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De bestuurstafel als ‘gastvrije broedplaats’
De eerste 24- uurs van de Bestuurstafel Gezond Utrecht is zonder twijfel nu al de warmste ooit. In
het Abrona Hotel in Oudewater ontmoetten de meeste leden van het netwerk elkaar om samen op
zoek te gaan naar een gezamenlijk leidmotief voor ‘De gezonde stad Utrecht.’ Voorbereid door Jan
Berndsen, Eliane Thewessen en Wilfrid Opheij en ‘gevoed’ vanuit de wereld van de historicus, de
patiënten en cliënten, de gemeente en de zorgverzekeraar. Een samenvatting van een interessante
en sfeervolle bijeenkomst op een passende locatie.
In deze samenvatting leest u de rode draad van de discussies en de samenvatting van het plenaire
gesprek op de tweede dag. De presentaties van Iederin, de gemeente Utrecht en Zilveren Kruis opent
u via hyperlinks en ontving u apart per e-mail. Maarten van Rossem hield een inleiding zonder
sheets. De rode lijn van zijn ‘betoog’ hebben we in de bijlage samengevat (gezien de aard van de
presentatie bijna niet mogelijk, maar toch).
Hebben we een leidmotief? Gesprek 23 juni
De vier presentaties en de aansluitende gesprekken daarover met elkaar waren zeer inspirerend en
gaven veel perspectief en inzicht. We hebben de volgende grote lijnen genoteerd:
•

•

De gemeente en Zilveren Kruis waren goed voorbereid. Toke Tom en Marlies Daris vertelden een
goed uitwerkte visie, toonden hun dilemma’s, werk- en denkrichting en riepen op tot verbinding
met de individuele leden van de Bestuurstafel en met het collectief. Een helder motief helpt om
die verbinding te kunnen maken. Dan pas kan je op die uitnodiging tot verbinding ingaan. Hoe
denken de individuele leden hierover?
Illya Soffer van Iederin heeft bij velen een snaar geraakt. Vooral de basishouding van het ‘ja
willen zeggen’, het ‘anders-om denken’ en ‘wat zou je zelf willen’, spreekt velen, zo niet
iedereen, aan. We herkennen in de stelling N=1 een aantal gezamenlijke pijnpunten. Bij veel
cliënten, vooral die met een relatief eenvoudige zorgvraag en die zelf regie hebben, gaat het
goed. Maar wordt de vraag complex(er) en/of is er weinig regie, dan wordt het moeilijker. Het
zou helpen als aanbieders van zorg en welzijn buiten de bestaande systemen om - dus 100%
maatwerk - voor de cliënt organiseren wat hij/zij aangeeft nodig te hebben. En om daarvan
samen te leren. Illya verwacht dat dit zeker niet tot duurdere oplossingen leidt.

•

We ontdekten ook een aantal concrete vraagstukken, namelijk:
o De urgentie van Overvecht: een burning platform?
o Ziekenhuizen worden in de nabije toekomst substantieel kleiner: Marlies Daris gaf
hierover een duidelijke boodschap af. Wat betekent dat? Hoe gaan we dat organiseren?

Uit de verschillende buzz- en discussiemomenten komt naar voren wat we als groep willen. De
kernzinnen uit deze discussie zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Investeren op de verbinding met elkaar rond patiënten.
Veel aandacht besteden aan de kloof tussen arm en rijk.
Elkaar altijd kunnen inschakelen, dus niet alleen als het schuurt.
Samen meewerken aan de vitale, gezonde stad.
Elkaar vinden op die rafelranden; mensen mogen mensen niet de dupe worden van grenzen.
Werken in een breed netwerk.
Verantwoordelijkheid nemen; dus niet alleen praten.
Omgaan, dus dealen, met de ingewikkelde systemen en paradoxen.
‘Ja’ tegen cliënten zeggen als basishouding.
Solidariteit is nodig .

Willen, kunnen en doen liggen hier niet automatisch in elkaars verlengde. Als je het rijtje platslaat,
kan je het wensdenken noemen. Er zijn ook enkele discussiepunten/onderwerpen waar we als leden
van de Bestuurstafel verschillende perspectieven op hebben, namelijk:
•
•
•
•

In hoeverre moeten we vanuit de Bestuurstafel meer ondernemen?
Moeten we als Bestuurstafel een meerjarenstrategie ontwikkelen?
In hoeverre moeten we de rol van intervisieplatform invullen?
Moeten we met elkaar een ‘routekenner ‘ maken?

