangen_naar_samenhang.pdf
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De nieuwe kwaliteit
Kwaliteit is dat wat we samen goede zorg vinden. We moeten het daar 
samen over hebben en met elkaar blijven leren. Kwaliteitsverbetering 
wordt daarmee een ontdekkingsreis met gedeelde waarden als 
kompas, maar zonder duidelijke eindbestemming.

Prof. dr. Jan Kremer
Hoogleraar Patiëntgerichte Innovatie, 
lid Raad voor Volksgezondheid en 
Samenleving en voorzitter Kwaliteitsraad 
van het Zorginsitituut Nederland

Jan Kremer is gynaecoloog en hoogleraar 
patiëntgerichte innovatie in het Radboudumc. 
Daarnaast is hij adviseur bij Strategy&,  
lid van de raad van toezicht van het OLVG, 
voorzitter Kwaliteitsraad van het Zorginstituut 
en lid van de Raad voor Volksgezondheid en 
Samenleving (RVS).

Hij is jarenlang hoofd geweest van het 
Nijmeegse IVF-team en initieerde in 
2003 de ‘Digitale IVF Poli’ en in 2009 
‘MijnZorgnet.nl’, een platform voor 
persoonlijke gezondheidsdossiers.  
Hij begeleidde 24 promovendi en is  
(mede-)auteur van meer dan 200 PubMed 
publicaties.

Kernboodschap

Kwaliteit en veiligheid staan met elkaar op gespannen voet !  
Het is de vraag wat kwaliteit van leven behoeft.

Jannie Nijlunsing
Bestuurder De Hoven

De Hoven is geworteld in Noord-Groningen en 
biedt zorg aan ouderen. In een dunbevolkte 
regio met een sociaal economisch lage status 
en aardbevingen is het een uitdaging om zorg 
bereikbaar en toegankelijk te houden.  
Jannie Nijlunsing is ervan overtuigd dat 
kwetsbare ouderen voor kwaliteit van leven 
nabijheid van zorg nodig hebben, op een wijze 
die aansluit bij hun levensgewoontes. Zonder 
ruimte en behoud van eigen identiteit kan er 
geen goede kwaliteit van zorg zijn, aldus Jannie. 
Ze is 35 jaar werkzaam binnen verschillende 
sectoren in de zorg.

Kernboodschap

Ter voorbereiding van de presentatie van Jan Kremer, Jannie Nijlunsing 
en Henk Kouwenhoven kunt u op de website www.caresummit.nl en via 
onderstaande links de kwaliteitsdocumenten van de verpleeghuiszorg en de 
gehandicaptenzorg downloaden.

Tevens is een film van Jan Kremer over wat de Kwaliteitsraad verstaat onder 
kwaliteit van zorg beschikbaar.

https://www.caresummit.nl/Portals/0/Docs/2017/Kwaliteitskader%20Verpleeghuiszorg.pdf
https://www.caresummit.nl/Portals/0/Docs/2017/Kwaliteitskader%202017-2022%20(3).pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5KollWAbJFY
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Henk Kouwenhoven
Bestuurder Sherpa

Henk Kouwenhoven is zijn loopbaan begonnen 
als groepsbegeleider van mensen met 
een beperking bij Nieuwenoord in Baarn. 
Lange tijd heeft hij gewerkt voor de NPCF, 
nu Patiëntenfederatie Nederland en haar 
rechtsvoorganger. Hij heeft zijn loopbaan 
vervolgd als directeur van Stichting Cliënt en 
Kwaliteit, manager kwaliteit en innovatie bij 
ActiZ en vervolgens Cordaan te Amsterdam, 
eerst als directeur VGZ / GGZ en daarna zes 
jaar als lid raad van bestuur.
Het cliëntenperspectief en kwaliteit van 
zorg vormen de rode draad in zijn loopbaan. 
Naast bestuurder bij Sherpa is hij lid van het 
bestuur van de Vereniging Gehandicaptenzorg 
Nederland, met als aandachtsgebied kwaliteit, 
en toezichthouder in de ggz.

Jempi Moens
Founder & Chief Imagination Officer Fresh 
Forward

Jempi Moens is psycholoog en 
innovatiestrateeg. Met zijn bedrijf Fresh Forward 
helpt hij organisaties op het vlak van strategie 
naar een next level. Niet op basis van strakke 
rationele analyses of plannen, maar via een 
inspirerend creatief en disruptief proces.  
Jempi werkt met zijn teams aan purpose driven 
radicale verandering en innovatie voor grote 
organisaties, merken en overheden.

