Capital #17
de wereld van NPM

Gezond en wel

De perfecte storm
Vrijwel al onze participaties ondervinden de gevolgen van een groot gewapend conflict op Europese bodem,
en de grondstoffentekorten en energieschaarste die daar het gevolg van zijn. Ook hebben ze nog steeds last
van de naweeën van de pandemie, in de vorm van onder meer een hoger – deels psychisch – ziekteverzuim.
Tegelijkertijd moeten zij zich voorbereiden op het mogelijk weer oplaaien van diezelfde pandemie tegen
het eind van het jaar. En last but not least worstelen vrijwel al onze bedrijven enorm met het vinden én aan
boord houden van voldoende gekwalificeerde medewerkers, het fundament onder iedere organisatie. Om
in deze ‘perfecte storm’ toch nog groei en vernieuwing te realiseren vraagt veel improvisatievermogen en
doorzettingskracht. Als betrokken investeerder staan we onze bedrijven daarin zoveel mogelijk bij.
Bovengenoemde tekorten zijn ook een zeer actueel probleem in de zorg. Tegelijkertijd heeft de pandemie het
belang van het op orde zijn van die zorg hardhandig onderstreept. De thema’s die we in deze editie van Capital
Magazine aansnijden zijn dan ook zeer actueel: hoe kunnen we de zorg efficiënter inrichten, hoe voorkomen
we dat steeds meer mensen zorg nodig hebben en hoe krijgen we de juiste zorgmedewerkers op de juiste plek?
We hopen u als lezer hier enkele nieuwe inzichten te kunnen bieden.
Tegelijkertijd blijven we natuurlijk ook vooruitkijken. Voor de komende periode staat met name het onderwerp
ESG hoog op onze agenda. ESG staat voor Environmental, Social en Governance en verwijst naar de drie centrale
factoren van duurzaamheid. Wij denken dat dit een essentieel onderdeel zal gaan zijn voor lange termijn
relevantie van onze participaties. De inbreng van Infinitas Learning in deze editie benadrukt dit nog eens.
We wensen u als vanouds veel leesplezier en blijf gezond en wel.
Investment team NPM Capital
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In vrijwel alle Europese landen, waaronder
Nederland en België, wordt er nagedacht
over een andere manier van het inrichten
van de zorg. Maar hoe dat precies vorm
moet krijgen, blijft vooralsnog de vraag.
Twee Nederlandse platform-initiatieven,
Quin en Vital10, verkennen nieuw terrein.
Met als doel de zorg fundamenteel
op een nieuwe leest te schoeien. Een
pleidooi voor het gezond en uit de zorg
houden van veel meer mensen, zodat de
zorgcapaciteit die we hebben optimaal
kan worden ingezet voor degenen die
het echt nodig hebben.

Iemand die in Nederland met vage, maar aanhoudende
buikklachten rondloopt – laten we haar voor het gemak
Annemarie noemen – zou zo maar eens het volgende
kunnen meemaken. Eerst belt Annemarie met de
huisartsenpraktijk. Er volgt een korte telefonische intake
door de praktijkassistente, die een consult inboekt met
één van de dienstdoende huisartsen. Dat is te zeggen:
over twee weken, wegens grote drukte op de praktijk
en onderbezetting van het medisch team. Tijdens het
daaropvolgende 10-minutenconsult bij de (al dan niet
waarnemende) huisarts blijkt dat deze de klachten van
Annemarie moeilijk kan duiden. Hij verwijst haar daarom
door naar de specialist. Annemarie belt met het ziekenhuis,
met als eerst mogelijke optie een afspraak over zes weken bij
de internist. De intake bij de internist is voor Annemarie het
startpunt van meerdere bezoeken aan het ziekenhuis voor
vervolgonderzoek. Omdat die helaas ook niets opleveren,
besluit de specialist tot een inwendig onderzoek. Conclusie:
geen zichtbare afwijkingen, waarna het eindoordeel in fraai
medisch jargon luidt: het zit ‘tussen de oren’. Maanden
later komt Annemarie via een vriendin in contact met een
leefstijlcoach. Die geeft haar het advies haar eetpatroon
aan te passen (geen alcohol, geen cafeïne, meer groenten,
minder vlees), méér te bewegen en dagelijks een uur
mindfulness-training. Na een maand zijn de klachten van
Annemarie grotendeels verdwenen.
Hoe imaginair de case van Annemarie ook is, hij beschrijft
een traject dat in ons land tienduizenden keren per jaar in
allerlei variaties – en met wisselende uitkomsten – wordt
doorlopen, zegt Bart Malenstein, CEO en oprichter van Quin.
“Sterker: de case van Annemarie beschrijft heel goed waarom
ons zorgstelsel aan het vastlopen is. Want we zien hier een
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Sabine Pinedo
Internist en oprichter van Vital10

patiënt met vage klachten, die fysiek een al overbelaste
huisarts moet bezoeken, die ook niet weet wat hij ermee
aan moet, dus de patiënt maar doorverwijst naar de tweede
lijn, waar ze uiteindelijk een ingrijpend onderzoek moet
ondergaan om, tegen aanzienlijke maatschappelijke kosten,
aan het eind alsnog niet geholpen te zijn. Dat traject willen
wij met Quin proberen te voorkomen. Namelijk door de
hele ‘patient journey’ van Annemarie digitaal te
ondersteunen, uitgaande van haar als patiënt –
en niet van de wijze waarop we de zorg op dit
moment nu eenmaal hebben ingericht.”
Met Quin introduceert Malenstein een nieuw
platform in de zorgmarkt dat door slimme datakoppelingen, medische content en communicatietools de poortwachtersfunctie van de huisarts
versterkt en verlengt – en daarmee het hele
zorgstelsel ontlast. “Om bij het voorbeeld van
Annemarie te blijven: als zij had beschikt over
onze hoogwaardige symptomenchecker, dan was
het gesprek met de huisarts al veel efficiënter
verlopen”, zegt Malenstein. “Dat gesprek had ook
prima via een hoogwaardig videoconsult kunnen
plaatsvinden, wat het voor beide partijen minder
belastend had gemaakt. En in ons concept had de
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huisarts na dit eerste gesprek een MDL-traject (Maag-DarmLeverziekten – red.) kunnen inzetten, waarbij een MDL-arts
– ondersteund door AI - op afstand had kunnen beoordelen
wat de beste vervolgstap zou zijn geweest. En tot slot zouden
we Annemarie ook in het verdere traject digitaal opvolgen
en begeleiden, bijvoorbeeld door te adviseren en coachen op
leefstijlaanpassingen die zij nu op eigen kracht, en min of
meer bij toeval, heeft moeten ontdekken.”
Lekkende boot
Voor Sabine Pinedo, internist en oprichter van Vital10,
is de case van Annemarie exemplarisch voor nóg iets dat
fundamenteel mis is met ons zorgstelsel: het richt zich
in de eerste plaats op ‘sick care’, ofwel op genezing, en
niet op ‘health care’, ofwel preventie. In een op YouTube
gepubliceerde TED-talk vertelt Pinedo hoe zij op zeker
moment overtuigd raakte van het feit dat de zorg in
Nederland uitgaat van het fundamenteel verkeerde
vertrekpunt. Ze zegt: “Als je de patiënt ziet als een lekkende
boot, dan zijn artsen vooral heel goed in hozen. Maar wat je
natuurlijk eigenlijk wilt, is dat de boot niet lek raakt. Ofwel:
ik denk dat Annemarie helemaal niet in het medisch circuit
terecht had hoeven komen, als ze eerder op het spoor van
leefstijlbegeleiding was gezet.”
Dat inzicht bracht Pinedo en haar partner, cardioloog
Roderik Kraaijenhagen, ertoe om Vital10 op te richten.
Pinedo omschrijft dit als een ecosysteem voor gezondheid en
vitaliteit, dat de aangesloten deelnemers via een app toegang
biedt tot goede (lees: bewezen) gezondheidbevorderende
diensten en producten. Het gaat daarbij deels om slimme
e-health oplossingen die diagnostisering en behandeling op
afstand mogelijk maken (geleverd door de zogeheten ‘Vital
me’ partners). En deels ook om aanbieders van bijvoorbeeld
gezonde voeding of ontspanning in de natuur (de ‘Vital
Planet’ partners). Pinedo: “We kiezen bewust voor een
holistische benadering, omdat we ervan overtuigd zijn dat
een gezonde omgeving een positieve invloed heeft op de
gezondheid van de mens. Onze ratio is: wat heeft het voor
zin om goed voor jezelf te zorgen, als je tegelijkertijd wel
bijdraagt aan een ongezonde leefomgeving? Uiteindelijk
leidt dat ertoe dat je zelf toch ongezond wordt. Daarom
zijn partijen die zich inzetten voor het niet schaden van de
leefomgeving – denk aan plastic-vrije cosmeticaproducenten,
biologische fruit- en groentetelers, ‘plant-based’ restaurants
en circulaire katoenfabrikanten – ook welkom in ons
ecosysteem. Te vaak staren we ons eendimensionaal blind op
een ziekte, terwijl beter worden veel meer vraagt dan alleen
de ziekte bestrijden en behandelen.” Aan de hand van een
eigen ‘Code of Conduct’ beoordeelt Vital10 of de producten
en diensten aan de strenge eisen voldoen op het gebied
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van beveiliging van (persoons)gegevens, betrouwbaarheid,
kwaliteit, duurzaamheid en gebruiksgemak. Voor producten
die een medische toepassing hebben geldt dat ze een
medisch keurmerk moeten hebben.
Zowel voor Quin als voor Vital10 geldt dat hun e-health
oplossing het voor artsen en zorgverleners makkelijker maakt
om mensen thuis te monitoren en hun data te analyseren,
zodat duidelijk is hoe ze er qua gezondheid werkelijk
voor staan. Dat heeft met name een grote meerwaarde
voor mensen met een chronische ziekte, zegt Malenstein.
“We draaien op dit moment in Duitsland een programma
rondom patiënten met hartfalen. Die kun je niet meer beter
maken, maar wel helpen beter met hun ziekte om te gaan en
daardoor voorkomen dat ze onnodig snel in een zorgtraject
geraken.” Ook met het Vital10 platform wordt hoogwaardige
begeleide zorg op afstand en thuismeten gefaciliteerd, zegt
Pinedo. “Er kunnen eenvoudig op maat zorgpaden worden
ingericht zoals hartrevalidatie, GLI (Gecombineerde Leefstijl
Interventie – red.), COPD, diabetes, Corona-monitoring,
hoge bloeddruk, hoog cholesterol enzovoorts. Inclusief
mogelijkheden voor automatische signalering, alerts naar
de zorgprofessional en mogelijkheden om direct contact op
te nemen met de patiënt via veilig videobellen of de Vital10
chat.”