Wilfrid Opheij reflecteert kort op deze samenvatting vanuit de netwerktheorie:
Een opgavegericht netwerk
organiseert samenwerking
rond gedeelde vraagstukken
of kansen die zo omvangrijk
of complex zijn dat niemand
deze alleen kan oplossen. In
een interactiegericht netwerk
werkt het anders: de
interactie, het elkaar leren
kennen en het opbouwen van
vertrouwen staan centraal.
Interactiegerichte netwerken
organiseren ontmoetingen
waarin mensen of
organisaties elkaar vinden.
Als het noodzakelijk is, dan weet men elkaar makkelijk te vinden. En als ze elkaar vinden op de goede
onderwerpen, gebeuren er goede dingen. In de literatuur over de besturing van netwerken (network
governance) vinden we drie archetypen (Provan en Kenis, 2008):
•
•
•

Het zelfregulerend netwerk, waarin slechts de leden in onderlinge afstemming de regie voor hun
rekening nemen.
De leiderschapsorganisatienetwerken: hier neemt één partij de regie van het netwerk voor haar
rekening.
Het netwerk met een ‘Network Administrative Organisation’(NAO): netwerken die een eigen
bureau of organisatie hebben om een netwerk te organiseren en faciliteren.

De Bestuurstafel Gezond Utrecht is nu bewust een zelfregulerend, interactiegericht netwerk, met
een (zeer) lichte organisatie. De meerwaarde is de gezamenlijke identiteit en er is een lichte set
spelregels ontwikkeld. Als je écht inhoudelijk gemeenschappelijke opgaven wil oppakken, dan moet
je dat zwaarder organiseren.
‘Broedplaats en ontmoetingsnetwerk’
Jan Berndsen en Eliane Thewessen nodigen de leden uit om, met de kernzinnen in gedachten, te
vertellen wat deel uitmaken van de bestuurstafel voor hen betekent en met welke boodschap zij
maandag naar hun eigen organisaties gaan. Dit blijkt zeer verhelderend! Al snel wordt duidelijk dat
we deze 24 uurs niet afsluiten met ‘Een groots en meeslepende gezamenlijk visie’. De gedeelde
waarde is het karakter van de ontmoetingen. Dit ontwikkelen we samen binnen het netwerk. Een
aantal gedeelde en bijzondere uitspraken uit de ronde:
•
•
•
•
•
•

“Ik vind het mooi dat het niet in een strak keurslijf zit, dat heb ik ook nodig voor inspiratie.”
“In Utrecht zijn er veel verschillende vraagstukken, het specifieke karakter komt door de stadssetting.
Ik wil elkaar vinden op creativiteit en op vernieuwing van vraag en dienstverlening.”
“Samen op zoek naar innovatie en samen innoveren.”
“Door de integrale samenstelling ontdekken we de leegtes waarin we kunnen en moeten samenwerken”.
“Door de ontmoetingen kan ik mijn mensen intern motiveren om samen te werken, elkaar op te zoeken.”
“Ik zie hier ideeën ontstaan, maar dit netwerk moet niet de opdracht krijgen om dit uit te
werken. We moeten wel een logboek maken van wat hier ontstaan is.”

•

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

“We moeten oppassen dat de losse organisatievorm die wij hier hebben niet kopiëren op de laag
onder ons; die is juist gebaat met meer concrete vraagstukken om samen op te lossen. We
moeten oppassen dat we niet bureaucratiseren.”
“Dit netwerk helpt mij om beter te zien welke partijen er nog meer in de keten van mijn cliënt
meewerken. Om de weg te vinden dus.”
“Ik wil graag gedeelde casuïstiek/problematiek bespreken.”
“Het speciale aan dit netwerk is dat we ons met elkaar verbinden aan iets groters dan onszelf;
het gaat verder dan onze eigen doelgroep en systemen. Het past ook bij hoe ik zou willen dat we
in mijn organisatie met elkaar werken. Ik wil mijn organisatie zo inrichten, dat mijn mensen de
vrijheid voelen om over de organisatiegrenzen en rafelranden heen te gaan. Daarvoor moeten
we hiërarchie ontrafelen in plaats van creëren. Een typisch voorbeeld van andersom denken.”
“Het borrelt overal, maar het voelt heel prettig om hier zonder opgave te komen. Ik zou het mijn
managers ook gunnen om op deze manier kennis te maken met aangesloten organisaties.”
“Ik doe vaak inspiratie op en wil graag in kleinere clubjes verder werken aan gezamenlijke thema’s.”
“Door de contacten kan ik gemakkelijker iemand bellen.”
“Ik heb een allergie voor de sprong naar bestuurlijke oplossingen voor operationele problemen.
Het mooie van onze ontmoetingen is dat er ruimte is voor andere gesprekken en het delen van
elkaars verschillende perspectieven. Ik vind dat waardevol om elkaar scherp te kunnen houden in
de fase waarin veel organisaties overgaan naar meer bottom-up aansturing.”
“Mooi en waardevol om naar maatschappelijke problemen te kijken die niet direct mijn eigen
perspectief zijn. Ik zou het nog mooier vinden als we met elkaar de rol van de kritische vriend of
vragensteller kunnen inzetten.”
“Mijn collega’s zijn er trots op dat ik hier zit!”(informele zorg)
“Ik zie in onze doelgroep (informele zorg) een ingebakken wantrouwen naar instanties. Ik voel
het als mijn taak hier om dat weg te nemen en om meer expertise van aangesloten leden in te
zetten in mijn doelgroep.”
“Ik haal hier concrete samenwerkingen uit die zonder de Bestuurstafel niet waren ontstaan.”
“Om met de woorden van Maarten van Rossem te spreken: Beleid maakt geen werkelijkheid. Ik zit hier
niet om beleid te maken, maar om geïnspireerd te raken.“
“Jullie zijn mijn spiegel en helpen om mijn organisatie uit de hoge toren te laten komen en te
voelen voor wie we bestaan.“
“Het is mooi om voor concrete zaken sneller partijen te kunnen vinden om iets op te lossen. Het
is ook niet erg om in sommige zaken geen partij te zijn!”