Hoe digitalisering en nieuwe technologie 
leiden tot mentale en sociale vernieuwing
Jempi neemt ons mee in een verhaal over de veranderende wereld 
vanuit meerdere perspectieven: digitalisering, nieuwe technologie, 
disruptie, betekeniseconomie. En hoe deze ontwikkelingen leiden 
tot een nieuwe ‘orde’ waarin niet systemen leidend zijn, maar 
creativiteit, toegevoegde waarde, sociale innovatie en slim maatwerk.
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Ton Heerts
Voorzitter MBO Raad

Ton Heerts (1966) is sinds 2016 voorzitter 
van de MBO Raad, de branchevereniging 
van de publiek bekostigde mbo-scholen in 
Nederland. Ruim 50.000 medewerkers op 
66 mbo-scholen bereiden dagelijks een half 
miljoen studenten voor op de arbeidsmarkt én 
samenleving van morgen. Namens de mbo-
scholen zet Heerts zich onder andere in voor 
de Arbeidsmarktagenda 2023 en een agenda 
voor een leven lang ontwikkelen. Het mbo kan 
bij deze onderwerpen een sleutelrol vervullen. 
Heerts: “Ik vind dat je altijd in jezelf moet blijven 
investeren om je verder te ontwikkelen. Het 
geeft energie en motivatie om meer te willen 
ontdekken.”

Zelf besloot Heerts, na zijn opleiding bij 
de beroepsmarechaussee, om ook de 
officiersopleiding te volgen. Hij werkte onder 
andere als leidinggevende bij de Koninklijke 
Marechaussee. Na verloop van tijd voelde hij 
zich steeds meer aangesproken door de missie 
van de vakbonden. Heerts was bestuurder bij 
CNV en FNV voordat hij in 2006 zitting nam 
in de Tweede Kamer voor de PvdA. Hier hield 
hij zich bezig met sociale zekerheid en justitie. 
In 2012 keerde hij terug bij FNV, ditmaal als 
voorzitter.

Onderwijs zorgt voor de toekomst
Ton Heerts zal zijn visie delen op de zorg als ‘beroep van de 
toekomst’ en de samenwerking tussen zorg en onderwijs om voor dit 
beroep van de toekomst op te leiden. Wat betekent een steeds sneller 
veranderende arbeidsmarkt voor het onderwijs en wat is er voor 
nodig om adequaat voor deze arbeidsmarkt op te leiden?

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.
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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).

Ronald Buijs, sinds juni 2016 bestuursvoorzitter van De 
Zorgcirkel, een VVT-organisatie met 3500 medewerkers 
in Noord-Holland. Daarvoor heeft hij 10 jaar in de 
Zuid-Hollandse psychiatrie gewerkt als bestuurder 
bij Mentaal Beter en als directeur van Yulius kind- en 
jeugdpsychiatrie. Ronald is zijn loopbaan gestart als fysio- 
en manueeltherapeut en heeft jarenlang als ondernemer 
gewerkt. Daarnaast is hij ruim 12 jaar actief geweest in het 
Hoger Gezondheidszorgonderwijs.
Inhoudelijk heeft hij zich in de psychiatrie vooral 
beziggehouden met de grote ambulantisering van de 
klinische zorg. In de transitie en transformatie van de 
zorg voor jeugd heeft hij in kritische samenwerking met 
gemeenten in de regio Rotterdam nieuwe vormen van 
zorg - in samenwerking met andere zorgorganisaties - over 
verschillende domeinen heen succesvol georganiseerd.

Ronald Buijs
Bestuurder De Zorgcirkel

Van protocollair werken naar persoonsgerichte kwaliteit in 
de langdurige zorg
Een prachtig ideaal dat gaat over de behoefte die een mens altijd heeft en houdt; als mens 
onder de mensen het leven kunnen beleven. Maar wat vraagt dat aan ontwikkeling van onze 
organisaties, en hoe toekomstbestendig zijn we dan? Ligt de verpleegzorg van de toekomst 
niet bij mensen thuis? En welke opgave geeft dat aan ons als mens en bestuurder?

Vastberaden optimist. Altijd op zoek naar hoe het WEL 
kan. Vrouw, moeder, dochter, zus, vriendin, genieter, 
bestuursvoorzitter & toezichthouder.
“Tijdens mijn studententijd heb ik 8 jaar ‘aan het bed’ 
in de ouderenzorg gewerkt. Na het behalen van mijn 
bul economie ben ik achtereenvolgens hoofdzuster, 
brandweerofficier, gemeentesecretaris en commissaris 
van politie geweest. In die verschillende werelden heb ik 
veel geleerd, wat ik bij Zorgbalans inzet. De afgelopen 
zes jaar was het mijn doel om iedere dag goede zorg voor 
onze cliënten en goed werk voor onze medewerkers te 
realiseren.”
Met ingang van 1 november 2017 zal Anja Schouten  
overstappen naar de politie om Politiechef van de Eenheid 
Noord-Holland te worden.

