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De coronacrisis 
heeft in de vorm 
van ‘het hybride 

werken’ ook iets moois 
opgeleverd. Het is op-
eens heel gewoon dat je 
een à twee dagen vanuit 
huis werkt. Qua techniek 
is dat geen probleem. 
Maar hoe houd je de 
teambinding overeind 
en geef je leiding op 
afstand? Voor managers 
is dat soms balanceren. 
En omgekeerd is het 
voor de werknemer vaak 
zoeken naar een goede 
werk-privébalans.

Bijna twee jaar lang improvi-
seren met werken op afstand 
heeft het kantoorleven blijvend 
veranderd. De technologische 
mogelijkheden om hybride te 
werken zijn al langer beschik-
baar, maar dankzij corona 
nu ook omarmd. We hebben 
echt ontdekt dat een andere 
manier van werken op veel 
vlakken toegevoegde waar-
de biedt. Een steeds grotere 
groep werknemers werkt deels 
thuis. Voor ouders met jonge 
kinderen scheelt een of twee 
dagen vanuit huis werken heel 
veel logistieke stress. Je zit 
minder vast aan vaste kantoor-
tijden en voor een overleg met 
klanten en collega’s op andere 
locaties is videovergaderen 
een superefficiënte uitkomst. 
Nu iedereen weer zonder res-
tricties naar de werkvloer mag, 
willen werknemers hun nieuwe 

Werkdruk
Hybride werken is dus een 
blijvertje. Vanwege de talloze 
voordelen die het werknemers 
én organisaties biedt, maar 
zeker ook dankzij de vele on-
dersteunende technologieën 
en services (zoals device-as-
a-service om slim te werken). 
De meeste werknemers willen 
de voordelen die het thuis-
werken biedt, niet zomaar 

verworvenheden niet zomaar 
opgeven.

Het is belangrijk om 
aandacht te besteden 
aan de onderlinge 
verbinding, het 
‘wij-gevoel’.

weer kwijt nu we gewoon 
weer naar kantoor kunnen. Bij 
de eerste uitbraak was het 
vooral de hectiek van ‘hoe 
gaan we dat allemaal orga-
niseren?’. Hoe stroomlijn je 
de werkprocessen? Dat bleek 
minder gecompliceerd dan 
vooraf gedacht.
Het succes van hybride 
werken draait niet alleen om 
technologie. Organisaties 
hebben hun IT-omgeving en 
praktische zaken als het de-
len van bestanden inmiddels 
wel op orde. Online vergader- 
en samenwerktechnologieën 
maken het leven een stuk 
makkelijker, maar kunnen het 
sociale aspect van werk niet 
vervangen. Voor leidinggeven-
den was en is het de uitda-
ging om het team bij elkaar 
te houden. Een kwestie van 
loslaten en vertrouwen geven. 

Thuisvoelen
Hybride werken vereist een 
andere inrichting van je 
organisatie en aansturing van 
je medewerkers. Het risico 
groeit dat de verbondenheid 
met de organisatie vervliegt 
en mensen het teamgevoel 
kwijtraken. Collega’s komen 
elkaar minder vaak informeel 
tegen doordat de thuiswerk-
dagen elkaar niet overlappen. 
Daarom is het extra belangrij-

ker om aandacht te besteden 
aan de onderlinge verbinding, 
het ‘wij-gevoel’. Het vraagt ex-
tra aandacht en energie voor 
het welzijn van de medewer-
kers en initiatieven om het 
contact te onderhouden, om 
te polsen hoe het met men-
sen gaat. Wat hun ambities 
en wensen zijn. 

Huiskamer 
Voor teamoverleg en infor-
meel contact met collega’s 
is het kantoor over het 
algemeen de beste werkplek. 
Veel organisaties richten hun 
kantooromgeving opnieuw 
in, met flexibele werkplek-
ken en huiskamerachtige 
plekken waar je elkaar kunt 
ontmoeten. Connectie maken 
en houden geldt al helemaal 
voor nieuwe collega’s. Het is 
belangrijk dat mensen zich zo 
snel mogelijk thuisvoelen in 
de organisatie. Dan gaat het 
niet alleen om de inhoude-
lijke kant van het werk, maar 
vooral om het gevoel dat je 
je snel op je plek voelt en 
binnen team landt. Het is de 
taak van het management en 
de HR-afdeling om iedereen 
aan boord te houden.
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IN SAMENWERKING MET TEAMLEADER

Verbeter je cashflow met Teamleader. Probeer Teamleader Focus gratis uit: www.teamleader.eu»

Tussen ondertekende 
off erte en betaling 
zit gemiddeld een 
termijn van 55 
dagen.