Bart Malenstein, CEO en oprichter van Quin

Zorgpad verleggen
Dr. Peter Byloos, CEO van
oogzorgklinieken-groep Optegra
en adviseur van NPM Capital in
België, is positief over initiatieven
als Quin en Vital10 – juist vanwege
hun integrale manier van denken
en werken. Hij zegt: “In Vlaanderen
zijn inmiddels een veertigtal e-health
applicaties goedgekeurd, en een
snelle blik leert dat het merendeel
daarvan is gericht op de monitoring
van één specifieke chronische ziekte,
dan wel revalidatiebegeleiding. Die
specifieke focus maakt de toegevoegde
waarde ervan beperkt. Ik werk
vanuit de UK en daar is een integraal
gezondheidsplatform als Babylon
inmiddels beursgenoteerd met
substantiële omzet. Dat is een succes
omdat zij diverse functies – preventie,
symptomenchecker, triage, monitoring,
dataverzameling, e-health, enzovoorts –
als één geïntegreerde dienst aanbieden,
waardoor zij daadwerkelijk in staat zijn
het zorgpad te verleggen. Waardoor de
huisarts gaat doen wat nu de specialist
doet, en de verpleegkundige aan huis
gaat doen wat nu de huisarts doet, en je
dus de verzekerde zorg efficiënter gaat
inzetten.”
Byloos, die een lange staat van dienst
heeft in de healthcare-sector, heeft
vooral zorgen over het verdienmodel
onder veel private healthcareinitiatieven. Hij zegt: “Het draait niet
alleen om fraaie technologie: je hebt
ook financieel draagvlak nodig om
innovatie te stimuleren. De meerwaarde
van Babylon als platform is zo groot,
dat mensen bereid zijn daarvoor
maandelijks een overzichtelijk bedrag
van enkele ponden te betalen. Maar
die bereidheid is er niet per definitie
voor iedere e-health applicatie.”
Malenstein is het daarmee eens.
Uit onderzoek dat Quin heeft laten
uitvoeren is volgens hem slechts een
minderheid van de Nederlanders
bereid een vast abonnement te nemen

DE 10 ESSENTIALS VAN
GEZONDHEIDSBEVORDERING
Volgens Vital10 zijn er 10 risicofactoren die samen verantwoordelijk zijn voor 70% van de ziektes in de Westerse wereld.
Door deze factoren – de essentials van een gezond leven - positief
te beïnvloeden en onder controle te houden is er dus enorme winst
te behalen voor zowel het individu als voor de gezondheidszorg
en de maatschappij. Ze zijn alle goed meetbaar en dus een goede
basis voor gezondheidsprogramma’s zoals Vital10 deze ontwikkelt.

VOLDOENDE BEWEGING
NIET ROKEN
VOLDOENDE SLAAP
GEEN OVERGEWICHT (BMI)
GEZONDE VOEDING
MATIG ALCOHOLGEBRUIK
WEINIG SUIKER
JUISTE BLOEDDRUKWAARDEN
JUISTE CHOLESTEROLWAARDEN
MENTALE BALANS
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op gezondheidsondersteunende dienstverlening. Quin zet
daarom in op een vergoeding door de zorgverzekeraars voor
elke patiënt die aangesloten wordt. Malenstein: “Ergens is
het heel logisch dat een zorgverzekeraar iets vergoedt voor
wat wij intern noemen ‘Care Navigation’, ofwel het hele
traject van snelle diagnose, indicatiestelling en het begeleiden
van het contact tussen patiënt, huisarts en eventueel de
tweede lijn. We starten binnenkort met een pilot met een
grote zorgverzekeraar. Daarnaast denken we aan een aparte
bekostiging voor de begeleiding van chronische patiënten
naar Duits model, en op termijn ook aan samenwerking
met partners op het gebied van preventie. Immers, als we
eenmaal de ‘preferred health partner’ zijn, kunnen we straks
programma’s gaan maken op de persoon afgestemd, met
impact op voeding, lifestyle, risicofactoren, algemene checkups enzovoorts.”
Pinedo denkt nadrukkelijk wél aan een maand- of
jaarabonnement voor Vital10. “Onze insteek is: als je een paar
euro per maand over hebt voor Netflix of de ANWB, dan heb
je dat waarschijnlijk ook wel over voor je gezondheid. Maar
het is zeker spannend of dat zo gaat werken: we hebben op

dit moment zo’n 15.000 gratis deelnemers, die we moeten
converteren naar betalende leden. Het idee is dat leden dat
maanbedrag eenvoudig terug kunnen verdienen doordat zij
korting krijgen op diensten van onze partners. En dat onze
partners op zeker moment iets gaan betalen voor de extra
klanten die Vital10 voor hen ontsluit. Ook zijn we in gesprek
met ziekenhuizen voor wie onze data interessant zijn, en met
gemeenten en werkgevers voor wie extra gezondheidswinst
van mensen vaak direct leidt tot lagere kosten. Hoe dan ook:
over twee jaar willen we minimaal 100.000 betalende leden
hebben.”
Multinationaal
Malenstein, Pinedo en Byloos delen één vaste overtuiging:
de zorg zal in de toekomst hoe dan ook op een andere
manier georganiseerd moeten gaan worden. Byloos: “Niet
alleen gezien de demografische trends en de budgettaire
beperkingen, maar ook gezien de grote inefficiënties die in
het huidige systeem zitten. En de oplossingen zullen niet
vanuit de zorg zelf komen, maar vanuit slim georganiseerde
platformen, die naar ik verwacht op den duur multinationaal
zullen worden, maar dan wel lokaal aangesloten. Want
vanuit het oogpunt van de noodzakelijke investeringen in
innovatie is schaalbaarheid belangrijk: voor initiatieven die te
zeer lokaal geschaald zijn, zal de funding op zeker moment
problematisch worden.”
Ook Malenstein en Pinedo geloven dat de noodzakelijke
hervormingen in de zorg een zaak is van de lange adem,
waarbij de sector stap voor stap moet worden meegenomen.
Malenstein: “Het is complex, heel groot en de technologie
is kostbaar om te ontwikkelen. En hoewel er best partijen in
de zorg zijn die snakken naar verandering, is de sector als
geheel zeer traditioneel en weinig geneigd tot vernieuwing –
ook al omdat de budgetten overal onder druk staan. Maar dat
er iets moet gebeuren, staat als een paal boven water want op
dit moment haken grote groepen jonge artsen af vanwege de
enorme werkdruk en verlies aan werkplezier.” Pinedo: “We
moeten echt toe naar een soort ecosysteem van partners die
door bundeling van krachten veel meer mensen gezond en
uit de zorg kunnen houden, zodat de zorgcapaciteit die we
hebben optimaal kan worden ingezet voor de mensen die het
echt nodig hebben.”