Anja Schouten
Bestuurder Zorgbalans
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Jan Duenk is sinds 2011 voorzitter raad van bestuur van 
Abrona, een organisatie voor ondersteuning aan mensen 
met een verstandelijke beperking. Hiervoor was hij 
bestuurder in de jeugdzorg. Naast bestuurder van Abrona, 
is hij voorzitter van een Bestuurlijke Adviescommissie 
over Kwaliteit en Veiligheid in de gehandicaptenzorg, is 
hij commissielid van het onderwijsinstituut Pedagogische 
en Onderwijskundige Wetenschappen aan de Universiteit 
Utrecht en is hij toezichthouder bij een organisatie in de 
verslavingszorg en bij een organisatie in de ouderenzorg. 
Jan is geaccrediteerd zorgbestuurder en studeerde 
Organisatie, Beleid & Management aan de Hogeschool 
van Amsterdam en voltooide de MHA studie Strategie en 
Management van Organisaties in de Gezondheidszorg 
aan de TIAS School for Business and Society in Tilburg. 
Een belangrijke recente inspiratiebron was de Masterclass 
Waarden van Zorg bij het Erasmus Centrum voor 
Zorgbestuur. Jan: “In mijn 18 jaar als eindverantwoordelijk 
bestuurder heb ik een ontwikkeling doorgemaakt van weten 
hoe het moet, naar weten wat de mogelijkheden zijn, naar 
vragen hoe het zou kunnen”.

Henk Kouwenhoven is zijn loopbaan begonnen als 
groepsbegeleider van mensen met een beperking bij 
Nieuwenoord in Baarn. Lange tijd heeft hij gewerkt voor 
de NPCF, nu Patiëntenfederatie Nederland en haar 
rechtsvoorganger. Hij heeft zijn loopbaan vervolgd als 
directeur van Stichting Cliënt en Kwaliteit, manager kwaliteit 
en innovatie bij ActiZ en vervolgens Cordaan te Amsterdam, 
eerst als directeur VGZ / GGZ en daarna zes jaar als lid raad 
van bestuur.
Het cliëntenperspectief en kwaliteit van zorg vormen de 
rode draad in zijn loopbaan. Naast bestuurder bij Sherpa is 
hij lid van het bestuur van de Vereniging Gehandicaptenzorg 
Nederland, met als aandachtsgebied kwaliteit, en 
toezichthouder in de ggz.

Jan Duenk
Bestuurder Abrona

Henk Kouwenhoven
Bestuurder Sherpa

Verandering begint vaak daar waar je het antwoord  
op de vraag ook even niet meer weet.
Kaders en protocollen zijn goed, maar het is niet waar we mee willen beginnen. We beginnen 
bij de mens en zijn vraag. Het draait om medemenselijkheid, over elkaar echt kennen. Veel zit 
in houding en gedrag en wat daarin leidend is: protocol of compassie en empathie? Je houdt 
je een spiegel voor door je inspiratiebronnen aan te boren, door te kijken hoe je je werk doet 
en waarom je het zo doet. Je doet de dingen niet omdat het moet. Dat is protocollair. Je doet 
de dingen omdat je het wilt. Dat is mensgericht.
Op die manier kom je tot een waardengedreven organisatie.

Kernwoorden daarbij zijn:
Eigenaarschap: trots, deskundigheidsbevordering
Leiderschap: voorbeeldgedrag, erkenning van worstelingen, prikkelen,  

waarderen en sturen op vertrouwen.
Cultuur en gedrag: ruimte geven en initiatief nemen stimuleren.
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Jeroen van den Oever (1959) is na een loopbaan als 
organisatieadviseur sinds 1989 op verschillende manieren 
betrokken geweest bij de dynamische ontwikkelingen 
in de gezondheidszorg. Hij heeft gedurende 12 jaar 
directieverantwoordelijkheid gedragen bij de Nederlandse 
zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Ohra. Hij was daarna 
onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 
een diabetes-zorgverzekering. Hij is directeur-oprichter 
geweest van de Veghte, een managementbureau in de 
gezondheidszorg. Sinds 2009 is Van den Oever directeur-
bestuurder van Fundis, een netwerkorganisatie van 
aanbieders van langdurige zorg aan kwetsbare ouderen en 
chronisch zieken in de provincies Zuid-Holland en Utrecht.