De tijd tussen het 
ondertekenen van de 
o�erte, het uitvoeren van 
de werkzaamheden en het 
verzenden van de factuur 
bedraagt gemiddeld 38 
dagen, blijkt uit vergelijkend 
onderzoek van Teamleader. 
Teamleader-klanten hanteren 
gemiddeld 17 dagen als 
betalingstermijn. “Sinds 
Covid-19 zijn meer bedrijven 
met een betalingstermijn 
van 14 dagen gaan werken. 
Bij elkaar opgeteld kom je 
zo op een termijn van 55 
dagen voordat je betaling 
kunt verwachten. Dat is super 
belangrijke informatie om in 
te schatten hoeveel dagen je 
moet overbruggen vanaf de 
o�erte,” stelt partner manager 
Jisse Plaggenborg. Daarnaast 
lopen ondernemers veel geld 
mis door de verborgen kosten 
die worden gemaakt bij het 
uitvoeren de werkzaamheden.

Verborgen kosten
Teamleaders work 
management software helpt 
ondernemers om beter inzicht 
te krijgen in de uren en 
materialen die aan een project 
worden besteed. “Als je de 
extra uren en materialen die 
je aan een project spendeert 
niet registreert, dan lijkt het 
alsof je goed bezig bent, maar 
laat je eigenlijk heel veel geld 
liggen,” meent Plaggenborg. 
Hij gebruikt als voorbeeld alle 
losse aanpassingen bij de 
bouw van een nieuwe website 
door een webbouwer. “De 
meeste ondernemers hebben 
wel een gevoel van het aantal 
uren dat ze ten opzichte van 
de o�erte laten liggen op een 
project, maar kunnen het niet 
onderbouwen. Met een goed 
managementsysteem krijg 
je daar grip op. Doordat je 
de extra uren en materialen 

registreert, krijg je een beter 
inzicht in de verborgen 
kosten. Het vergroot je 
bewustwording. Daarmee 
begint eigenlijk al het eerste 
stuk cashflowmanagement. 
Het biedt je inzichten hoe je 
als onderneming bezig bent 
en hoe je dat verder kunt 
uitbouwen. Een groeistrategie 
is gebouwd op betrouwbare 
data. Als je meet en registreert 
kun je beter naar je doelen 
toewerken. Je gaat gerichter 
en e�ciënter werken. Je leert 
beter in te schatten wat een 

project kost qua uren en 
materialen, zonder dat je een 
ruwe inschatting hoeft te 
maken. En belangrijk, de tijd 
die je  ‘extra’ kwijt bent en niet 
factureert is daarnaast ook tijd 
die je niet kunt  gebruiken op 
nieuwe projecten. Je loopt dus 
dubbel geld mis.” 

‘Cash in’ prognose
Een enquête onder klanten 
die zijn overgestapt op 
Teamleader laat zien dat 
nieuwe gebruikers dankzij 
de work management 
software gemiddeld 35 
procent sneller verkopen 
en 23 procent meer omzet 
draaien, vertelt Plaggenborg. 
Hij benadrukt het voordeel 
van de cashflowprognose 
van Teamleader. “Veel 
ondernemers werken nog 
met Excel. Als je dat gaat 
automatiseren, qua facturen 
en betalingsherinneringen 
uitsturen, versnel je de 
processen. Waardoor je ook 
eerder betaald krijgt.” 
Op basis van de betaaldatum 
van de facturen voorspelt 
Teamleader Focus je 
verwachte inkomsten voor 
de komende maanden. 
Cashflowmanagement wordt 
alleen maar belangrijker, 
met de hoge inflatie, 
grondsto�enprijzen, problemen 
in de logistieke keten en de 
oorlog in Oekraïne. De work 
management software van 
Teamleader helpt om grip te 
houden op de workflow en 
projecten bij onzekerheid. 
“In de coronatijd hebben 
we een ‘cash in’ forecast 
(prognose) ontwikkeld, 
waarbij je als ondernemer 
op basis van onder meer de 
openstaande facturen en 
abonnementen kunt zien 
wat je aan geldinkomsten 

