
Seneca 2021 - ‘Mee(r)doen in nieuwe verbindingen’ 16 september 2021  

Sprekers  

“Alle bestaande arrangementen - wonen, werk en zorg - die succesvol waren voor de problemen 

van gisteren zijn niet meer toereikend voor de problemen van morgen.”  (Martin van Rijn, 

voorzitter Seneca-congres 2021)  

“We hebben gesproken over zorg en welzijn, onderwijs en veiligheid. En de conclusies zijn verrassend 

gelijkend. We stellen ons de retorische vraag of ieder voor zich wel gaat werken? En of er, specifiek 

voor de zorgsector, een fundamenteel herontwerp aan zit te komen? De vraag voor de toekomst, met 

de wetenschap dat je het niet alleen kunt, is hoe je het dan met elkaar oplost en hoe urgent het is?” 

Daarbij komt dat ook als iedere arbeidskracht kiest voor de zorg en welzijn sector de zorgvraag nog 

altijd groter is. Het gebrek aan handen dwingt – nu al – tot andere oplossingsrichtingen te komen.  

Zo besloot Martin van Rijn het 21e Seneca congres waarin we hebben getracht over de eigen grenzen 

van ons domein heen te kijken. We maakten een uitstapje naar de politie-sector waar meer en meer 

wordt geconstateerd dat er nauwer met de zorg moet worden samengewerkt om criminaliteit te 

voorkomen. We hebben elkaar letterlijk nodig. We keken ook naar arbeidsmarkt, die nodig aan 

hervorming toe is op het gebied van leren en werken. Binnen de zorgsector blijkt het lastig om het 

adagium ‘voorkomen is beter dan genezen’ in de praktijk uit te voeren: ideeën gaan moeilijk over 

(vergoedings)domeinen van preventie of curatie, over geografische of grenzen in de tijd. . Maar 

beperkingen blijken vaak ook gepercipieerd en misschien niet aanwezig. De oproep is dus vooral: 

“begin gewoon, ga ervoor en doe het samen!” 

 

Paul Blokhuis – ministerie van VWS – Demissionair Staatssecretaris “De vrijblijvendheid van 

preventie moet eraf.” 

Blokhuis bespreekt zorg in de context van het gedrag van mensen. Hij heeft altijd geijverd voor een 

integrale benadering van preventie ook wel leefstijl in het werk van het ministerie van VWS. “Je er 

niet mee bemoeien is niet sociaal.” De 

vrijblijvendheid eraf en stoppen met het 

woord betutteling – zo geeft hij aan. We 

laten juist zien een sociaal land te zijn als 

je mensen niet aan hun lot overlaat. 

Iedereen moet mee kunnen doen in onze 

samenleving, en je gezondheid is daar een 

stimulerende of beperkende kracht in. Rijk 

en arm levert een verschil op van 15 jaar 

gezonder leven, en een 6 jaar 

levensverwachting. Dat weten we al enige 

tijd. Maar er is verandering gaande, de 

zorg stelt zich langzamerhand meer open 

voor preventie en leefstijladviezen. 

Bijvoorbeeld zoals in Groningen bij het voorbereiden voor een operatie: “better in, better out.” 

De zorg is productie gedreven. Tegenover 5.000 euro besteed aan zorg per Nederlandse inwoner, staat 

slechts een ruime 20 euro voor preventie. Een wereld te winnen. De Wetenschappelijke Raad voor 

Regeringsbeleid (rapport Houdbare zorg werd daags voor Seneca gepresenteerd) hamert er nog eens 

op: maak keuzes, zet preventie centraal. Zodat we niet meer zeggen: “We krijgen minder 

doorverwijzingen wat gaat er fout?” 



John Landman – Directeur Pensioenfonds Zorg & Welzijn “Verbinding vraagt nabijheid.” 

“Verbinding vraagt nabijheid” zo start Landman zijn verhaal. Als Pensioenfonds is dit de verbinding 

met de sector, met deelnemers maar ook met de toekomst. Er bestaat een afnemend vertrouwen in 

instituties en we zullen dus hard ons best moeten doen om dat vertrouwen waar te maken. Dit doen 

we bijvoorbeeld door de sector te helpen in 

strategische personeelsplanning en het besef 

dat een goed pensioen pas wat waard is als je 

vitaal bent. We gaan lange relaties aan met 

deelnemers, een thuiszorgmedewerkster die 

op haar 20e start met werken, ontvangt 

mogelijk tot haar 91e pensioen. Het pensioen 

zal persoonlijker worden en transparanter. 