Samenvattend: “we zijn een gastvrije broedplaats”:
De bijzondere diverse samenstelling van het netwerk en de ontmoetingen daarin zijn voor velen een
inspiratiebron. We omarmen hiervoor de term ‘gastvrije broedplaats’. De aard van de bestuurstafel,
een op interactie gericht zelfregulerend netwerk sluit hier goed op aan. Daarin staat de stad Utrecht
en omgeving centraal. Velen van ons hebben behoefte aan een kritische vriend op zijn tijd, intervisie
en willen casuïstiek delen. We zijn dus eerder een kraamkamer dan een werkplaats. We kunnen
komen tot ondernemende ideeën in de bijeenkomsten, maar daar gaan we mee aan de slag buiten de
Bestuurstafel. Eventueel werk gebeurt in kleinere groepen apart van het netwerk. We koppelen wel
aan het netwerk terug in een ‘logboek’. Dat heeft het karakter van een leerboek “wat zijn de lessen
die we leren in de samenwerking?”

Een netwerk in verbinding met de gemeente en verzekeraar?
De gemeente Utrecht en Zilveren Kruis reiken ons de hand en willen graag verbinden met het
netwerk. Alle leden zien verbinding als vanzelfsprekend; over de vorm van die verbinding bestaan
verschillende beelden. We staan samen voor de missie van de ‘vitale stad’ en maar hebben daarin
verschillende rollen. Ons netwerk is opgericht om de samenwerking en contacten tussen aanbieders
van zorg en welzijn te versterken.
Iedereen vindt dat de gemeente en zorgverzekeraar een essentiële rol spelen in onze wereld en wil
de samenwerking intensiveren. Niet als leden, maar we kunnen elkaar vaker wederzijds opzoeken.
We nodigen hen graag uit bij passende thema’s. En als zij vraagstukken hebben waarvoor ze met de
leden willen overleggen, dan bieden we ze daarvoor een platform. Over een jaar herijken we die
vorm en kijken of het werkt.
Overvecht: burning platform?
Er is veel en met zorg gesproken over de situatie in deze wijk. Caroline Sarolea, Peter de Visser,
Jan Berndsen, Jules van Dam en Roxanne Vernimmen bereiden een bijeenkomst met het wijkbureau
voor. Om een idee te geven van hoe mensen wonen in Overvecht ervaren, nodigen ze hiervoor
mensen met verschillende problematiek uit deze wijk uit. Wellicht lenen de lessen hieruit zich om te
delen in een netwerkbijeenkomst. Zo is Overvecht een geschikte wijk om de verdieping met elkaar op
te zoeken.
Praktische afspraken:
We vragen het bestuur met de ideeën die de afgelopen 24 uur ontstaan en gedeeld zijn te kijken naar
de route voor de Bestuurstafel. Daarvoor hebben zij binnenkort een bestuursoverleg. We
benoemden eerder vier thema’s voor 2017 en het voorbereidende team van het onderwerp
‘financiële prikkels en systemen’ ontmoet elkaar a.s. maandag. We besluiten dit onderwerp te laten
staan en in te vullen in de toon van de afgelopen 24 uur.
In 2018 vinden de netwerkbijeenkomsten op verschillende dagen van de week plaats (dus niet
standaard op dinsdag). En; we zijn het erover eens dat een ontmoeting als deze een goede formule
is. We laten de 24 uurs in 2018 terugkomen en dat zou zomaar weer in Oudewater kunnen zijn!
Verder met de Bestuurstafel!
De 24 uurs gaf de aanwezige leden veel inspiratie en energie. We hebben met elkaar de vraagstukken
van de stad gedeeld, vanuit patiënten-, cliënten-, gemeente- en verzekeraarsperspectief. We hebben
elkaar en elkaars organisaties weer beter leren kennen. We hebben de koers van het netwerk gezet,
op een inspirerende locatie van een van de leden. Met veel dank aan de voorbereiders sluiten we de
bijeenkomst af.