kunt verwachten,” vertelt 
Plaggenborg. 
Facturen worden 14 dagen 
sneller en 37% meer op tijd 
betaald met InvoiceCloud van 
Teamleader. Met de cashflow-
tool kunnen automatische 
betalingsherinneringen 
worden ingesteld. “Klanten die 
automatische herinneringen 
hebben aanstaan, krijgen 
gemiddeld zes dagen eerder 
hun rekening betaald.” 
Teamleader biedt ondernemers 
de ideale oplossing voor het 
inzichtelijk maken van hun 
cashflow. Zo ziet hij welke 
facturen er gestuurd, betaald 
en over datum zijn, zodat 
de betaaltermijn adequaat 
opgevolgd kan worden.

Strategische keuzes
Een inzichtelijke cashflow kan 
ook helpen bij de strategische 
keuzes die gemaakt moeten 
worden. Wel of niet investeren 
bijvoorbeeld. En aan de 
hand van data kan er een 
meerjarenplan gemaakt 
worden voor lange termijn 
plannen. “Je bedrijf op rolletjes 
betekent een positieve 
cashflow en dat kan met 
Teamleader. Wij zorgen voor 
overzicht en een kijkje in de 
toekomst. Samen zorgen we 
ervoor dat het bedrijf loopt 
zodat jullie meer gedaan 
krijgen met minder gedoe.”

Een van de 
belangrijkste taken 
bij het managen 

van een bedrijf is het 
inzichtelijk maken van de 
fi nanciële vooruitzichten. 
De focus houden op de 
debiteurenportefeuille, 
van akkoord op de o� erte 
tot de uiteindelijke 
betaling. Zorgen dat 
er genoeg geld op de 
bank staat zodat de 
rekeningen betaald 
kunnen worden. Niet 
alleen op de korte, maar 
ook op de lange(re) 
termijn.

Inzicht in de cashfl ow met slimme work 
management so� ware 
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30% tijdwinst op de 
administratie
Als ondernemer wil je je tijd 
zo e�ciënt mogelijk inzet-
ten. Dat lukt met de work 
management software van 
Teamleader voor verkoop, 
werkplanning en facturering. 
Het helpt je je werkprocessen 
te stroomlijnen. Vanuit één 
tool wordt het traject van lead 
tot facturering en toekomsti-
ge cashflow gemanaged. 
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www.dutchsporttechfund.com/start

‘We’re changing the ‘We’re changing the world   world   
of sports with technology’of sports with technology’

- Bill Gates

>  Een unieke kans om te beleggen in sporttechnologie
>  Investeer mee in een groeimarkt van meer dan 20% per jaar
>  Expertise van ex-topsporters en succesvolle ondernemers

Mee investeren?
Download de brochure

Obit intibea sit, int 
que venis est, cum 
re in conest, conet 
poremporro quid

Meimaand is voor 
de meeste men-
sen vakantiegeld-

maand. Het geld is eigen-
lijk een extraatje voor 
leuke dingen, maar door 
de hoge energierekening 
en inflatie een nog wel-
komere aanvulling op het 
loon dan normaal.

Als je werkt heb je meestal 
recht op een vakantietoeslag, 
die je tegelijk met het loon 
van mei krijgt uitbetaald. In 
principe bouw je elke maand 
8 procent van je brutoloon op 
als vakantiegeld. Ook met een 
AOW- of bijstandsuitkering 
heb je recht op vakantiegeld. 
Jongeren en uitzendkrachten 
krijgen het vakantiegeld vaak 
per maand uitbetaald. Dat 
laatste is ongunstig, want je 

aan de vakantie of een dagje 
uit (bron: PwC/Q&A).
Het nettobedrag dat je bo-
ven op je normale loon krijgt, 
kan soms wat tegenvallen. 
Oorzaak is het ingewikkelde 
belastingsysteem, met belas-
tingschijven en heffingskor-
tingen. Zeker als je op of rond 
een inkomensgrens zit, kan 
het gebeuren dat je werkge-
ver relatief veel geld op de 
vakantietoeslag inhoudt. De 
arbeidskorting en algemene 
heffingskorting verlagen de 
belasting. De hoogte van de 
korting is afhankelijk van het 
inkomen. De arbeidskorting 
wordt vanaf een inkomen van 
36.650 euro steeds lager. De 
algemene heffingskorting gaat 
zelfs al vanaf een inkomen van 
21.218 euro geleidelijk omlaag 
naar € 0. Het effect laat zich 
raden. Omdat beide kortingen 
worden berekend over je jaar-

bonus wordt onderdeel van 
je gewone loon en besteed 
aan de normale, dagelijkse 
uitgaven. Vakantiegeld dat je 
opspaart en in mei als kers op 
je normale loon krijgt, wordt 
bewuster besteed, blijkt uit 
onderzoek van Nibud.

