
www.vilans.nl

Een vitale toekomst vraagt

om waardering van waarden

Seneca Congres sept 2020

Prof. dr. Mirella Minkman

- Voorzitter Raad van Bestuur Vilans

- Bijzonder hoogleraar innovatie en

governance van integrale zorg

- Executive Board member IFIC



• Voelen we een sterk appel op onze waarden...

• Crisissen zijn de perfecte waarden triggers...

• Voorbeeld: mijn 'persoonlijke' waarden momenten

• Keuzes maken en het 'inrichten' liefst op basis van kennis

• Rutte: "de wetenschap bepaalt ons handelen"

Maar....: 'evidence based practice' heeft drie bronnen

- wetenschappelijk domein

- expert kennis en ervaring

- informatie en voorkeuren van burgers

In een tijd van continue reflectie...

Blog Skipr mei 2020: Kennis als kracht zo waarde(n)vol



1. Overtuigingen / idealen

2. Nastrevenswaardig 

3. Overstijgend

4. Beïnvloeden gedrag

5. Je kunt ze tegenover elkaar zetten

(Rokeach, 2008; Schwartz, 2012).

Simpel gezegd:

• Wat we belangrijk vinden

• Wat ons drijft

Waarden afwegingen bepalen keuzes
Wat zijn waarden eigenlijk?



Wat zijn waarden?

Gedrag

Waarden
Wat ik 

belangrijk 

vind

Wat ik doe



Waarden als ‘drivers’ voor zorginrichting 
vanuit integraliteit



• Het belang van een passende schaal: inrichtingsvraagstuk

• De invloed van digitale mogelijkheden

• Schaalkeuzes vaak sociaal- politiek en op basis van historie

• Corona: landelijk, regionaal, "op- en afschalen"

Maar wanneer hebben we een 'suitable scale'?

• Internationale ervaringen, voorbeeld Finland: centralisatie –

decentralisatie – re-decentralisatie in 'counties'

Inrichting (3e kwadrant)

Int J Integrated Care, Minkman (2020)



Corona als maatschappelijk issue



Welke verbindingen op welk niveau?

Factoren voor schaal:

1. Volume

2. Benodigde specialistische kennis

3. "reasonable responsible unit": het dragen van

gezamenlijke verantwoordelijkheid

4. Historie en bestaande verbindingen

5. Gedeelde onderliggende waarden

Maatschappelijke vraagstukken en een andere

manier van inrichting van de samenleving!

Nu veel over netwerkzorg….regionalisering……..

Ref: Postma J, Scaling care (2015), Herod &Wright, Placing scale (2002)
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Netwerkzorg en de regio….

DILEMMA’S OP VIER NETWERKNIVEAUS

binnen een enkele subgroep
(oftewel een ‘platform’, ‘overleg’,
‘werkgroep’ waarin netwerkleden
elkaar ontmoeten);

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

NIVEAU 4

tussen activiteiten in het 
netwerk en de afzonderlijke

organisaties;

tussen het netwerk en andere
initiatieven of stakeholders in

hetzelfde werkgebied.

tussen verschillende van
zulke subgroepen;



Dilemma’s 
tussen netwerk 
en individuele 

partners
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DILEMMA 1: autonome netwerkpartners versus integrale 

netwerkorganisatie

Hoe formeel richt je het netwerk in?

DILEMMA 2: handelingsruimte versus draagvlak

Hoe organiseer je voldoende mandaat zonder voor de  

troepen uit te lopen? 

DILEMMA 3: interne efficiëntie versus extern meebewegen

Hoe voorkom je dat netwerkdeelname tot versnipperde 

organisaties leidt? 



Dilemma’s 
tussen netwerk 

en lokale 
initiatieven
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DILEMMA 1: generalistisch versus specialistisch

Hoe verbind je thema’s zonder diepgang te verliezen?

DILEMMA 2: eigenheid versus uniformiteit

Is het stroomlijnen van werkwijzen tussen netwerken wenselijk?

DILEMMA 3: stabiliseren versus uitbreiden

Eerst de boel op orde of toch al nieuwe partijen aanhaken?



Governance in zorgnetwerken:
afstemming bereiken op vier niveaus

Implicaties voor inrichting
governanceDilemma’s per niveau

BI NNEN EEN SUBGROEP
1. Inclusief <> Efficiënt

2. Open afstemmen <> Nieuwe kaders

3. Gelijkwaardigheid <> Diversiteit

LEI DERSCHAP
• Verbinden aan maatschappelijk opgave

• Faciliteer informele leiders

binnen een
subgroep

• Binnen netwerk én binnen organisaties

TUSSEN SUBGROEPEN R
1. Gezamenlijkheid <> Organiseerbaarheid

2. Verbinding borgen <> Wendbaar blijven

3. Sturen in het netwerk <> Sturen vanuit

het netwerk

FI NANCI ËN
• Eerst over inhoud, dan over geld

• Onderzoek wat je wel/niet moet regelen

• Kan een verdeelmodel helpen?tussen
netwerk tussen

en andere
sub-Waarom

zitten wij in een
netwerk?

lokale
initiatie-

ven

groepen
TUSSEN NETWERK
EN ORGANI SATIES
1. Autonome partners <> Integrale netwerk-

organisatie

2. Handelingsruimte <> Draagvlak

3. Interne efficiëntie <> Extern meebewegen

VERANTWOORDI NG
• Door wie, aan wie en waarover?