Peter Byloos, CEO van Optegra
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NOT INVENTED HERE
Gupta Strategists onderzocht onlangs in opdracht van FME, de
ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, hoe groot
de bijdrage van medische technologie aan het personeelstekort
in de zorg kan zijn. Conclusie: in 2031 zijn er in Nederland
98.000 werknemers te weinig in ziekenhuis- en ouderenzorg. De
onderzoekers schrijven: ‘Waar afgelopen decennium nadruk lag op
de betaalbaarheid als belangrijkste knelpunt, is inmiddels duidelijk
dat personeelstekort, als gevolg van onze vergrijzende bevolking,
minstens zo’n grote bedreiging vormt.’ Volgens het adviesbureau
kan inzet van technologie helpen voorkomen dat mensen zorg nodig
hebben, bijvoorbeeld door chronische aandoeningen zoals diabetes
goed in de gaten te houden. En als er dan toch zorg nodig is, kan
inzet van technologie helpen dit efficiënter te doen. De onderzoekers
schrijven dat ‘optimale’ (of maximale) inzet van zulke hulpmiddelen
enorme efficiëntiewinst kan opleveren. In de ziekenhuiszorg zou dat
erop neerkomen dat er 48.000 medewerkers minder nodig zijn, en
in de ouderenzorg zelfs 64.000. Dat zou genoeg zijn om het voor
2031 voorspelde personeelstekort van 98.000 zorgverleners in die
sectoren te ondervangen.
In het rapport wordt tevens een bekend probleem gesignaleerd: het
wemelt in de zorg van de pilots en de proeftuinen, maar succesvolle
vernieuwingen worden maar zelden snel op grote schaal ingevoerd.
Aan dit ‘implementatieprobleem’
liggen volgens Gupta vier oorzaken
ten grondslag. Dat begint met een
zekere onwil bij zorgbestuurders om
hun zorgprocessen om te gooien en
te investeren in nieuwe technologie.
De reflex is eerder om – al dan niet
met kunst en vliegwerk – nieuwe
mensen aan te trekken. Wat daarbij
een rol speelt is dat veel instellingen
zulke krappe marges hebben dat
investeren er niet in zit – iets dat weer
een gevolg is van de manier waarop
de zorg gefinancierd is. Als inkomsten
gebaseerd zijn op het leveren van zorg,
is het immers niet erg aantrekkelijk
om zorgbesparende technologie in te
zetten. En aangezien zorgverzekeraars
onderling moeten concurreren, is ook
daar weinig bereidheid om de premies
te verhogen om te kunnen investeren. De
onderzoekers signaleren echter ook een
zeker eigenwijsheid bij zorgorganisaties,
die vaak lijden aan het ‘not-invented-here’ syndroom. De vierde
remmende factor ten slotte is het feit dat de Nederlandse zorg zo
versplinterd is. Daardoor kunnen innovaties vaak niet op de schaal
worden ingezet die nodig is om ze goed tot hun recht te laten komen.
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Marktleiderschap

MEER DOEN DOOR
SLIMMER WERKEN

Jop Pollman, CEO van Medux

Medux is de overkoepelende naam van een cluster van ondernemingen
die zorg- en revalidatiehulpmiddelen en ondersteunende diensten
leveren aan zorgverzekeraars, (lokale) overheden, zorginstellingen en
zorgprofessionals. Mede met het oog op de aanstaande dubbele
vergrijzing – steeds méér ouderen die gemiddeld genomen ouder
worden – is deze NPM-participatie nu bezig zichzelf opnieuw uit te vinden,
vertellen CEO Jop Pollmann en CCO René Martens. ‘We zijn marktleider,
maar kunnen de markt nog beter leiden.’

René Martens, CCO van Medux

1

Medux groeit al jaren als kool: vorig jaar zo’n 8%,
naar een omzet van 400 miljoen euro. Waarom dan
toch een strategische heroriëntatie?
Martens: “Het klopt dat we al jaren onze handen vol
hebben aan het managen van de autonome groei.
Maar met de komst van Jop als nieuwe CEO was er
ook een natuurlijk moment om eens met een frisse blik
naar de toekomst te kijken. Dat heeft ertoe geleid dat
we onze ‘why’ opnieuw hebben gedefinieerd.”
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Pollmann: “We hebben met elkaar vastgesteld dat
onze markt de komende 15 jaar in volume gaat
verdubbelen. Door de dubbele vergrijzing zal het
maatschappelijk contingent aan ouderen sterk
groeien en daarmee ook het aantal ouderen die
om uiteenlopende redenen behoefte hebben aan
zorghulpmiddelen. Dat biedt natuurlijk kansen. Maar
er is ook een andere kant aan die medaille, want we
zien tegelijkertijd dat de arbeidsmarkt krimpt. Dus
simpelweg ons huidige businessmodel opschalen –
méér doen met méér mensen – is geen optie. Daarom
hebben we onszelf de opdracht gegeven om vooral

slimmer te gaan werken, door sterker dan voorheen
in te gaan zetten op digitalisering en wel op een
aantal vlakken. Intern, door het digitaliseren van
zaken als de goederenstroom, de routeplanning, de
bezettingsroosters en onze assortimentscategorieën.
Daar zijn we weliswaar al een tijd mee bezig,
maar dat zetten we nu versneld door. Maar ook
aan de externe kant worden we digitaler, met
betere portals, een omnichannel klantbediening
en digitale facturatiestromen met gemeentes en
zorgverzekeraars.”
Martens: “Daar kan nog aan toegevoegd worden
dat we onze zorghulpmiddelen zelf een digitale
component aan het geven zijn, waardoor ze
verbonden kunnen worden aan 'the internet of
things'. We weten straks precies welke spullen
we waar binnen een verpleeghuis hebben staan,
of wat de technische onderhoudsstatus van onze
scootmobielen is. Daarmee bieden we niet alleen de
eindgebruiker een betere ervaring, maar gaan we
zelf ook kosten besparen.”
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2

HartingBank verzorgt
volledige dienstverlening
rond hulpmiddelen in
zorginstellingen. Van
levering en advies tot
beheer, onderhoud en
keuring.

Moeten jullie daarvoor met leveranciers om tafel?
Pollmann: “Over het algemeen gaat het om
oplossingen die al in de markt voorhanden zijn. Ons
probleem is meer dat we heel veel verschillende
zorghulpmiddelen van heel veel verschillende
leveranciers in het assortiment hebben en we dus
gebaat zijn bij een zekere standaardisatie in de
markt. Dat voor elkaar krijgen zien we uitdrukkelijk
als een rol voor een marktleider, in de letterlijke
betekenis. Ofwel: we zijn weliswaar al lange tijd
marktleider, maar kunnen de markt echt beter
leiden. En dat willen we nu gaan doen. Verder
gaan we in een eerder stadium meedenken in de
ontwikkelingsfase van nieuwe zorgproducten. Dus
niet iets kant-en-klaar uit de catalogus kopen, maar
kijken of je invloed kunt hebben op de hele 'life
cycle'.”
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Martens: “We realiseren ons overigens terdege
dat digitaliseren niet enkel een zaak is van meer
en betere IT, maar van de hele business, dus van
alle 2500 medewerkers van Medux. Dus efficiënter
werken betekent ook dat we nog meer gaan
investeren in het opleiden van medewerkers. De
afdeling Leren en Ontwikkelen is verviervoudigd
en we bieden alle collega’s een leerlijn aan.
Verder werken we hard aan management
development trainingen en gaan we meer doen aan
loopbaanbegeleiding.”

MHG is gespecialiseerd
in de levering en
het onderhoud van
hoogwaardige
persoonsgebonden
revalidatie en
zorghulpmiddelen.

3

Atlas Kidtech is hét
expertisecentrum voor
kinderhulpmiddelen. Het
doel is ervoor zorgen dat
kinderen weer kunnen
meedoen, ook met een
bewegingsbeperking.

Medipoint is de grootste
aanbieder van zorg- en
welzijnsproducten in
Nederland. Of het nu gaat
om advies, koop, huur of
leen: bij Medipoint kan men
terecht met zorgvragen!

Eureva levert via dealers
zorghulpmiddelen voor
mensen met een functiebeperking, mobiliteitsprobleem of zorgbehoefte. Het
bedrijf is een belangrijke
schakel tussen de leveranciers
en de labels van Medux.

Orthototaal is een
gespecialiseerd bedrijf dat
zich richt op het ontwikkelen
en produceren van
orthesen en specialistische
aanpassingen voor
verschillende hulpmiddelen.

Heeft Medux de kennis in huis om die
digitaliseringsslag in goede banen te leiden, of
leunen jullie daarbij op externe expertise?

productkant. Huub is de voormalig CEO van bol.
com en iemand met een enorme trackrecord op het
gebied van digitalisering van bestelprocessen.”

Pollmann: “We kunnen veel zelf en zoals gezegd
investeren we ook veel in opleidingen intern. Maar
externe expertise is altijd welkom. Daarom zijn op
1 juni twee nieuwe commissarissen toegetreden
tot onze RvC, te weten Rianne Meijerman en Huub
Vermeulen. Rianne is afkomstig van Philips en
kan ons helpen met de digitalisering van de hele

Martens: “De uitdaging is dat we willen
transformeren, maar tegelijkertijd de garantie willen
bieden dat onze eindgebruikers met 100% zekerheid
de noodzakelijke zorghulpmiddelen binnen een dag
in huis hebben. Daarnaast zijn we vergelijkbaar
met de Wegenwacht: er is vaak een acuut technisch
probleem en we kunnen niet zeggen ‘sorry, slaapt
u vannacht maar op de vloer want uw bed komt
morgen pas’. Hetzelfde geldt voor de bestelkant. We
zijn in een aantal opzichten dus een wat complexer
bedrijf dan bol.com, met naast service, uitgaande
stromen ook nog eens heel veel inkomende stromen,
refurbishing, enzovoorts.”