Maar persoonlijker betekent niet per se 

individualistischer, we bouwen en delen 

samen aan pensioen. “Hiervoor moeten we de 

deelnemer wel kennen, nu en in de toekomst, 

en weten wat hen beweegt.” Wat betreft de 

toekomst geeft Landman aan dat een goede oude dag meer is dan geld alleen. Hij bepleit dat geen 

enkel bedrijf toekomstbestendig is als je niet nu werkt aan duurzaamheid. PFZW bracht de CO2 

uitstoot terug met 30% en streeft in de komende jaren daar nog eens 50% aan toe te voegen. Landman 

besluit met dat we het samen moeten oplossen, in verbinding met anderen, of het nu gaat om 

pensioen, zorg of klimaat.  

Martin Sitalsing – Politie Nederland en voorheen bestuurder GGZ “Er is altijd een zorgcontext bij 

veiligheid”  

“Toen ik in de zorg werkte hamerde ik in de zorg op veiligheid, en nu ik bij de politie werk hamer ik op 

de relatie met de zorg.” zo startte Sitalsing – in uniform - zijn inspirerende lezing over hoe zorg en 

veiligheid met elkaar samenhangen. De politie wordt steeds beter in aanhouding en opsporing, maar 

op het punt van de jonge aanwas kan zij maar geen gamechanger maken. Het aantal meldingen van 

verwarde personen neemt stevig toe (van 30.000 

naar 100.000 per jaar) en we vragen ons steeds 

vaker af of we nou niet hadden kunnen 

voorkómen. Asielzoekers, terrorisme, 

maatschappelijk ongenoegen, 

familieproblematiek: kijk naar de zorgcomponent. 

Van de Potentieel Gewelddadige Eenlingen 

hebben allen psychische problemen. Sitalsing 

bepleit “als zorg en veiligheid weten we elkaar 

vaak onvoldoende te vinden om een probleem op 

te lossen”. Veiligheid domineert de 

veiligheidssector: waardering voor repressie is 

groter dan voor preventie en zorg- en 

veiligheidshuizen zijn justitieel gedomineerd. Het juridische systeem zit verstopt, rechters kunnen de 

toevloed niet meer snel verwerken. We kunnen met elkaar vaststellen dat we wat betreft repressie 

zijn uitgedacht; daar liggen de oplossingen niet. Het moet juist “aan de voorkant” gebeuren. Een 

vreemde parallel met de budgettering in de zorg is dat ook Justitie verrichtingen-gericht is. Sitalsing 

roept op om niet alleen naar de mens te kijken maar ook naar de maatschappij, ook het ziekenhuis 



kan een signaalfunctie hebben: zet in de zorg alles dat wordt gedaan en ingezet veel meer in een 

maatschappelijk perspectief en niet meer louter in het perspectief van patiënt en gezondheid. 

Anna van Poucke – KPMG - “Een ambitieuze zorgagenda is nodig!” 

Van Poucke start haar verhaal met het challengen van het huidige ecosysteem in de zorg: we zullen 

moeten herdefiniëren hoe en waar je zorg geeft. Dat er een herontwerp nodig is, is volgens Van 

Poucke evident: “80% van CEO’s verwacht een transformatie van alle aspecten van zorgverlening”. 

Van Poucke voorspelt dat ondanks de krapte we 

de zorg zullen moeten verlenen met het aantal 

arbeidskrachten dat we hebben. Hierin moeten 

we ook innovatief zijn, digitale zorg geeft ook 

inzichten in waar verbeterpunten zitten in het 

proces van zorgverlening en organisatie. Dit kan 

medewerkers en bestuurders helpen.  Er 

ontstaan goede voorbeelden van blended care 

zorgpaden waarbij een combinatie van digitale 

en fysieke zorg wordt geleverd. Van Poucke 

waarschuwt ook: “Er komen nieuwe 

verhoudingen in het digitale zorgaanbod. Het technologiebedrijf, denk aan Amazon en Google, gaat je 

instelling benaderen als partner.” Dit functioneert reeds in China. We zullen in de zorg buiten de 

landsgrenzen moeten gaan kijken, poneert van Poucke. “Er zullen in toenemende mate internationale 

spelers zijn die ook op de Nederlandse markt willen gaan opereren.” 

 

Hans Borstlap – Commissie Regulering van Werk – “We hebben slavernij afgeschaft, daarna 

kinderarbeid. Is werkloosheid de volgende?” 