Nettobedrag
Al een aantal jaren zijn er 
twee tendensen zichtbaar: een 
groeiende groep die het vakan-
tiegeld nodig heeft om rond 
te komen – vorig jaar één op 
de drie mensen – en een grote 
groep die het geld opzijzet op 
de spaarrekening. En de groot-
ste groep geeft het geld uit 

BEWUST LEVEN: GELDZAKEN

Vakantiegeld: voor spaarpotje 
of de stroppenpot?

Het vakantiegeld 
komt eraan
“Steeds meer Nederlan-
ders kiezen ervoor om 
een deel van het vakan-
tiegeld opzij te zetten. 
Meestal gaat het geld 
naar een spaarrekening, 
omdat je dan flexibel 
bent en bij je geld kunt 
als je het nodig hebt.”

Hoe verklaar je de po-
pulariteit van sparen?
“Dat Nederlanders de af-
gelopen jaren meer zijn 
gaan sparen is niet zo 
vreemd. Je kón het niet 
uitgeven en we waren 
altijd al risicomijdend 
van aard. Daar hoort een 
solide financiële reserve 
bij. Het Nibud adviseert 
een buffer van ruim 
18.000 euro voor een 
gemiddeld huishouden. 
Een spaarpot betekent 
vaak meer vrijheid. Neem 

bijvoorbeeld de huizen-
markt, met een startka-
pitaal heb je daar meer 
keuze. Een doel stellen 
– bijvoorbeeld een reis 
naar een verre bestem-
ming – maakt het mak-
kelijker om te sparen. 
Beschouw het geld dat 
je spaart als een vaste 
last.”
 
Hoe kijk je naar de 
hoge inflatie?
“In de coronatijd konden 
we niet uitgaan, win-
kelen of reizen. Nu we 
weer mogen én veel geld 
hebben gespaard, laten 
we het geld weer rollen. 
Tegelijkertijd hebben we 
last van hogere prijzen 
door problemen in de 
logistieke keten. Dat zijn 
tijdelijke effecten. De 
effecten van de oorlog in 
Oekraïne zijn moeilijker 
te voorspellen.”

EXPERT

EELCO HABETS, 
ALGEMEEN DIRECTEUR 
VAN SPAARBEMIDDELAAR RAISIN

inkomen, wordt er vanaf een 
bruto maandloon van rond de 
2500 euro een relatief groot 
percentage ingehouden aan 
belasting. Boven de 4000 euro 
gaat zelfs rond de helft naar 
de fiscus. Een kleine troost: het 
nettobedrag is lager, maar hoe 
dan ook een leuke meevaller.

Dure maanden
Terug naar de besteding van je 
vakantiegeld. Het is jouw geld, 
dus het staat je vrij waar je 
het aan uitgeeft of niet. Zoals 

Wat extra geld achter 
de hand houden is 
niet zo’n slecht idee 
dit keer.

iedereen kan beamen, zitten er 
altijd maanden tussen waarin 
het geld de deur uit lijkt te 
vliegen en valt de vakantie 
vrijwel standaard duurder uit 
dan je vooraf had begroot. 
Met de hoge inflatie zal dat 
dit jaar niet anders zijn. Wat 
extra geld achter de hand als 
stroppenpotje is dan ook niet 
zo’n slecht idee dit keer.

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl



Ga nu naar www.raisin.nl en open via één gratis account deposito- en spaarrekeningen bij banken in de EU met toprentes tot wel 1,50% p.j. »

Doordat de rente 
op depositosparen 
stijgt, neemt het 
renteverschil 
tussen flexibel en 
depositosparen toe.