17

Marktleiderschap

4

Tot slot: blijft Medux zich vooral focussen op de
Nederlandse markt?
Pollmann: “We hebben in 2021 naar onze
groeimogelijkheden in Europa gekeken. Tijdens die
exercitie bleek overigens dat we eigenlijk ook in
Europees perspectief marktleider zijn. Dat wil niet
zeggen dat er niet nog een paar andere grote spelers
zijn, maar die opereren wel allemaal in een markt
die minder ver ontwikkeld is dan de Nederlandse.
Hoe dan ook, dat heeft ons ertoe gebracht in
februari van dit jaar een eerste stap te zetten in het
uitbreiden van onze activiteiten in Europa, door
in het Verenigd Koninkrijk Medequip Assistive
Technology over te nemen. Medequip levert een
breed scala aan zorghulpmiddelen en ondersteuning
aan mensen in hun eigen huis, waardoor mensen
langer onafhankelijk kunnen blijven. Ook zijn ze
net als Medux een partner van zorginstellingen. Er
werken daar duizend medewerkers, dus door deze
stap zijn we als bedrijf met zo’n 50% gegroeid.
Meer schaalgrootte betekent ook meer slagkracht om
digitalisering, standaardisering en innovatie verder
aan te jagen.”
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5

In hoeverre hoort verduurzaming ook thuis in dat
rijtje?
Pollmann: “Verduurzaming is niet meer weg denken
en ook op dat terrein zijn we enorm actief. Deels
omdat we wetgeving op het gebied van 'corporate
social responsibility' op ons zien afkomen, deels
omdat het een steeds belangrijker onderdeel
wordt van grote aanbestedingen, nationaal en
internationaal. Maar we doen het ook vanuit die
gedachte van echt marktleiderschap: we
willen hier domweg in vooroplopen
en eerder CO2-neutraal
zijn dan Europa en de
Nederlandse overheid
van ons vraagt.”

Chantal Stoffelsma

Senior Investment Manager
bij NPM Capital
“Medux is een prachtig bedrijf met producten
met hoge maatschappelijke relevantie. De vraag
naar deze producten zal onder andere door
de vergrijzing de komende jaren flink stijgen,
en het team bij Medux speelt daar met hun
toekomstplannen goed op in. En vanuit NPM
ondersteunen wij deze ingeslagen weg actief.”
“Medux geldt in de sector inmiddels als koploper in MVO en onderscheidt zich met een breed programma
aan duurzaamheidsinitiatieven. Zo is er de ambitie om in 2025 in 25 steden zorghulpmiddelen emissievrij te
gaan leveren. Om dat te realiseren elektrificeert de organisatie haar wagenpark (inclusief ‘groene stroom
infrastructuur’ op de vestigingen) en worden er pilots gedaan met 'cargo bikes' om ook de zogeheten
'last mile' belevering uitstootvrij te maken. Optimale planning moet leiden tot het minimaliseren
van vervoersbewegingen en het aantal autokilometers woon/werk wordt gereduceerd met een
thuiswerkregeling en een groen mobiliteitsplan voor de medewerkers.”
“Medux zette begin 2022 ook de eerste circulaire rolstoel in de markt en heeft de ambitie de
komende jaren meer circulaire zorghulpproducten te ontwikkelen. Ook zijn er initiatieven om
occasiononderdelen met fabrieksgarantie terug op de markt te brengen. Hulpmiddelen die
niet meer geschikt zijn voor de Nederlandse markt, worden via goede doelen beschikbaar
gesteld voor landen waar de hulpmiddelenzorg minder ontwikkeld is. We zijn trots op
de stappen die het bedrijf al heeft gezet –- en nog aan het zetten is –- op het gebied van
digitalisering, internationalisering en zeker ook verduurzaming.”
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CONTINU LEREN
IS CONTINU
VERANDEREN
Infinitas Learning heeft de afgelopen jaren een transitie
doorgemaakt van educatieve uitgeverij naar een learning
& education solution provider. In de komende jaren zullen
boeken een steeds kleinere rol gaan spelen, en plaatsmaken
voor softwareoplossingen die ‘slimmer’ leren en lesgeven
mogelijk maken, zegt Taco Morelisse, CEO van Infinitas
Learning. Maar hoe ziet dat ‘slimmer’ leren er dan uit?
De toekomst van leren in tien steekwoorden.
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Leerresultaten
“Al sinds de jaren tachtig is er in Nederland
sprake van afnemende leerresultaten, vooral de
laatste 20 jaar. Dat geldt overigens ook voor
de andere landen waar we actief zijn, Zweden,
Portugal en België. In 2003 stonden in de
PISA-ranking (een internationaal onderzoek
dat onderwijssystemen en prestaties van
landen met elkaar vergelijkt – red.)
voornamelijk Europese landen plus Japan in
de top 10, met Nederland op de zesde plaats.
Nu voeren landen als China, Singapore, Japan
en Zuid-Korea die lijst aan. Het is een van
de grote uitdagingen van Nederland om dat
tij weer te keren, en dat zal niet eenvoudig
zijn. McKinsey heeft in 2020 nog een groot
onderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat
er nauwelijks correlatie bestaat tussen de
hoeveelheid geld die wordt besteed per
leerling, en de behaalde leerresultaten. Ofwel:
het is maar zeer de vraag of de roep om méér
geld voor onderwijs de oplossing is. Als
Infinitas Learning zetten we daarom vooral
in op de ontwikkeling van slimmere leer- en
lesoplossingen.”
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BLENDED LEARNING
“Onze missie is het verbeteren van de
leerresultaten van leerlingen, en dan in het
bijzonder in het basisonderwijs en voortgezet
onderwijs waar wij meer dan 70% van
onze omzet behalen. Dat betekent dat we
nadenken over hoe we kinderen en jongeren
kunnen motiveren om te leren, door zoveel
mogelijk hindernissen weg te nemen en
leren leuk te maken. Blended learning, ofwel
een combinatie van leer- en werkboeken en
een aantrekkelijke digitale leeromgeving,
biedt daarvoor de meeste kansen. Het mooie
van een digitale leeromgeving is dat je heel
snel inzicht krijgt in hoe goed een leerling
de stof nu echt begrijpt, en wat zijn of
haar voortgang is – want leren gaat vaak
in spurten. Je kunt ook dezelfde stof op
verschillende manieren aanbieden, want niet
iedereen leert op dezelfde manier. En 'last
but not least' kun je de data die een digitale
leeromgeving oplevert gebruiken om de leraar
of docent te voorzien van een dashboard:
welke leerlingen hebben hun huiswerk
gemaakt, welk onderwerp werd wel begrepen
door dit groepje leerlingen, maar niet door
dat groepje, enzovoorts. Je krijgt dus veel
sneller en gerichter informatie over waar je
interventies moet plegen, in plaats van dat je
pas na een tussentijdse toets doorkrijgt dat
bepaalde leerlingen onderpresteren. In een
digitale omgeving is het ook het systeem dat
huiswerk en toetsen ‘nakijkt’. Dat alles samen
maakt dat de productiviteit van de leraar of
docent omhoog kan, en docenten elkaar ook
gemakkelijker kunnen vervangen omdat het
systeem bijhoudt waar in het curriculum de
klas precies gebleven is.
Het mooie is dat de leer- en lesprocessen
voor meer dan 80% hetzelfde zijn in ieder
land. Inmiddels draaien alle landen op
hetzelfde softwareplatform - één voor het
basisonderwijs en één voor het voortgezet
onderwijs - maar wel met een lokale ‘look
& feel’ die gebaseerd is op de lokale leer- en
lesmaterialen en het nationale curriculum. Dit
levert enorme schaalvoordelen op.”