“De arbeidsmarkt in Nederland moet volledig op de schop,” zo start Hans Borstlap zijn lezing, “we 

hebben 1,4 miljoen werkzoekenden en 100 duizenden vacatures. Op vrijdagmiddag kan je ontslag 

nemen, en op maandag kan je bij hetzelfde bedrijf ingehuurd worden als zzp-er.” Borstlap ziet dit 

vooral als problematisch voor de 

productiviteit van Nederland maar 

benoemt ook de stevige relatie van het 

hebben van werk met scholing, gezondheid 

en levensverwachting. De arbeidsmarkt van 

de toekomst vraagt om Wendbaarheid, 

Wederkerigheid en Weerbaarheid. 

Wendbaar gaat over het omgaan met 

onzekerheden en onvoorspelbaarheid. 

Weerbaar is op het moment dat het komt, 

durf je dan te springen? Een levenslange 

leerplicht is passend bij onze maatschappij waarin kennis binnen enkele jaren obsoleet is. En als laatste 

is Borstlap stellig over wederkerigheid: “het is niet sociaal om iemand thuis te laten zitten met een 

uitkering.” We moeten toe naar een gelijk speelveld voor alle werkenden, een individuele leerrekening 

én bevorder werkgeverschap. “En dit geldt ook voor de zorg”.  



Cees van Boven – Woonzorg Nederland “Zorg om wonen” 

“Wat wij vanuit vastgoed voor ouderen hebben gerealiseerd is onvoldoende”, zo koppelt Cees van 

Boven de behoefte aan zorgvastgoed voor ouderen in de toekomst aan het huidige aanbod. Er ligt een 

opgave van 1 miljoen woningen, zoals collectieve 

woonvormen, zorgvastgoed en zorgvriendelijke 

wijken. Van Boven geeft aan hierop nog geen 

initiatief te zien. Het probleem zal zich pas in de 

toekomst manifesteren en de stakeholders van nu 

zijn niet de probleemeigenaren. Van Boven roept op 

tot een Nationaal Programma Ouderenhuisvesting, 

dat zich richt op een integrale en gezamenlijke 

aanpak én een visie op de op te leveren producten. 

Los de mismatch op termijnen (“een huurcontract 

van 15-20 jaar maakt het voor investeerders 

interessant”) en urgentie van het probleem op. En 

maak het tastbaar en regionaal: sluit regionale woonzorgakkoorden en zet de opgaves letterlijk op de 

kaart.  

Jeroen Tas – Philips – “We doen allerlei digitale dingen vandaag de dag, maar niet tegelijk én niet 

op verzoek van de patiënt” 

Tas start met de schokkende observatie dat 20% van de zorg verspilling is door dubbel werk, onnodige 

zorg of fraude. We spreken over de patiënt centraal maar eigenlijk draait het systeem nog steeds om 

de zorgaanbieder. Het streven is vierledig: betere gezondheidsuitkomsten, betere toegang en 

ervaring, verbeterde ervaringen door 

personeel én lagere kosten. “Slechts 2% 

van de zaken waar we op meten in een 

zorginstelling gaat over patiënt 

gerapporteerde resultaten”. Dit werkt 

in de hand dat de patiënt zich 

onvoldoende bewust is van zijn invloed 

op de uitkomst. Tas bepleit een 

verschuiving te maken naar het denken 

in uitkomsten en behoeften, en dat op 

schaal uitvoeren. De vergoeding moet 

je dan ook anders regelen. “Op dit 

moment proberen we nog te veel ieder 

voor zich zijn eigen probleem op te 

lossen, zonde!”.  

 

 

 

 

 



Debattafels  

Tafel Werkgeverschap – Arbeidsmarkt – HR 

Aan tafel zitten bestuurders en betrokkenen uit diverse hoeken, van de Autoriteit 

Persoonsgegevens, tot HR verantwoordelijken en adviseurs op het gebied van werken in de zorg. 

“Het is een veelkoppig monster” zo wordt de uitdaging aangekondigd. Het allergrootste vraagstuk 

blijft de uitstroom, 40% uitstroom na twee jaar is schrikbarend. Maar ook Doekle Terpstra geeft aan, 

“van de tekentafel naar de operatie brengen is lastig”. De collectieve advisering is groot en wijst één 

richting op: SER, WRR, RVS zeggen, ga regionaal en integraal. Misschien vraagt al deze advisering wel 

een dedicated 

bewindspersoon, óver 

de departementen  

heen. Autonomie, 

vakmanschap en 

purpose zijn zaken die 

mensen het meest 

motiveren, maar die we 

weggeorganiseerd 

hebben. 