“Er is veel aan de hand, zoals 
de hoge inflatie, stijgende 
grondstofprijzen en de oorlog 
in Oekraïne. De onzekerheid 
overheerst, en het 
vertrouwen van consumenten 
in de Nederlandse economie 
is in april op een ongekend 
dieptepunt beland,” stelt 
Eelco Habets. Het zet 
mensen aan tot sparen – 
volgens het CBS vonden 
consumenten de tijd nooit 
eerder zo ongunstig om 
grote aankopen te doen. 
De eerste drie maanden 
van 2022 waren dan ook 
het beste kwartaal ooit 
voor Raisin. “Het is niet dat 
mensen zeggen ‘laat ik mijn 
spaargeld maar stukslaan 
op nieuwe spullen, omdat 
het anders minder waard 
wordt’. Het is juist zo dat 

mensen meer sparen.” Het 
is een voorspelbare reflex, 
meent hij. “Als je een nieuwe 
auto of een nieuwe tv wilt 
kopen, ben je in één keer een 
hoger bedrag kwijt. Het is 
dus verstandig om extra te 
sparen voor grote uitgaven 
en voor je financiële buffer.”

Lange termijndeposito’s
De centrale banken praten 

al over aanpassingen van 
hun beleid. “Je ziet de 
rentes op termijndeposito’s 
omhooggaan, in anticipatie 
van de afbouw van het 
corona-opkoopprogramma 
van de Europese Centrale 
Bank (ECB), na de zomer.” 
Om de inflatie te dempen 
heeft de Amerikaanse 
Federal Reserve al een 
aantal renteverhogingen 
aangekondigd. “In de tweede 
helft van het jaar zal de 
ECB wellicht de korte rente 
verhogen van min 0,5 naar 
min 0,25 procent, en dát 
is de rente waar beweging 
in moet komen om de 
spaarrentes op onze vrij 
opneembare spaarrekeningen 
te zien stijgen.”
Habets merkt dat spaarders 
al voorzichtig voorsorteren 
op hogere rentes. “Mensen 
verwachten dat er 
rentestijgingen aankomen, 

en zetten daarom hun geld 
voor een iets kortere termijn 
–  veelal een of twee jaar – 
vast. Of ze zetten (een deel 
van) het geld op een vrij 
opneembare spaarrekening 
voor maximale flexibiliteit.” 
Toch zijn er wel degelijk nu al 
goede kansen voor spaarders, 
meent hij. De rentes op 
lange termijndeposito’s 
stijgen bij buitenlandse 
banken, blijkt uit de 
Spaarrente Barometer van 
financieel onderzoeksbureau 
MoneyView. “Doordat de 
rente op depositosparen 
stijgt, neemt het 
renteverschil tussen flexibel 
en depositosparen toe.” Het 
geld voor één of twee jaar 
vastzetten loont hierdoor. 
“Je krijgt 0,80% rente op 
één jaar vast (5 jaar: 1,3%; 
10 jaar: 1,5%). Het hoogste 
percentage dat je bij vrij 
opneembaar krijgt, bij 
de Bigbank uit Estland is 
0,3%; bij Renault Bank, 
de spaaraanbieder van de 
Renault Group, krijg je 0,25% 
p.j. Prima als je te allen tijde 
bij je spaargeld wilt kunnen, 
maar je hebt dus flink meer 
rente als je kiest voor een 
(kortlopend) spaardeposito.” 
Ook een aantal Nederlandse 
banken hebben de afgelopen 
weken de rentetarieven 
van hun termijndeposito’s 
verhoogd.