Taco Morelisse, CEO van Infinitas

LERARENTEKORT
“Toename van het lerarentekort – momenteel gemiddeld 9% in Nederland en in steden zelfs 16% – zal niet
helpen om de daling in PISA-scores te keren. Het is een probleem dat we niet zomaar even gaan oplossen, omdat
de instroom op de PABO’s al jaren daalt. We zien scholen worstelen met oplossingen, zoals het inzetten van
ouders of zelfs 6VWO-leerlingen voor een 3VWO-klas. Om die reden richten we ons met onze oplossingen op
het verhogen van de arbeidsproductiviteit van leraren, onder andere door het automatiseren van werkzaamheden
en diagnostiek en door het bieden van adaptieve leergangen en dashboards die leraren ondersteunen bij het
managen van klassen. We verwachten dat ‘self learning’ door leerlingen een grotere rol zal gaan spelen. En we
anticiperen erop dat ook de pedagogiek zelf – ofwel wat en hoe wordt er in de klas lesgegeven en geleerd – de
komende jaren moet gaan veranderen. De eerste tekenen daarvan zien we al. Corona heeft de manier van lesgeven
en leren blijvend veranderd. Virtuele klassen en ‘YouTube-lessen’ zijn inmiddels niet ongewone alternatieven
voor klassikale lessen."
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BESTUURDERS

DATA

“Als je kijkt naar hoe leerresultaten van leerlingen tot stand komen, dan kom je snel tot de conclusie dat docenten
maar ook schoolbestuurders daarin een grote rol spelen. Wat dat betreft is een school net als een bedrijf: als het
management goed functioneert, dan is de kans groot dat de bedrijfsresultaten goed zijn. Bij scholen is dat niet
anders: er is een grote correlatie tussen de kwaliteit van schoolbesturen en de leerresultaten van leerlingen.
Wij zien het mede als onze opgave om leraren en ook schoolbesturen mee te nemen in digitale ontwikkelingen
en de toepassing ervan in leer- en lesprocessen. Dat is overigens niet altijd even gemakkelijk bij professionals:
niet iedereen ‘wil’ nog mee, ook al zouden ze het best kunnen. Op dit gebied kunnen wij nog meer doen, onder
andere door opleidingen en ‘on the job micro learning’.”

“Zoals ik al eerder aangaf is een digitale
leeromgeving de bron van data die je kunt
gebruiken om de effectiviteit en efficiency van het
leerproces en de inzet van leraren te verbeteren.
Dat maakt dat Infinitas ook steeds meer een
databedrijf aan het worden is. Hoe meer leraren én
leerlingen gebruik maken van onze elektronische
leeromgeving, hoe beter wij op veel verschillende
terreinen kunnen analyseren wat wel werkt en
wat niet. Het verschaft leraren – en ook leerlingen
en ouders – inzicht in de dagelijkse, wekelijkse,
maandelijkse en jaarlijkse ontwikkeling van
leerresultaten en de tijd die daaraan besteed wordt.
Op een heel andere manier verschaffen data ons
ook inzicht in welke auteurs de beste didactische
oplossingen leveren, wat wel en niet gebruikt
wordt, welke 'user experience' gewaardeerd wordt
en waar we dus wel en niet moeten investeren
om onze producten te verbeteren. Onze dochter
Futurewhiz heeft veel ervaring op dit gebied,
omdat ze helemaal digitaal zijn en al jaren hun
ontwikkeling baseren op data en marktonderzoek.
Op termijn zouden we scholen ook meer
inzicht kunnen geven in hoe ze leerresultaten
kunnen verbeteren en wat 'best practices' zijn –
vooropgesteld dat we toestemming hebben om die
gegevens te gebruiken.”

CORONA

Bart Coopmans
Managing Director van NPM Capital
“Als NPM Capital hebben we inmiddels een lange
ervaring als investeerder in de educatieve sector. Al
in 2013 hebben we diepgaand onderzoek gedaan
naar deze markt en daarbij veel nieuwe inzichten
opgedaan over de toekomst van leren. Dat zal
naar onze overtuiging steeds interactiever worden
met nog steeds een centrale rol voor de leraar,
en gebruikmakend van ‘blended’ lesmethodes.
Deze zijn deels digitaal en deels klassiek. Daarbij
denken we dat de digitale component verder
aan belang zal toenemen om het onderwijs te
verbeteren en vooral ook efficiënter te maken –
iets dat zeker noodzakelijk is, gezien het groeiend
tekort aan leraren en docenten. Infinitas heeft een
heel goede basispositie om daarin te excelleren en
hun digitale slagkracht in te zetten in verschillende
eindmarkten. Als investeerder ondersteunen we
Infinitas om steeds meer markten aan te sluiten
op hun aanpak waarbij hun digitale platform in
combinatie met de lokale onderwijsmethodes een
versnelling van de verbetering van leerresultaten
kan opleveren.”
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“Het is inmiddels een beetje een
open deur, maar de pandemie
heeft een enorme 'boost' gegeven
aan de digitalisering van het
onderwijs. Misschien niet altijd op
de manier die we het liefst gezien
hadden, maar de koudwatervrees
is nu wel weg. De combinatie
van corona en verbeteringen op
ons platform heeft geleid tot zo’n
30% toename in het wekelijkse
gebruik. De leraar blijft daar als
een belangrijke schakel tussen
zitten. We zien dat scholen en in
het bijzonder leraren die gericht
inzetten op gebruik van digitale
tools nu ver boven dat gemiddelde
uitkomen. Waarbij de een volop
gebruik maakt van digitale lesen huiswerkoplossingen met
dashboards die we bieden, en de
ander nog steeds een stenciltje
gebruikt. We willen leraren op een
flexibele wijze ondersteunen.”

OVERHEID
“Het is de overheid die het
onderwijscurriculum bepaalt,
dat zie je in alle landen. Maar
er zijn wel verschillen, in het
bijzonder hoe adoptie van digitale
leren gestimuleerd wordt. In
Portugal bijvoorbeeld speelt de
overheid een bepalende rol hoe en
wanneer digitale leeroplossingen
geïmplementeerd moeten
worden. In ons land ziet de
overheid meer in publiek-private
samenwerking op het gebied
van curriculumontwikkeling en
digitalisering, die nu een nieuwe
financiële stimulans krijgt door
het Nationaal Groeifonds. Voor de
overheid is het enorm belangrijk
de productiviteit van leraren te
vergroten en daarin spelen wij een
grote rol. We hebben duidelijk een
gemeenschappelijk belang.”
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CONTINU LEREN
“De wereld verandert zo snel dat je zonder continu leren op zeker moment de aansluiting gaat missen. Er is
een deel van de beroepsbevolking dat continu leren al heeft geïnternaliseerd –advocaten, zorgmedewerkers,
gerechtsdeurwaarders, enzovoorts. Dat is een fijne groep om oplossingen voor te ontwikkelen, omdat je weet dat
ze dan ook gebruikt worden. Maar er is een veel grotere groep waarbij het aan de werkgever of aan de werknemer
zelf is om te kiezen voor continue leren. Het is niet eenvoudig om voor deze groep een vast curriculum te ontwikkelen: het gaat om continue aanpassingen en het is bovendien moeilijk om vast te stellen wat je over 10 tot 15
jaar moet kunnen en weten en waar precies behoefte aan is. We zien bedrijven dan ook steeds meer hun toevlucht
nemen tot zogeheten 'micro learnings': korte brokjes digitaal aangeboden kennis, die je in 10 of 20 minuten tot
je kan nemen. Daar zit dan vaak een managementsysteem achter, zodat je medewerkers stimuleert om zich met
enige regelmaat te verdiepen in een bepaald onderwerp, en ‘on the job learning’ gestimuleerd wordt. Continu
leren betekent: continu veranderen. En dat lukt alleen als mensen zich veilig voelen. Een werkomgeving waarin
medewerkers zeggen: ‘ik voel me veilig bij het in verandering zijn’ is essentieel. Anders zal het niet lukken.”

RELEVANTIE
“Ik denk dat wat wij doen van een grote maatschappelijke relevantie is. We vergeten wel eens dat
goede opleidingen fundamenteel zijn voor de wijze hoe wij ons ontwikkelen, hoe wij ten opzichte
van elkaar staan in de maatschappij en voor onze ambitie om een kenniseconomie te zijn en blijven.
Opleidingen zijn essentieel om de zin en onzin van elkaar te scheiden – niet onbelangrijk in een
wereld waarin steeds meer mensen ‘zelf onderzoek doen’ en eigen theorieën hebben over hoe de
wereld werkt. Ik zie het als onze purpose om leerresultaten van leerlingen te verbeteren door een
bijdrage te leveren aan het doelmatig inzetten van de financiële middelen die we als samenleving
hebben voor onderwijs. Het grootste deel van die middelen gaat naar de lerarensalarissen, en dat
moet zeker zo blijven. Maar voor het overige moeten we blijven investeren, zodat die leraren
in staat zijn om hun capaciteiten te blijven ontwikkelen in een veranderende samenleving en
leerlingen in staat blijven om het maximale uit zichzelf te halen.”

SCHAAL
“Misschien moet ik Infinitas geen educatieve uitgeverij meer noemen, maar een learning &
education solution provider – al is dat wel een beetje een mondvol… In de komende jaren zullen
boeken een steeds kleinere rol gaan spelen, en plaatsmaken voor softwareoplossingen die ‘slimmer’
leren en lesgeven mogelijk maken. Het ‘academy’ opleidingsconcept zal steeds belangrijker worden.
We transformeren van een leverancier van producten naar een partner in leeroplossingen, samen
met de school. We zijn hard bezig om de stap daar naartoe te maken. Het feit dat we steeds meer
een datatechnologiebedrijf aan het worden zijn, betekent dat schaal steeds belangrijker wordt: meer
data leveren meer inzicht, en meer gebruikers maken platformontwikkeling relatief goedkoper.
Het belangrijkste is wel dat we beter in staat zijn om toptalent aan te trekken – dat hebben we de
afgelopen jaren al gezien. Met de recente acquisitie van LeYa in Portugal en Averbode in België
hebben we de eerste stappen gezet om een pan-Europese speler te worden. We bedienen nu zo’n
7 miljoen leerlingen, en ik zou dat graag verdubbelen. De uitdaging die we hebben is om lokaal
ondernemerschap te behouden; dat is de kern van ons succes. De relatie van onze medewerkers met
docenten en scholen enerzijds en met onze auteurs anderzijds is enorm belangrijk om te borgen.”