• Samen verbeteren als vertrekpunt

• Persoonsgerichte verantwoording via

ervaringsverhalen?
tussen netwerk en

individuele organisaties

TUSSEN NETWERK EN
ANDERE I NI TI ATIEVEN
1. Generalistisch <> Specialistisch

2. Eigenheid <> Uniformiteit

3. Stabiliseren <> Uitbreiden

TOEZI CHT
• Erken: niet alles valt binnen organisaties

• Zoek verbinding over organisatiegrenzen

• Toezicht op maatschappelijk belang?



Even terug……naar de waarden (en gedrag!)



De normatieve kant van onze zorg

Onderliggende waarden

Aandacht voor de normatieve aspecten van integrale zorg:

• Onderliggende mechanismen gebaseerd op gedeelde waarden, doelen en cultuur tussen mensen en 

organisaties.

• Onderliggend aan gedrag, besluitvorming en samenwerking.

(Valentijn et al., 2015)



“Values framework is belangrijk”. Maar…..welke dan en hoe?

Conceptual Framework 
for people centered 

and integrated health 
service delivery

WHO, (2015)  www.integratedcarefoundation.org

WHO: service delivery design

http://www.integratedcarefoundation.org/


Systematische literatuurstudie (Zonneveld et al., 2018)

926 artikelen beoordeeld (2007-2017), 22 geïncludeerd

Resultaat: een set van 23 waarden

Onderzoek ism de WHO over waarden

Internationale Delphi consensus studie (Zonneveld et al., 2020)

Panel: 33 experts uit 13 verschillende landen

Resultaat: een aangescherpte set van 18 waarden

Stakeholder perspectieven bestuderen
1.013 respondenten uit 42 landen



Gezamenlijk Holistisch

Gecoördineerd Persoonsgericht

Transparant Respectvol

Versterkend Preventief

Compleet Flexibel

Coproductie Wederkerig

Gedeelde 

verantwoordelijkheid

Onderling 

verweven

Doorlopend Vertrouwen

Effectief Efficiënt

(Zonneveld, Raab & Minkman, 2020)

18 waarden van integrale zorg



Europese studie ism de WHO

- 1.013 respondenten uit 42 landen, allen betrokken bij integrale zorg
- Patiënten (vertegenwoordigers), professionals, beleidsmakers, onderzoekers
- Uitgevoerd door Nick Zonneveld, ism Ludo Glimmerveen, Patrick Kenis en Mirella Minkman



Stakeholders prioriteren andere waarden
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Stakeholders: belangrijkste 3 waarden



• Patiënten/cliënten en mantelzorgers hechten significant meer waarde aan de 

waarden ‘vertrouwen’, ‘respect’ en ‘co-productie’ dan de andere stakeholder 

groepen.

• Professionals hechten signficant meer waarde aan de waarde 

‘samenwerking’ dan de andere stakeholder groepen.

• Beleidsmakers hechten significant meer waarde aan de waarden

‘coördinatie’, ‘gedeelde verantwoordelijkheid’ en ‘met oog voor onderlinge

verwevenheid’ dan de andere stakeholder groepen.

Verschillen tussen stakeholders (1/3)



Verschillen tussen Europese regio’s
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• ‘Samenwerking’ en ‘Coproductie’ scoren relatief hoog in Noord en West Europa.

• ‘Efficiëntie’ scoort relatief hoog in Zuid en Oost Europa.

• ‘Holistisch’ scoort relatief laag in Noord Europa.

• ‘Met oog voor onderlinge verwevenheid’ scoort relatief laag in Oost Europa.

• ‘Gedeelde verantwoordelijkheid’ scoort relatief hoog in West en Oost Europa. 

Wat leren we?

- Overall zijn we het eens

- Onze rol bepaalt mede de waarden hiërarchie

- De waarden zijn belangrijke gedragsdrivers

- Culturele context heeft invloed ("Een Europa.....")

- Expliciteren van waarden is essentieel in netwerk samenwerking

Verschillen tussen Europese regio’s 



"Een vitale toekomst vraagt om 
waardering van waarden"

- Corona als maatschappelijke opgave…..maar meerdere (ouderen thuis,
gezond opgroeien….)

- Waarden spelen sterke rol in gedrag, keuzes, kennis en inrichting van zorg

“Als we vooruit willen, dan moeten we terug en die 

kostbare waarden herontdekken, dat alle realiteit berust

op morele funderingen en dat alle realiteit 

geestelijke controle behoeft”

Martin Luther King (1929-1968)
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