Spaargeld gelijkwaardig 
beschermd
Het online spaarplatform 
Raisin biedt Nederlandse 
spaarders toegang tot 
de spaarproducten van 
inmiddels circa 20 banken 
in de EU, van België tot 
Frankrijk en Portugal. “We 
bieden een keuze, zetten 
de producten van alle 
banken naast elkaar, maar 
adviseren niet. Een half 
procent rente in plaats van 
de 0,01% van Nederlandse 
banken lijkt klein bier, 
maar maakt wel degelijk 
verschil.” De spaarrentes 
in andere Europese landen 
zijn aantrekkelijker, terwijl 
je als spaarder in alle EU-
landen dezelfde bescherming 
geniet, benadrukt Habets. 
“Je spaargeld is, net als 
in Nederland, bij een 
faillissement van de 
bank overal in Europa 
gegarandeerd tot 
€100.000 per bank, of een 
gelijkwaardig bedrag in de 
lokale valuta.” Hij maakt een 
vergelijking met vrij reizen en 
mobiel bellen binnen Europa. 
“De ECB heeft bovendien 
steeds meer de regie op 
het gebied van financieel 
toezicht. Als consument 
profiteer je van deze 
verdere EU-integratie en de 
scherpere concurrentie van 
een grotere, internationale 
markt.”
‘De hoogste spaarrente op 
1 jaar vast via het Raisin-
platform is sinds vorig 
jaar gestegen tot 0,80%.
Ter vergelijking: de hoogste 
variabele spaarrente in 
Nederland is 0,05 procent. 
“Een strategie waar je als 
spaarder voor kunt kiezen, is 
om elke maand of kwartaal 
een deel van je spaargeld 
in een deposito met een 
looptijd van één à twee jaar 
vast te zetten. Dan profiteer 
je nu al van de hogere rente. 
Je geld werkt al voor je en 
ondertussen kun je in de 
gaten houden hoe de rente 
zich verder ontwikkelt.” 
Habets komt aan het einde 
van het gesprek nog een 
laatste keer terug op het 
belang van sparen. “De vraag 
‘waarom zou je gaan sparen, 
als een euro over een jaar 
nog maar 95 cent waard is?’, 
kun je beter omdraaien. Je 
móet juist extra sparen, want 
volgend jaar is je euro nog 
maar 95 cent waard.”

Een stijgende inflatie 
komt vaak met 
veel onzekerheden, 

constateert Eelco Habets, 
algemeen directeur 
van spaarbemiddelaar 
Raisin. Eén zekerheid 
is er daarentegen wel: 
“Als onzekerheid de 
overhand krijgt, zoals 
nu, gaan mensen meer 
sparen of doorsparen. 
Spaargeld is een veilige 
haven, want een goed 
gevulde financiële buffer 
geeft rust.” Aan de trend 
van dalende en zelfs 
negatieve rente lijkt een 
einde te komen.

De rente op (lange) termijndeposito’s stijgt weer!

www.dutchsporttechfund.com/start

‘We’re changing the ‘We’re changing the world   world   
of sports with technology’of sports with technology’

- Bill Gates

>  Een unieke kans om te beleggen in sporttechnologie
>  Investeer mee in een groeimarkt van meer dan 20% per jaar
>  Expertise van ex-topsporters en succesvolle ondernemers

Mee investeren?
Download de brochure
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Meer water en groen 
zorgen voor een 
actievere levensstijl 
en minder stress.

In 2050 zal maar liefst 
68% van de wereld-
bevolking in de stad 

wonen, op slechts 2% van 
het totale aardoppervlak. 
Om de steden leefbaar te 
houden, is een groene, 
gezonde en duurzame 
koerswijziging nodig. 

Zodra de lente komt trekken 
we er massaal op uit rich-
ting park en recreatiegebied 
om elkaar te ontmoeten en 
te ontspannen. Natuur in de 
stad, zoals parken, grachten 
en groene daken, verbetert 
de kwaliteit van de leefom-
geving. Meer water en groen 
zorgen voor een actievere 
levensstijl en minder stress. 
Een groene omgeving stimu-
leert ontmoetingen en zorgt 
ervoor dat kinderen meer 
buitenspelen, blijkt uit het 
rapport ‘Green and blue spa-
ces and mental health’ van 
de Wereldgezondheidsorga-
nisatie. Een bekend onder-
zoek uit de jaren ’80 toonde 
aan dat patiënten die vanuit 
hun kamer uitzicht hebben 
op bomen sneller herstel-

beter opgenomen en vastge-
houden. Op zomerse dagen 
koelt de stad ’s avonds veel 
minder hard af dan het plat-
teland. Het verschil is soms 
wel meer dan vijf graden. 
Groen dempt de hitte in de 
stad op warme dagen. Een 
groen dak in plaats van bi-
tumen houdt gebouwen koel 
en ondersteunt de biodiver-
siteit in de stad. Op Flori-
ade Expo 2022 is een zeer 
bijzonder Arboretum te zien, 
met duizenden klimaatbe-
stendige bomen en planten 
die elk op eigen manier een 
steentje bijdragen aan een 
gezonde stad. De een vangt 
veel fijnstof op, de ander is 
een kei in het vasthouden 
van vocht, of het omzetten 
van CO2 naar zuurstof, en de 
volgende trekt bijen aan.