OVER INFINITAS
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NPM-participatie Infinitas is actief in Nederland, België,
Portugal en Zweden, en ontwikkelt methoden voor met name
het primair en secundair onderwijs. De Infinitas Learninggroep omvat Noordhoff (Nederland), Liber (Zweden), Plantyn
(België) en Infinitas Product & Technology (Nederland). De
groep bestaat uit circa 600 medewerkers en is gevestigd
in Utrecht. Daarnaast is Infinitas, via dochteronderneming
Futurewhiz, actief in de out-of-school markt. Onder de
merken Squla, Scoyo en WRTS biedt Futurewhiz leerlingen
digitale educatieve content om thuis te oefenen.
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The Capital of ... Health

Valencia
Volgens een onderzoek dat jaarlijks wordt uitgevoerd door
de Britse vergelijkingssite money.co.uk, is Valencia de
gezondste stad ter wereld om in te leven. De onderzoekers
kijken daarvoor naar de belangrijkste factoren die bijdragen
aan een lange levensverwachting, zoals veiligheid, mate van
luchtverontreiniging, uitgaven voor gezondheidszorg,
kosten en beschikbaarheid van gezonde voeding en het
klimaat. Valencia scoort hoog op al deze factoren: de stad
heeft ruim 2600 uren zonlicht per jaar en een gemiddelde
temperatuur van 19 graden. Zij wordt dagelijks bevoorraad
met verse producten zowel uit het directe ommeland (de
streek is bekend om haar rijst, tomaten, sinaasappelen en
bonen) als uit de Middellandse Zee. Omdat de zeebries de
lucht van de stad permanent zuivert, blijven de
luchtverontreinigingsniveaus ver onder die van andere
steden.
Bij dit alles komt nog eens vijf miljoen vierkante meter aan
groene gebieden in de stad. Het Parque de Cabecera, het
Parque Central, de Jardines del Real of de Jardín del Turia
zijn slechts enkele plaatsen waar burgers en bezoekers
kunnen genieten van bomen, bloemen en vogels. Dankzij
de aanwezigheid van tal van hoogwaardige medische centra
en ziekenhuizen (zoals het IVO, dat al twee jaar is
uitgeroepen tot één van de 50 beste oncologie-centra ter
wereld) staat ook de gezondheidszorg op een
bovengemiddeld hoog peil. Dat alles maakt dat de
gemiddelde levensverwachting in de Spaanse stad 83,4 jaar
bedraagt. Binnen Europa worden alleen inwoners van het
Zwitserse Zürich – nummer 10 op de ranglijst – gemiddeld
nog vier maanden ouder.
Bron:
https://www.money.co.uk/guides/healthiest-placesto-live
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Frontsoldaten

LANDEN, AARDEN
EN WORTELEN
30

Het Gastenhuis biedt betaalbare woonzorg voor
mensen met dementie, in een huiselijke sfeer en op
locaties midden in de maatschappij. Ieder huis wordt
geleid door een (echt)paar met een achtergrond in de
zorg, dat naast het huis woont. Gastenhuis Deurne
wordt sinds acht maanden gerund door Petro Klompen
en Oswald Verleg, twee verpleegkundigen afkomstig
van het Máxima Medisch Centrum. Over de overstap
van een volledig gereguleerde werkomgeving naar
eentje waar improviseren dagelijkse praktijk is.
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Frontsoldaten

Klompen: “We gaan dan echt het gesprek
aan met de familie of wij wel de juiste
woonzorgvorm zijn voor vader of moeder.
Soms is dat lastig, maar we hebben hier een
opendeurbeleid en dat maakt dat we sommige
mensen helaas geen onderdak kunnen
bieden.”

‘De kunst is om mensen met
dementie als volwaardige
mensen te blijven zien en
ze te respecteren als het
individu dat ze zijn’

Gastenhuis Deurne is gevestigd
in een schitterend gerestaureerd
voormalig schoolgebouw aan de
rand van het Brabantse dorp.
Door de hoge ramen valt er overal
zonlicht binnen en de sfeer doet
eerder denken aan de lobby van
een hip hotel aan de Amsterdamse grachten, dan
aan een zorginstelling. Op deze plek geven Petro
Klompen en Oswald Verleg leiding aan een team van 23
medewerkers, die samen een liefdevol thuis bieden aan
22 mensen met dementie.
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Voor Klompen en Verleg was dit een grote stap. Ze zijn
weliswaar ook privé al meer dan 25 jaar een koppel
en werkten in het verleden voor dezelfde werkgever
(zij het allebei op een andere afdeling), maar op een
dagelijkse basis intensief samenwerken deden ze niet
eerder. “Gelukkig kennen we elkaar van haver tot gort
en weten we heel goed wat we aan elkaar hebben”, zegt
Verleg. “We hebben gedurende de dag vaak aan één
blik genoeg. We weten van elkaar waar ieders kracht
ligt en waar we minder goed in zijn, en kunnen elkaar
daarin bijstaan.”

Dat die samenwerking intensief is, blijkt al uit het feit
dat Klompen en Verleg vrijwel alle belangrijke taken
samen uitvoeren. “Wat we in ieder geval samendoen
zijn de sollicatiegesprekken met nieuwe medewerkers,
en de kennismaking met nieuwe aspirant-bewoners”,
zegt Verleg. “Vanuit mijn achtergrond neem ik dan
het administratieve traject voor mijn rekening – het
is natuurlijk wel ‘welkom in zorgland’ hier – en doen
we samen het inhoudelijke traject. Ofwel: is er een
‘match’, zou de persoon hier passen? Gelukkig zitten
we wat dat betreft doorgaans op dezelfde lijn. We zijn
immers een woonzorgvorm zonder behandeling. Wat
ons betreft draait het erom dat mensen de gelegenheid
moeten krijgen om te landen, te aarden en te wortelen.
Dat betekent dat ze hier eigen regie hebben, kunnen
participeren in een woongemeenschap en dat ze
hier veiligheid en comfort ervaren. Als je iemand
binnenhaalt die allerlei complexe gedragsproblemen
heeft, dan werkt dat verstorend voor de rest van de
woongroep.”

Met de poten in de klei
Verleg en Klompen verzorgen ook altijd samen
de rondleidingen voor aspirant-bewoners en
hun directe familieleden. Wat daarbij zeker
helpt, is dat beiden in het verleden al veel
in de dementiezorg gewerkt hebben en dus
goed weten wat er speelt. Verleg: “Als je die
ervaring meeneemt in de benadering van
aspirant-bewoners en hun vangnet, dan merk
je dat dat met de familieleden iets doet. Dat
je laat merken dat je snapt dat de beslissing
om iemand uit huis te plaatsen vaak gepaard
gaat met allerlei twijfels en schuldgevoelens
– is dit de juiste beslissing? Zal pa of ma hier
wel kunnen wennen? En ga zo maar door.”
Klompen vult aan: “We proberen altijd aan het
eind van het intakegesprek elk familielid bij
de eigen voornaam aan te spreken en drukken
hen nadrukkelijk op het hart: zorg ook goed
voor jezelf. Dit is een ‘rouwproces bij leven’,
je bent in een nieuwe fase waar van alles bij
komt kijken en je doet dit als familie vanuit
de beste bedoelingen. Dat is vaak best een
emotioneel moment.”
Beide mannen draaien ook geregeld een
dagdeel mee in de reguliere zorg, niet
alleen om de teamleden en de bewoners
beter te leren kennen, maar ook om de
dagelijkse zorgplannen zo nodig nog te
kunnen aanscherpen. Verleg: “Ik zeg altijd:
mensen op de werkvloer bepalen het succes
van de organisatie. En wij vinden dat we
dat ook zelf moeten ervaren, met de poten
in de klei. We houden met zijn allen één
huishouden draaiende, met alles wat daarbij
komt kijken. Als het nodig is, trek ik een paar
huishoudhandschoenen aan en maak ik het
toilet schoon. Als je dat niet doet, dan denk ik
dat je als teamleiding heel snel van je voetstuk
valt.” Klompen: “En nee, we zijn geen heiligen.
Soms denken we ook: dit of dat moeten we
volgende keer anders aanpakken.”
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Frontsoldaten
Recentelijk moesten Klompen en
Verleg voor het eerst afscheid nemen
van een bewoner die in het complex
was overleden. “Daarvoor hebben we
hier in huis een prachtige uitvaart
georganiseerd, waarbij we alle bewoners
betrokken hebben”, zegt Klompen.
“Daarna is hij met alle egards door de
voordeur naar buiten gedragen. En
op dezelfde manier verwelkomen we
nieuwe bewoners, met alle egards door er
letterlijk de rode loper voor uit te leggen.
De kunst is om mensen met dementie
als volwaardige mensen te blijven zien,
en ze te respecteren als het individu
dat ze zijn, met hun hele verleden en
prachtige verhalen. Het is geweldig als je
daarbij kunt aansluiten en in staat bent
om hen nog kleine momenten van geluk
te schenken. Dat maakt dit een prachtig
beroep.”