Van den Oever is aan de Erasmus Universiteit Rotterdam 
opgeleid als econoom en behaalde een postdoctoraal 
diploma aan de Sorbonne Universiteit in Parijs

Adrie van Osch (1955) is woonachtig te Boxtel, getrouwd en 
heeft vier kinderen en drie kleinkinderen.
In 1981 behaalde hij het doctoraal examen economie aan de 
Katholieke Hogeschool in Tilburg.

Adrie begon zijn carrière in 1980 als adviseur van 
besturen en directies binnen de stichting Samivoz te 
’s-Hertogenbosch, een samenwerkingsverband van 
34 instellingen op het gebied van gezondheidszorg, 
ouderenzorg en onderwijs. In 1988 werd Adrie directeur van 
psychogeriatrisch verpleeghuis Nieuwe Hoeven te Schaijk. 
In de jaren daarna werd het samenwerkingsverband 
Samivoz opgeheven.
In de ruim twintig jaar na zijn komst bij Nieuwe Hoeven is 
de samenwerking in de ouderenzorg in Noordoost Brabant 
sterk gegroeid en het resultaat hiervan is BrabantZorg dat in 
2008 het licht zag.
BrabantZorg telt momenteel 35 woonzorglocaties in de 
regio’s Oss, Uden, Meierijstad en ’s-Hertogenbosch / De 
Bommelerwaard en biedt daarnaast thuiszorg en revalidatie. 
Adrie is vanaf de start lid van de driehoofdige raad van 
bestuur.

Jeroen van den Oever
Bestuurder Fundis

Adrie van Osch
Bestuurder BrabantZorg

Is er voldoende maatwerk in de thuiszorg en kunnen we 
de groeiende behoefte aan goede thuiszorg wel aan de 
komende jaren ?

Waar gaat het heen met de groeiende controledrift van 
financiers en toezichthouders en welke strategie moet de 
sector volgen om de cliënt op de eerste plaats te krijgen?

Kernboodschap

Naast zijn huidige functie als bestuurslid bij BrabantZorg 
heeft hij een aantal nevenfuncties gehad.
- Tot 1 januari 2015 bestuurslid van stichting 

ZorgGoedBrabant. In deze woningcorporatie was het 
vastgoed van BrabantZorg ondergebracht.

- Van 2007-2012 vicevoorzitter van brancheorganisatie 
ActiZ.

- Van 2007 tot 2009 lid van de raad van toezicht 
van Intrakoop, een inkooporganisatie voor de 
gezondheidszorg in Nederland.

Momenteel is hij, naast bestuurder van BrabantZorg,
- lid van de raad van toezicht van stichting Sint Elisabeth te 

Roozendaal
- lid van de ledenraad van het Pensioenfonds  

Zorg & Welzijn te Zeist
- lid van de bestuurscommissie Zorg Thuis van ActiZ
- lid van het bestuur van Stichting Godshuizen te 

’s-Hertogenbosch, een samenwerkingsverband van 
zorgorganisaties

- lid van KISS (Keep It Short and Simple), een landelijk 
samenwerkingsverband van zorgorganisaties met als doel 
om de systeemwereld van de zorg te vereenvoudigen
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Hugo Borst (Rotterdam, 1962) staat bekend als een kritische 
man die altijd zegt wat hij denkt, zelfs als hij beter kan zwijgen 
– iets wat hij gemeen heeft met Louis van Gaal, over wie hij in 
2014 de ‘psycho-biografie’ O, Louis schreef. Het boek was in 
Nederland een grote hit en verscheen ook in Engeland, waar 
het genomineerd werd voor de British Sports Book Awards, 
in de categorie Outstanding General Writing Award.
Financial Times-columnist Simon Kuper rekent Borst tot de 
allerbeste sportschrijvers van Nederland.
Al bijna drie jaar lang schrijft Hugo Borst wekelijks een 
kroniek over zijn moeder in het Algemeen Dagblad. Ze lijdt 
aan alzheimer en woont op een gesloten afdeling in een 
verpleeghuis. De immens populaire kroniek resulteerde in 
2015 in het boek Ma, dat een uitzonderlijk groot succes werd 
en waar meer dan 100.000 exemplaren van werden verkocht. 
Verpleegzorg is een onderwerp dat hem steeds meer aan het 
hart gaat, hem zelfs naar politiek Den Haag bracht – tot het 
Torentje aan toe – en hem noopte tot het schrijven van een 
manifest over hoe het beter moet. Het manifest werd door 
meer dan 100.000 mensen ondertekend en wordt unaniem 
gesteund door de Tweede Kamer. In 2017 verscheen Ach, 
moedertje, het aangrijpende vervolg op Ma.
Naast het schrijven van boeken en columns is Borst 
hoofdredacteur van het literaire voetbaltijdschrift Hard gras.