“Zorgorganisaties 

vertrouwen nog te veel 

op het intrinsieke 

kompas van de 

zorgmedewerker. Hierop ontstaat wat geroezemoes in de zaal: “Goed werkgeverschap is het 

probleem niet. Het zit hem ook in het vraagstuk flexibel versus vast, en verplichte energie-

drainerende regels rondom administratie en systemen”. Kunnen we de verschuiving maken als we 

spreken over transitie van ‘kwaliteit van zorg’ naar ‘kwaliteit van leven’, hoe worden uitkomsten 

beïnvloed? We kijken wellicht teveel naar binnen: gaat het in de Raad van Toezicht niet met name 

over vastgoed, zorgexploitatie maar pas in reservetijd over   de mensen? Dit leidt niet tot 

herkenning, en er wordt juist aangegeven dit probleem groter te bezien, de zorgverwachting en -

vraag bijvoorbeeld moet omlaag. En ook: “veel wordt zorg genoemd, waar het dat soms in feite niet 

is”. Ook zijn er belemmeringen in het voelen van vrijheid om te innoveren en te ondernemen.  

Hoe lossen we dit op? Het begint met een objectief beeld. PGGM biedt aan de instellingen te 

voorzien van objectieve cijfers over instroom, uitstroom, deeltijd en verzuim. Een geanonimiseerde 

benchmark waarbij men kan kijken hoe men 

het doet én bovendien gerichte tijd en inhoud 

kan alloceren op de agenda van de raden van 

Bestuur en/of Toezicht. Want: “we kunnen als 

werkgevers niet waarmaken wat we zo graag 

willen. De kwaliteit van zorg is in het geding.” Een verdergaande oplossing lijkt ook in zicht, maak  

werknemers mede-eigenaren van het bedrijf, het verlaagt verzuim én uitstroom!  

Conclusies en handelingsperspectief: we delen met elkaar dat een deel van het ongemak zit in de 

onmacht, we willen als werkgevers wel maar we worden toch geconfronteerd met oplopend 

ziekteverzuim, goede mensen die weglopen, de aanhoudende druk van de pandemie en in het 

algemeen in de oplopende en zich verbredende zorgvraag. Hoe maak je het probleem praktisch? 

“Besteed 20-25% van de tijd in de agenda van de Raad van Toezicht aan  Mensen. Zorg voor 

"we kunnen als werkgevers niet waarmaken wat 

we zo graag willen” 



objectieve cijfers van de instelling; cijfers die iets vertellen over inzetbaarheid, verzuim, 

deeltijdfactor, arbeidsongeschiktheid, uitstroom. Zet in de hele instelling maatregelen en activiteiten 

hierop, richt  inspanningen en - het klinkt misschien gek als we het over de cliënt centraal hebben – 

maar organiseer het bedrijf naar de meest schaarse factor, de mensen dus”.   

Tafel Digitalisering & Innovatie  

Aan tafel zitten voorlopers in de zorg op het gebied van innovatie en digitalisering, wetenschappers 

en adviseurs. Er wordt gestart met een pleidooi dat de zorg haar verbinding met de maatschappij is 

kwijtgeraakt. “90 miljoen kilometers per jaar verrijden we aan eerste poli bezoeken”, en als we 

kijken naar gebruikersinterfaces en ervaringen, maken we dan eigenlijk wel wat eindgebruikers 

willen? Echt vraaggericht; dat is de kwestie. 

Er ontstaat een discussie om zaken 

klein te maken, spreken over disruptie 

van zorg creëert al snel afstand en 

belemmert  vooruit te komen. Sleutel 

zit derhalve in het denken vanuit de 

behoefte, en niet vanuit de technologische oplossing. Kleine stappen maken, met een vergezicht 

voor ogen. En niet denken dat we alles helemaal onderzocht kunnen hebben voor we gaan 

beginnen. Beren op de weg zijn er ook waar het gaat om de mensen die niet meekunnen met deze 

ontwikkeling. Daar moet zeker rekening mee gehouden worden, maar dat hoeft de transitie niet te 

stoppen. 1 op de 10 in ouderenzorg heeft hier moeite mee, en 1 op de 20 mensen in de curatieve 

zorg, de rest dus niet. Weef de 

digitalisering in je organisatie, 

maak het onderdeel van de 

processen om echt verandering 

te bewerkstelligen. Kijk ook eens 

naar  (un)usual partners, het 

voorbeeld wordt genoemd 

waarin wordt samengewerkt 

met  Albert Heijn. In de 

randvoorwaardelijke sfeer kan 

een samenwerking van de 

Autoriteit Persoonsgegevens, 

VWS en IT helpen om landelijk 

verandering te faciliteren.    