Petro Klompen en Oswald Verleg, Gastenhuis Deurne

Strakke procedures
Op de vraag of ze gemakkelijk aan gekwalificeerd
zorgpersoneel kunnen komen, zegt Klompen: “Nog
vóór dat we feitelijk gestart waren, ontplofte onze
mailbox met sollicitanten – zoveel dat we goede
mensen hebben moeten laten lopen. Inmiddels
wordt het wel iets lastiger, al mogen we nog steeds
niet klagen. Teamwisselingen zijn inherent aan
iets nieuws opstarten. We merken dat sommige
professionals het lastig vinden om onze aanpak
te omarmen: ze zijn gewend om volgens strakke
procedures te werken, met vijftien minuten
voor iedere client en standaardmandjes met
hulpmiddelen. Maar zo gaat het hier niet: mensen
hebben hier een eigen appartement en bepalen zelf
wat er in het badkamerkastje staat. En als ze zin
hebben om pas om half elf op te staan, dan is dat
prima. Wij zijn te gast in de appartementen van de
bewoners, niet andersom.”
Verleg: “Je kunt nog zo zorgvuldig zijn in de
sollicitatieprocedure, maar soms matcht het niet en
dan moet je ook afscheid van elkaar kunnen nemen.
We hebben ook mensen moeten laten gaan die
managementervaring hadden en ergens anders een
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betere baan konden krijgen. Wat dat betreft zijn we
net een gewoon bedrijf.”
Hoewel Verleg en Klompen toegeven af en toe ‘op
hun wenkbrauwen te lopen’, zijn ze voor hun gevoel
helemaal op hun plek. “Het is een wondere wereld,
de dementiezorg. Geen enkele dag is hetzelfde. We
beginnen elke dag weer met een enorme to-do-list
en vinken die gedurende de dag af, met veel plezier
en humor en veel improviseren. En we zijn blij
met de kleine, onverwachte dingen die gebeuren”,
aldus Verleg. “Zoals een bewoner die normaal
gesproken vrij humeurig is en die ineens uit volle
borst ‘lang zal zij leven’ staat te zingen voor een
medebewoonster die jarig is. En zij zegt vervolgens
dat het de mooiste verjaardag uit haar leven is. Dat
is gewoon geweldig, daar doe je het voor.”
Klompen: “En we zijn er inmiddels ook aan gewend
dat het niet elke dag volledige harmonie is. We
hebben avonden dat we hier aan tafel zitten en dat
er alleen maar gemopperd wordt, en dat de ene
bewoner zich ergert aan de andere en dat dat clasht.
In het begin denk je nog ‘oei’. Maar soms mag het
best even knallen, die prikkel moet er óók zijn.”
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Vestigingen van Het Gastenhuis
verspreid door heel Nederland

20

Nieuwe projecten in ontwikkeling
Bewoners per vestiging

MAX
22

650+

Medewerkers

450+

Bewoners

Hoge medewerkertevredenheid
(ZorgfocuZ 2021)

7,9

Gemiddeld rapportcijfer van
bewoners en hun familie

9,1

TOP
10

Voor het tweede jaar op rij (2021 en 2020) gekozen
in de top 10 van best gewaardeerde verpleeghuizen
door Zorgkaart Nederland (het grootste onafhankelijke
ervaringsplatform in de zorg)
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Het gesprek

POWER &
LOVE

Zorgwerk is marktleider in Nederland op het gebied van
personeelsdiensten in de zorg, welzijn en kinderopvang.
De afgelopen vijftien jaar heeft Zorgwerk een volledig
online platform ontwikkeld waar dagelijks vele duizenden
zorgprofessionals en honderden opdrachtgevers gebruik van
maken. Inmiddels zijn er ook concrete plannen om schaarse
professionals in andere sectoren te gaan matchen met
organisaties, waaronder onderwijsinstellingen en overheden.
Paul Bisseling, Investment Director bij NPM Capital, ging in
gesprek met Daniëlle van der Burg, CEO van Zorgwerk, over
groei, cultuur en toekomstplannen.

"Quote"
36

Daniëlle van der Burg,
CEO van Zorgwerk

Paul Bisseling,
Investment director bij NPM Capital
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Het gesprek

Bisseling: “We werken nu zo’n twee jaar
intensief samen, en wat me in die periode
steeds meer is gaan opvallen is hoe negatief er
in de media vaak over zorgprofessionals wordt
geschreven. Alsof het een beetje zielige mensen
zijn die zwaar en moeilijk werk doen, en
daarvoor ook nog eens onvoldoende beloond
worden. Hoe zie jij dat?”
Van der Burg: “Ja, dat is inderdaad opvallend
– en wat mij betreft ook niet overeenstemmend
met de realiteit. De professionals die wij
matchen hebben hun zaakjes juist heel goed
voor elkaar, krijgen een prima startloon en
ontzettend veel verantwoordelijkheid en hebben
daardoor veel plezier in hun werk. In de
beginperiode van de pandemie zag je even
een verschuiving: toen was iedereen die in de
zorg werkte ineens een ‘zorgheld’. Maar in
mijn ogen waren ze dat altijd al, en zijn ze
dat nog steeds. Wat misschien meespeelt is
dat in de zorg veel vrouwen werkzaam zijn,
en die hebben wat meer de neiging goed
voor anderen te zorgen en wat minder goed

20

• Zorgwerk maakt iedere
seconden
een match tussen een opdrachtgever
en professional
• Zorgwerk heeft een flexpool van
mensen

100.000

• In de Appstore heeft de Zorgwerkapp een score van 4,6 sterren op
beoordelingen

1100

• In de afgelopen 12 maanden zette
Zorgwerk
mensen aan het
werk

11.000
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voor zichzelf op te komen. Vandaar dat het
onderdeel van onze missie is om juist deze
mensen in hun kracht te zetten. Ik vind het heel
belangrijk dat mensen doen waar ze goed in
zijn, en dat ze daar energie van krijgen.”
Bisseling: “Ik krijg de indruk dat jullie doelgroep
sterk intrinsiek gemotiveerd is, maar ook hecht
aan een zekere autonomie. Klopt dat?”
Van der Burg: “Absoluut. Het maakt heel
veel uit of je geconfronteerd wordt met een
weekplanning die iemand voor jou gemaakt
heeft, of dat je je eigen werk organiseert en
inplant. Zeker jongere mensen voelen zich
niet graag ‘ondergeschikte’ en willen zelf
bepalen wanneer ze werken, hoe zij zichzelf
ontwikkelen en op welke manier ze bijdragen
aan de maatschappij. En het feit dat wij dat
heel goed snappen, maakt dat we heel hard
groeien. En ook maar een ziekteverzuim van
zo’n 2% hebben, wat extreem laag is in de
zorg.”

Bisseling: “Hoe zien opdrachtgevers dit? Willen
die niet liever wat meer vastigheid?”
Van der Burg: “Ik spreek dagelijks
opdrachtgevers in de V&V (verpleegkundigen
en verzorgenden – red.), de thuiszorg,
de GGZ en de GZ. Het gaat hen er in de
eerste plaats om dat hun kort-cyclische
bezettingsproblematiek adequaat opgelost
wordt. Dat scharniert op twee dingen: de
kwaliteit van de professionals en de kwaliteit
van de informatievoorziening. Op dat eerste
aspect doen we screenings: we werken enkel
met gekwalificeerde krachten. Ieder niveau
heeft zijn eigen functie en dat controleren
wij. Daarom durven opdrachtgevers met
ons te werken, omdat ze weten dat wij
screenen. Het tweede aspect is iets dat echt zit
ingebakken in ons digitale platform. Dus als jij
als opdrachtgever een bepaalde continuïteit
wil in de nachtzorg, dan kun je dat op ons
platform aangeven en krijg je niet steeds
een nieuw iemand. Maar wie er ook komt:
elke professional wordt door ons volledig
geïnformeerd wat er van hem of haar verwacht

wordt, wat de status is en zelfs of je geacht
wordt met de client mee te eten of juist niet,
om maar eens wat te noemen. Deels wordt die

‘Zeker jongere mensen
voelen zich niet graag
ondergeschikte en willen
zelf bepalen wanneer ze
werken en hoe zij zichzelf
ontwikkelen’
informatie continu aangevuld en geüpdatet
door de community zelf, waardoor die steeds
beter en betrouwbaarder wordt. En ook als er
een keer iets niet goed gaat, leren we daarvan
en versterken we vervolgens het platform.”