Toch is Borst niet alleen bekend vanwege zijn pen. Bijna 
tien jaar was hij een episch panellid van het live-programma 
Studio Voetbal. Elke zondagavond moraliseerde en 
provoceerde hij erop los.
Maar wat hij het liefst doet is schrijven.

Carin Gaemers (Rotterdam, 1958), ging na ruim tien jaar 
actief te zijn geweest in diverse functies in de welzijnssector 
geschiedenis studeren aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Sinds 1992 werkt zij als zelfstandig onderzoeker. 
Zij publiceerde studies over gezondheidszorg, weeszorg en 
vernieuwingen in het technisch onderwijs in de achttiende 
eeuw, kunstbeleid, jongerenbeleid en de geschiedenis van 
Rotterdam. Daarnaast deed zij enige jaren als freelancer 
kwalitatief marktonderzoek.
Vanaf haar middelbare schooltijd is zij als vrijwilliger en 
bestuurslid betrokken bij organisaties op het gebied van 
welzijn, onderwijs en zorg. Nadat bij haar moeder de ziekte 
van Alzheimer werd vastgesteld, kwam zij in aanraking met 
de ouderenzorg. Als mantelzorger raakte zij vertrouwd met 
de dagelijkse praktijk binnen thuiszorg en verpleeghuis. 
Tegelijkertijd kreeg zij vanuit de cliëntenraad van het 
verpleeghuis en als lid van de centrale cliëntenraad van de 
instelling zicht op de dyamiek tussen beleid en management 
in de ouderenzorg. In oktober 2016 publiceerde zij samen 
met Hugo Borst het manifest Scherp op Ouderenzorg.

Hugo Borst
Schrijver, redacteur, 
radiopresentator, 
televisiepersoonlijkheid  
en voetbalcriticus

Carin Gaemers
Onderzoeker

Femke Halsema
Voorzitter Vereniging 
Gehandicaptenzorg Nederland

Sinds ze het Nederlandse politieke toneel verliet in januari 
2011, bouwt Femke Halsema een nieuwe, onafhankelijke 
carrière op. Ze schrijft, maakt programma’s voor televisie, 
geeft lezingen en advies in de private en publieke sector. 
Hoewel ze een generalist is, concentreren haar belangrijkste 
interesses zich op de duurzame ontwikkeling van tweede- 
en derdewereld-economieën, de betekenis van moderne 
mediatechnologie en sociale media (in het bijzonder 
voor mensenrechten en democratie), feminisme en de 
verschijningsvorm van populaire cultuur in films en literatuur.
Zo werkte ze in 2014 aan een documentairereeks voor de 
NTR onder de titel Seks en de Zonde over de positie van 
vrouwen in de islam. Ze was bedenker en co-producent van 
de politieke dramaserie De Fractie (VPRO) en zit momenteel 
in de researchfase voor een documentaireserie over terreur 
onder de werktitel Fout na de oorlog (NTR). Ze schrijft met 
regelmaat columns voor De Correspondent en in maart 
2016 verscheen haar politieke memoire onder de titel 
Pluche. Vanaf januari 2018 gaat Femke de theaters langs 
met een theatercollege onder de titel Een Vrij Land.
Femke vervult ook tal van bestuursfuncties; zo is zij o.a. 
voorzitter van bestuur voor het Aidsfonds, voorzitter van 
bestuur van Female Economy / Theater Adelheid Roosen. 
Voorzitter van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 
(VGN) en voorzitter van de RvC van de WeekbladPersgroep 
( WPG)

Vastberaden optimist. Altijd op zoek naar hoe het WEL 
kan. Vrouw, moeder, dochter, zus, vriendin, genieter, 
bestuursvoorzitter & toezichthouder.
“Tijdens mijn studententijd heb ik 8 jaar ‘aan het bed’ 
in de ouderenzorg gewerkt. Na het behalen van mijn 
bul economie ben ik achtereenvolgens hoofdzuster, 
brandweerofficier, gemeentesecretaris en commissaris 
van politie geweest. In die verschillende werelden heb ik 
veel geleerd, wat ik bij Zorgbalans inzet. De afgelopen 
zes jaar was het mijn doel om iedere dag goede zorg voor 
onze cliënten en goed werk voor onze medewerkers te 
realiseren.”
Met ingang van 1 november 2017 zal Anja Schouten 
overstappen naar de politie om Politiechef van de Eenheid 
Noord-Holland te worden.

Anja Schouten
Bestuurder Zorgbalans
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