Samenvatting Maarten van Rossem: De stad: van mensenmoordenaar tot bereikbaarheidsideaal
“De stad is verreweg de belangrijkste uitvinding van de mens. Onze hang naar het platteland is vooral
romantisch geïnspireerd. De stad is vanouds de plek waar hét gebeurt: uitvindingen, technologische
ontwikkelingen, kunst, etc. Maar, tot circa 1850 was de stad vooral een moordenaar door ziektes als
de pest, tyfus en tbc. Daarna werden de steden veel gezonder. Je kon aan de mensen rond een pomp
zien hoe gezond dat deel van de stad was (aanleiding voor de aanleg van de waterleiding!). Vanaf
toen kreeg de stad een acceptabeler leefklimaat. Acceptabeler dan daarvóór dan…
In de twintigste eeuw groeiden de steden als kool, vooral steden met omvangrijke industriële
activiteiten die op een vervoersknooppunt lagen. Dat ging door tot in de jaren vijftig: vanaf toen
liepen de bewonersaantallen terug, de neergang van de moderne stad was een feit. Dit kwam voor
drie factoren:
1. Mensen vonden de stad toch niet zo gezond om te wonen, de suburbia ontwikkelden zich. Dat
kon door de aanleg van goed openbaar vervoer.
2. Steeds meer mensen konden zich een auto veroorloven. De automobiel was de gesel van iedere
oude stad!
3. Het werd erg voordelig en aanlokkelijk om een huis te kopen buiten de stad door de voordelige
en gunstige hypotheekregelingen.
Dit gebeurde niet alleen in de Nederlandse steden; in de hele westerse wereld vertrokken grote
aantallen bewoners uit oude steden. Met uitzondering van New York, kwam de bevolkingsdichtheid
hier nooit meer op het oude niveau terug.
We schrijven de vroege jaren tachtig en zien een omschakeling: de stad wordt ineens weer
interessant! Vooral de mensen die het konden betalen wilden hier weer wonen omdat met name het
culturele leven in de stad aantrekkelijker was. We nemen uiteraard Utrecht als voorbeeld. De
industrie was hier eind jaren zeventig zo goed als failliet. De grote hallen van fabrieken als Denka
kregen andere bestemmingen en de stad kwam weer in trek. Nog altijd is Utrecht de snelst groeiende
stad van Nederland.” Waarom lukte het steden als Utrecht wel om zich te herstellen? Van Rossem
verklaart dit door de goede onderwijsmogelijkheden (een universiteit, een zeer omvangrijke hbosector) en de oude binnenstad. “Hoogopgeleiden vertoeven graag in oude binnensteden vanwege de
gezelligheid, de vele terrassen en het aanbod van activiteiten. De revival van oude binnensteden is
de oorzaak van de hoge prijzen in de stad.
Oude binnensteden hebben dus een magisch effect op hun omgeving. En die binnenstad wordt
steeds gezonder. Waarom? Omdat deze woonplek alleen is weggelegd voor de hoger opgeleiden; de
sociale woningbouw is hier slecht vertegenwoordigd. Hoger opgeleiden zijn volgens de statistieken
niet alleen gezonder dat laagopgeleiden; hun levensverachting is ook nog eens zes jaar hoger. In onze
ontwikkelde samenleving is dat eigenlijk een schande.
Tegelijkertijd worden steden bedreigd door hun eigen succes. Enerzijds koesteren we die oude
binnenstad met al haar charmes en functies, maar ‘we’ vinden allemaal dat deze met de auto
bereikbaar moet blijven. We zijn verslaafd aan het idee dat je met de auto naar iedere plek in Utrecht
moet kunnen komen. Zodra het gesprek erover verdieping krijgt, komt de term bereikbaarheid weer
over. Dat wordt hét thema voor de het komende tijdperk. “