Conclusies en handelingsperspectief: we concluderen dat er veel aanwezig is, veel initiatieven die 

geslaagd zijn. Maar er moet nog flink worden gewerkt aan toepassen en inzetten. Soms, zo blijkt 

eerlijkheidshalve, wordt het werk gedaan zoals het altijd werd gedaan en blijft echte aanpassing van 

processen op digitalisering en innovatie uit. Het simpelweg kunnen inzien van uitslagen door de 

patiënt verandert niets aan patiëntuitkomsten of processen voor medewerkers. De suggestie wordt 

gedaan om iemand aan te stellen in de top van elk bedrijf die de medische en verpleegkundige staf 

uitdaagt om processen aan te passen op digitaal. Denk hierbij ook aan kunstmatige intelligentie, 

zoals meettoepassingen, én vertrek vanuit de behoefte vanuit de patiënt. Ga daar dus ook vooral 

mee in gesprek. En wat betreft de randvoorwaarden: “zorg met de overheid samen voor een 

gezamenlijke oplossing, neem initiatief en trek samen op!” Last but not least: “Laten we niet in pilots 

en business cases blijven hangen maar ook echt keihard werken aan uitvoering en implementatie.” 

“vertrek vanuit de behoefte van de patiënt en de 

medewerker” 



Tafel Verbinding met de domeinen om ons heen  

Aan tafel zitten bestuurders en wetenschappers met diverse achtergronden zoals zorg, onderwijs, 

economie. “De urgentie om te verbinden tussen domeinen is groter geworden,” wordt direct 

aangegeven. We spitsen daarbij toe op sectoren als wonen en zorg, maar ook veiligheid en 

onderwijs. De sprekers van de ochtend worden nog eens aangehaald waar wordt aangegeven  dat 

verbinding vaak met de mond beleden wordt, maar het doen ervan uitblijft. Een blik vanuit 

productontwerp helpt bij wonen en zorg: “Zoek de verbinding met de eindgebruiker (bewoner, 

oudere, patiënt) om 

echt te weten wat er 

nodig is, bekijk wat de 

trade-offs voor 

hem/haar zijn en 

maximeer de 

einduitkomst gegeven 

de randvoorwaarden, 

.” Hierin is het van 

belang om te kijken 

naar wat  zelf gedaan 

kan worden  en van 

daaruit het netwerk op 

te bouwen. Durf ook 

een standpunt in te 

nemen: “misschien zijn we er over 10 jaar niet meer, door bijvoorbeeld andere bekostiging, is dat 

erg?”. We zoeken naar parallellen met de Retailagenda en de Energietransitieagenda – daar wordt 

ook hard gewerkt aan verbindingen 

tussen domeinen. Welke lessen kunnen 

we hieruit trekken, en ook hoe worden 

bestuurders in sectoren geprikkeld om 

buiten de gebaande paden te gaan en te 

onderzoeken wat nodig is?  

Om terug te koppelen aan één van de grote thema’s van Seneca 2021 is dat wellicht de groeiende 

zorgkloof, het arbeidsmarktvraagstuk versus de groeiende vraag naar zorg,  als katalysator van 

nieuwe ontwikkelingen, verbindingen en digitalisering kan werken. Maar waar we onszelf op moeten 

uitdagen is wellicht het afstappen van weten waar je recht op hebt, naar een stuk onzekerheid. En 

zelfs bereid zijn te krimpen, om van het verrichtingengericht declaratiesysteem definitief te kunnen 

afstappen.  

Conclusies en handelingsperspectief: eigenlijk is de conclusie “ga het gewoon doen en ga niet direct 

uit van breed en groot, maar start klein!”.  Er zijn mooie voorbeelden beschikbaar van initiatieven 

waarbij het is gelukt. Tip is nogmaals om niet ‘the whole system in the room’ te hebben, maar te 

starten met een coalitie van mensen met hetzelfde einddoel voor ogen. Een mooie route zou zijn: 

krijg de mensen in de directe omgeving  in beweging. Vervolgens, maak de bedoeling goed zichtbaar 

en gaan instituties mee in de beweging? Kijk niet naar de overheid om nieuwe systemen, nieuwe 

modellen te bouwen. Zelforganisatie is het devies, daar ligt de energie en dat alles met een 

boodschap naar overheid en regelgeving: geef ons de ruimte en timmer niet alles dicht met regels. 

Als laatste bod kan Seneca een uitstekende uitwisselingsplek zijn om goede en slechte voorbeelden 

met elkaar te delen en te leren van elkaar.   

"het arbeidsmarktvraagstuk kan dienen als 

katalysator van nieuwe ontwikkelingen, 

verbindingen en digitalisering” 


