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1. We hebben niet meer zorg nodig, maar minder.
Om een duurzaam zorgstelsel te realiseren moeten we nu investeren in een 
gezonde samenleving.

2. Samenredzaamheid moet in plaats komen van zelfred-
zaamheid.
We maken nog lang niet genoeg gebruik van de bereidheid van mensen om voor 
elkaar te zorgen.



Strategische lange termijndoelstelling volksgezondheid
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Figuur 1: Samenhang van de missies.  
De centrale missie omvat, net als bij matroesjka-poppen, alle overige 
missies. Missie I omvat ook de daaropvolgende missies II, III en IV, etc. 
Missie IV, gericht op de levenskwaliteit van mensen met dementie, is de 
meest specifieke missie. Om deze missie te realiseren zijn antwoorden 
op kennis- en innovatie vragen nodig rondom gezondheid en meedoen 
van mensen met chronische ziekten (missie III), organisatie van 
gezondheid en zorg (missie II), leefstijl en leefomgeving (missie I) en 
gezondheidsverschillen (de centrale missie).

De missies 

 
Centrale missie 
In 2040 leven alle Nederlanders tenminste  
vijf jaar langer in goede gezondheid, en zijn  
de gezondheids verschillen tussen de laagste 
en hoogste sociaal- economische groepen  
met 30% afgenomen. 
 

Missie I: Leefstijl en leefomgeving 
In 2040 is de ziektelast als gevolg van een 
ongezonde leefstijl en ongezonde 
leefomgeving met 30% afgenomen. 
 

Missie II: Zorg op de juiste plek 
In 2030 wordt zorg 50% meer (of vaker) in  
de eigen leefomgeving (in plaats van in 
zorginstellingen) georganiseerd, samen  
met het netwerk rond mensen. 
 
Missie III: Mensen met chronische 
ziekten 
In 2030 is van de mensen met een chronische 
ziekte of levenslange beperking het deel dat 
naar wens en vermogen kan meedoen in de 
samenleving met 25% toegenomen. 
 
Missie IV: Mensen met dementie 
In 2030 is de kwaliteit van leven van mensen 
met dementie met 25% toegenomen.

Matroesjka-model 
De centrale missie en de vier daarvan afgeleide missies vor-
men één geheel, als in elkaar passende Matroesjka-poppen 
(figuur 1). De eerste missie, die gericht is op preventie, 
schept de voorwaarden voor het realiseren van missies II, III 
en IV. Missie II is essentieel voor missie III en IV, enzovoorts. 
Dat blijkt ook uit de op deze missies gebaseerde Kennis-  
en Innovatieagenda (KIA) 2020-2023, die onder verantwoor-
delijkheid van Topsector Life Sciences & Health (LSH; 
Health~Holland) in de eerste helft van 2019 werd geformu-
leerd door de groeiende publiek-private coalitie.  
 
Veelbelovende ontwikkelingen 
De coalitie neemt haar maatschappelijke verantwoordelijk-
heid en biedt middels de VWS-missies, de KIA en daaropvol-
gend Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) de Nederlandse 
samenleving een optimistische propositie aan die tegelij-
kertijd kansen biedt voor het bedrijfsleven.  
 
Enkele veelbelovende ontwikkelingen lopen als een rode 
draad door deze documenten. De kracht van burgers bijvoor-
beeld, die in toenemende mate lokale preventie- en zorg -
initiatieven ontplooien, zoals gebundeld in Nederland Zorgt 
voor Elkaar (NLZVE). Die kracht zal de komende jaren verder 
toenemen, nu een groeiende groep vitale en veelal goed  

Bron: Kennis- en innovatieagenda 2020-2023 Gezondheid en Zorg, Health Holland 





Gaat het nu goed?

• Kwalitatief hoogwaardige zorg
• Maar niet goed georganiseerd
• Toegankelijkheid staat onder druk
• Grote problemen in GGZ, jeugdzorg en 

ouderenzorg
• Vooral kwetsbare burger staat in de kou



“De Nationale ombudsman ziet keer op keer dat de overheid 
systemen ontwerpt die niet goed aansluiten op de dagelijkse 
realiteit van burgers. Dat is nu ook weer het geval. Het 
huidige zorgsysteem is ontworpen vanuit de verwachting dat 
instanties hierdoor meer vraaggericht, verantwoordelijker en 
efficiënter werken.

Maar drie jaar na de transitie in het zorgdomein, ziet de 
ombudsman dat van deze ambitie nog te weinig terecht is 
gekomen. Instanties voeren ieder vanuit hun perspectief 
eigen regelingen uit en werken binnen hun eigen kaders. 
Doordat een overzicht van de gehele situatie van de burger 
ontbreekt, missen de betrokken instanties het gevoel van 
urgentie om de problemen integraal aan te pakken en op te 
lossen.”



Duurzaam zorgstelsel. Hoe dan wel?

2010:



RVZ Discussienotitie Zorg voor je gezondheid! 3

Kern van de discussienota
In de zorgsector moeten en de vraag en het aanbod een andere weg 
inslaan. Niet meer, zoals tot nu toe, kiezen voor zorg en ziekte (zz), 
maar voor gedrag en gezondheid (gg). Van zz naar gg dus.

Welk probleem lost deze discussienota op?
De zz-aanpak past niet meer bij de zorgvrager van de komende tien jaar. 
Mensen kloppen niet in de eerste plaats aan om zorg bij ziekte. Zij willen 
gezond blijven. Zij willen meedoen in de samenleving. Dat betekent een 
ander aanbod.