• Aan het platform werken continue
software-developers

7

• Het Zorgwerk-team bestaat
uit
mensen, die werken
op het hoofdkantoor van de
platformorganisatie

150

• Zorgwerk heeft de ambitie om in de
komende jaren door te groeien in 3
nieuwe sectoren (sociaal domein,
onderwijs en logistiek en facilitair) en
wil naar
miljoen omzet groeien
in 2024

250
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Bisseling: “Het is dus niet zo dat er morgen een
partij kan opstaan die wat planningssoftware
koppelt aan wat betalingssoftware, daar
een appje bij ontwikkelt en dan ook in deze
business kan stappen…”
Van der Burg: “No way. Het is zeer complex
om een app te ontwikkelen die én werkt én
gebruikt wordt, en die ook nog eens hoog
gewaardeerd wordt. Er zijn maar weinig
succesvolle apps in deze branche. Alleen al
de verschillende cao’s en vergoedingen en
uiteenlopende kwalificaties die gevraagd
worden, maken het supercomplex. En dan
praat ik nog niet over de begeleiding door
coaches, de opleidingen, de werving en
selectie en de planning van externen – ofwel
het hele HR-verhaal dat wij óók meenemen.
Denk aan de zij-instromers die weer starten

met werken, en die wij begeleiden naar het
gewenste niveau. De samenwerkingsrelatie
die we hebben met onze opdrachtgevers is

‘Het is vooral de combinatie
van mensen, platform en
bedrijfscultuur die ons uniek
maakt’
eveneens moeilijk te kopiëren. Maar het is,
denk ik, vooral de combinatie van mensen,
platform en bedrijfscultuur die ons uniek
maakt. Dat bouw je echt niet zomaar na.
Ik zeg wel eens: bij Zorgwerk komen twee
werelden samen. Enerzijds de zorgwereld
waarin het gaat om de betrokkenheid, de

juiste vaardigheden, de intrinsieke motivatie,
de ‘Love’ kant. En anderzijds de technische en
organisatorische kant, de resultaatgerichtheid,
correcte verloning, de juiste mensen op de
juiste plek. Daar is het sleutelwoord eerder
‘Power’. Aan beide strategische pijlers bouwen
wij tegelijkertijd.”
Bisseling: “We zijn als investeerder nauw
betrokken bij jullie expansieplannen. Jullie
kijken in jullie meerjarenplan onder andere
naar het onderwijs, waar behoefte is aan
onderwijzers en onderwijsassistenten, naar de
overheid en ook naar het buitenland. Zou het
kunnen dat als we dit gesprek over drie jaar
nog een keer voeren, Zorgwerk allang geen
Zorgwerk meer heet?”

Van der Burg: “Dat zou best kunnen. Om
eerlijk te zijn kijken we meer naar bedrijven
als Netflix en wat zij doen, dan naar andere

‘Ik wil dat Zorgwerk
letterlijk energie geeft’
uitzend- of payrollbedrijven. We hebben iets
gemaakt dat best uniek is, en kunt inzetten
overal waar sprake is van schaarste of beperkte
beschikbaarheid, in combinatie met een
bepaald kwalificatieniveau, deskundigheid
en bekwaamheid – ook buiten de zorg. We
leveren mensen daar waar het nodig is en
precies op het juiste moment, op een voor
opdrachtgever als professional extreem
efficiënte manier.”
Bisseling: “Zeg je daarmee ook dat het in de
zorg zoals die nu georganiseerd is wel wat
efficiënter kan?”
Van der Burg: “Laat ik zo zeggen: ik zou
iedere zorgbestuurder adviseren ons systeem
te implementeren. Als er bij ons een aanvraag
uitstaat dan maken we iedere twintig seconden
een match. Dat is toch wat anders dan de halve
dag mensen afbellen voor een invaller. We
verkopen overigens wel licenties, maar blijven
wel graag doen wat we doen. Het is niet onze
intentie een softwareorganisatie te worden.”

Bisseling: “Jij bent zelf enorm ondernemend,
het bedrijft groeit heel hard en je spreekt ook
de ‘taal’ van de zorg. Wat zie je zelf als je
belangrijkste rol op dit moment?”
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Van der Burg: “Mijn taak is om erop te letten
dat we de juiste kant op blijven bewegen.
Om te beginnen met het platform zelf, dat we
continue moeten verfijnen om onze digitale
voorsprong te behouden. Artificiële Intelligentie
gaat daarin overigens een steeds belangrijkere
rol spelen, waardoor we bijvoorbeeld steeds
beter golfpatronen in de vraag kunnen
voorspellen. Maar natuurlijk ook met de
ontwikkeling van onze vijver van professionals.
Ik wil dat Zorgwerk letterlijk energie geeft en
dat mensen daarom voor ons kiezen.”
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De wereld van NPM
NPM Capital is een onafhankelijke investeringsmaatschappij die
groeikapitaal verschaft aan middelgrote tot grote ondernemingen met hun
basis in de Benelux. Het is een investeringspartner van ondernemers en
managementteams met kennis en ervaring, financiële draagkracht en een
uitgebreid netwerk. Door nadrukkelijk in te zetten op verdere verbetering
van de strategie, digitalisering en duurzaamheid wordt ondernemings- en
aandeelhouderswaarde gecreëerd. Als actieve en betrokken
aandeelhouder verbindt NPM Capital zich voor onbepaalde tijd om met de
onderneming de volgende ontwikkelingsfase te bereiken. De flexibele
investeringshorizon biedt de ruimte om waarde te creëren en maakt NPM
Capital investeringspartner bij uitstek voor familiebedrijven, in buy-outs en
in buy & build-scenario’s.

Ontvang Capital
Magazine gratis
via capitalmagazine.nl

NPM heeft op dit moment belangen in 25 ondernemingen waarin zij
participeert met zowel meerderheids- als minderheidsbelangen en
desgewenst groeikapitaal verstrekt. De ondernemingen zijn actief in
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tot e-business, gezondheidszorg en onderwijs. Gemeenschappelijke
elementen zijn een heldere groei- of ontwikkelingsstrategie, gedreven

The Hunger Project maakt mensen
in Benin bewust van hun eigen
vermogens. Zo helpen we ze bij het
herkennen en benutten van kansen om
ondernemerschap en zelfredzaamheid
te realiseren. Dáár investeren wij in!
Investeer ook in de Katakle-groep en
word lid van een inspirerend netwerk.
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Al sinds 1900 maakt Kwekkeboom de lekkerste hapjes. Altijd met liefde voor smaak
en kwaliteit. Dat doen we met de beste ingrediënten, unieke bereidingswijze en ons
vakmanschap. Na jarenlang proberen, proeven en testen, presenteren we nu met trots:
Krokante ovenhapjes. En dat is knap krokant, van Kwekkeboom.
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het einde
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in Benin
www.katakle.nl
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richt NPM Capital haar investeringspijlen in toenemende mate op de
volgende thema’s: Future of Energy, Everything is Digital, Feeding the
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SHV
De aandelen van het familiebedrijf SHV zijn in privébezit. SHV streeft een sterke
positie na in een aantal operationele activiteiten en in bepaalde
NPM Capital N.V. - Breitnerstraat 1
1077 BL Amsterdam - npm-capital.com

Capital | #14 2020

investeringsactiviteiten. SHV investeert met een lange - termijnvisie, wil

Afstand
nemen

bedrijven opbouwen en ontwikkelen, en klanten zeer hoogwaardige diensten
bieden. Dit alles doet SHV met medewerkers die trots zijn deel van SHV uit te
maken. SHV's purpose is “Courage to care for generations to come”. Het is de
lijm die het bedrijf verbindt met een langetermijnvisie, ondersteund door de
aandeelhouders, voor de mensen, voor de planeet, voor de prestaties. SHV
opereert wereldwijd en is decentraal georganiseerd om ervoor te zorgen dat de
verschillende groepen dicht bij hun klanten kunnen opereren en klantrelaties
optimaal kunnen onderhouden.

Colofon

De onderneming is in 1896 in Nederland ontstaan uit een fusie tussen een
aantal grote kolenhandelsbedrijven. Nadat het belang van kolen als primaire
energiebron afnam, halverwege de twintigste eeuw, besloot SHV zich op
andere activiteiten te richten. Tegenwoordig is SHV actief in 74 landen,
verdeeld over alle continenten. Er werken meer dan 56.000 mensen bij SHV.

NPM Capital N.V.
Breitnerstraat 1
1077 BL Amsterdam
Nederland

De groepen van SHV concentreren zich op de energiedistributie (SHV Energy),
de zelfbedieningsgroothandel (Makro), zwaar hijswerk en transport
(Mammoet), industriële dienstverlening (ERIKS), diervoeding en visvoer
(Nutreco) en Testen, Inspectie en Certificering (Kiwa). Verder investeert
SHV in de exploratie, ontwikkeling en productie van olie en gas, met
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name in de Noordzee (ONE-Dyas), en verstrekt het bedrijf private
equity aan bedrijven in de Benelux (NPM Capital).

Correspondentieadres:
Postbus 7224
1007 JE Amsterdam
T +31 20 570 55 55
E info@npm-capital.com

Poortakkerstraat 93
9051 Gent
België
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