Wat zijn de gevolgen voor de consument?
Dit vraagt veel meer dan nu van de eigen verantwoordelijkheid voor de 
gezond heid. De burger is in deze aanpak niet meer, zoals nu, een passieve 
consu ment van zorg. Nee, hij is een actieve burger op zoek, soms samen met 
de zorprofessional, naar gezondheid en naar kansen om mee te doen in de
samenleving. Het betekent wel dat de burger meer zelf moet betalen voor 
zijn zorg. Maar ook dat hij meer beloond wordt voor gezond gedrag.

Wat zijn de gevolgen voor de zorgverlener?
Die zijn enorm. Dit nieuwe denken vereist een volstrekt andere manier van 
werken. Sneller en actiever ingrijpen. Veel meer aandacht voor preventie. 
Naar voren denken! Een gerichtheid op de samenleving. En vooral ook: 
de patiënt coachen bij het zelfmanagement.

Wat kost het?
In wezen kosten de voorstellen in deze discussienota geen geld. Men - zorg-
aanbieders, zorgverzekeraars en overheid - moet hun geld anders inzetten. Zij 
moeten investeren in gg, niet in zz. Na verloop van tijd, waarschijnlijk tussen 
nu en vijf jaar gaat dit geld opleveren.

Wat is nieuw?
Heel veel in deze discussienota is nieuw. De gg-aanpak bijvoorbeeld. Maar 
ook het inloopcentrum, de 50 medisch-specialistische netwerken, de rol van 
de huisarts, de prestatiebeloning, de preventiebonus. En nog veel andere 
ideeën in deze nota.
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Nieuw ontwerp basiszorg vanuit het GG-principe

Sociale basisinfrastructuur op orde

• Wat is er nodig om een vitale, gezonde wijk te krijgen?
• Elementen bijv:

• Ontmoetingsplek
• 1 loket voor alle vragen over (gezond) leven
• Goede informatievoorziening
• Goede coördinatie over alle domeinen (zorg, 

welzijn, sociaal domein) heen
• Woonzorgvoorziening in de wijk
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Doordecentraliseren op wijk/buurtniveau (max. 10.000 inwoners)

• Intensieve lokale samenwerking - burger, bedrijfsleven, 
professionals, overheid, zorgverzekeraars

• Op basis van gelijkwaardigheid!
• Single aim, quadruple effect: 

• primair doel = betere gezondheid
bijvangst = lagere kosten, tevreden burgers, tevreden 
professionals 

• Shared savings contracten op basis van domein-
overschrijdende financiering
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Nieuw ontwerp basiszorg vanuit het GG-principe
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Koning Willem Alexander
Kerstboodschap 2018

‘Actieve burgers die het ondanks alle 
verschillen samen willen bolwerken. Dát 
is de rode draad die door onze 
geschiedenis loopt, tot op de dag van 
vandaag. Dat is wat ons sterk maakt.’
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Zorg Welzijn Wonen: 
800+ initiatieven



Lokale burgercollectieven

- Gericht op eigen leefomgeving
- Streven naar vitale wijk/buurt/dorp
- Streven naar inclusieve samenleving

- gericht op mensen die ondersteuning nodig hebben, 
maar ook op mantelzorgers, actieve en solidaire 
bewoners

- Sociale samenhang, ontschotting, 
zelforganisatie, eigen regie

De essentie van modern nabuurschap
gebaseerd op gemeenschapskracht



Burgercollectieven: leuke dingen voor de mensen of 
maatschappelijke noodzaak?

Inclusie:
• ‘Zachte tweedeling’: bijna 30% van de Nederlanders 

kan niet goed meekomen
• 2,5 miljoen laaggeletterden
• Samenleven wordt door de Nederlanders gezien als 

grootste maatschappelijke probleem



2012



Austerlitz: Pyramide, oktober 1804



Austerlitz: december 2012



Bewoners aan zet in drie fasen

2013 Welzijn en ondersteuning

2020 Zorgwoningen

2025 Levensloopbestendig dorp



Onze droom….

§ Alle inwoners kunnen in het dorp terecht voor 
zorg- en welzijnsvoorzieningen 

§ Die voorzieningen worden georganiseerd 
door en in het dorp

§ Dankzij die voorzieningen weet iedereen zich 
heel lang te redden

§ En kan heel lang in het dorp blijven wonen

FASE

1

2

3



Austerlitz Zorgt
dank voor uw aandacht



Hoe organiseren we het?

FASE

1

2

3



Hart van Austerlitz

FASE

1

2

3

§ Multifunctioneel complex
§ 40 woningen - 25 zorg, 15 jongeren
§ ‘Mehrgenerationenhaus’
§ Dorpsbewoners voorrang
§ Austerlitz Zorgt levert de zorg
§ Oplevering sept. 2020





Slechts 10% van onze 70-plussers woont in een 
levensloopbestendige woning

§ Bewoners laten nadenken over hun toekomst
§ Advies geven over woningaanpassingen
§ Keuze van de oudere inwoner (verbouwen of 

verhuizen) makkelijker maken, opties bieden
§ Financiering (o.a. blijverslening, 

overwaardehypotheek)
§ Blijvend aandacht voor sociale basisinfrastructuur

Levensloopbestendig maken van het dorp

FASE
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