Stadslandbouw
Een ontwikkeling die nog 
in de kinderschoenen staat, 
maar steeds belangrijker 
wordt, is stadslandbouw. 
Het project Oosterwold in 
Almere is een mooi voor-
beeld: hier komen 15.000 
woningen die allemaal aan 
stadslandbouw doen en 
daarmee gedeeltelijk hun 
eigen voedsel verbouwen. 
Op Floriade Expo 2022 laten 
enkele initiatiefnemers zien 
hoe ze dat georganiseerd 
hebben.

len dan patiënten die een 
blinde muur als uitzicht 
hebben Een mooi project 
waarin groen en geluk 
samenkomen, is ‘Healing 
Gardens’. Het is de naam 
van de moestuin bij het Fle-
voziekenhuis in Almere waar 
kankerpatiënten tuinieren, 
ontspannen en oogsten. 
Kinderen in groene wijken 
krijgen minder vaak Ritalin 
voorgeschreven en hebben 
vijftien procent minder vaak 
last van overgewicht, blijkt 
uit onderzoek van de Univer-
siteit van Utrecht en Wage-
ningen University.

Growing Green Cities
De Floriade Expo 2022 in 
Almere verzamelt onder het 
thema Growing Green Cities 
oplossingen en ideeën om 
steden groener, gezonder 
en leuker te maken. Het 
thema is belangrijker dan 
ooit. Groen terug in de stad 
is niet alleen nodig voor 
onze (mentale) gezondheid. 
Meer groen is essentieel om 
de stad klimaatbestendig 
te maken en verbetert de 
luchtkwaliteit. De voordelen 
zijn het grootst in de wijken 
met weinig groen en veel 
mensen. Nu is in sommige 
steden tot wel 70 procent 
van het oppervlak bebouwd 
en bestraat. Het effect 
daarvan merken we bijvoor-
beeld met de wateroverlast 
bij hoosbuien, waarvan we 
er steeds meer hebben. Met 
meer groen wordt het water 
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Een groene stad is een blije stad

Welke kansen biedt 
Floriade Expo 2022 jou 
als ondernemer?
“We verzorgen al het 
personenvervoer over 
het water tussen Alme-
re Centrum en Floria-
de Expo 2022. Daarbij 
vertellen we het verhaal 
over het ontstaan van 
de polder en Almere en 
over de Floriade. Floriade 
helpt om Almere op de 
kaart te zetten. Flevo-
land is het grootste door 
mensenhanden gemaak-
te eiland van de wereld. 
We leven hier vijf meter 
onder zeeniveau. Als 
de gemalen stilvallen, 
komt het water boven de 
grond. Dat verhaal ver-
tellen we dankzij Floria-
de in meerdere talen.”

Waarom moeten 
mensen naast 
Floriade vooral ook 
Almere bezoeken?
“Almere is een waterstad 
met 700 bruggen, twee 
keer zoveel als Vene-

tië. Almere biedt een 
mooie combinatie van 
moderne architectuur en 
natuur. Daarom passen 
de Floriade en het thema 
Growing Green Cities zo 
goed bij Almere.”

Wat zijn jouw 
persoonlijke aanra-
ders?
“Strand 22, een nieuw 
restaurant aan het 
water. Dat is een ge-
weldige plek. Aan de 
Grote Markt zitten veel 
horecatentjes. Almere 
heeft de beste binnen-
stad van Nederland om 
te shoppen. En bekijk 
Almere eens vanaf het 
water. We bieden deze 
zomer de Almere Skyli-
ne Tour aan. Zelf heb ik 
een halfjaarpas gekocht 
voor Floriade. Zo heb ik 
genoeg tijd om de vele 
paviljoens te bezoeken 
waar landen laten zien 
en proeven wat ze te 
bieden hebben.”

EXPERT

KEVIN VAN DRUMPT, 
ONDERNEMER EN 
AMBASSADEUR/
WATERBURGEMEESTER ALMERE

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl



Wil je Almere écht 
goed leren kennen, 
blijf dan lekker 
slapen.

We vallen natuurlijk wel met 
de groene deur in huis. De 
Floriade – het evenement 
vindt maar één keer in de 
10 jaar plaats, dus mis het 
niet! – omvat meer dan 
bloemen, planten, groenten 
en fruit alleen. Het thema is 
Growing Green Cities. Je gaat 
oplossingen zien die steden 
leuker, mooier en duurzamer 
maken. Laat je auto thuis 
en pak de trein naar het 
terrein. Vanaf station Almere 
Centrum loop je gemakkelijk 
via de ‘groene loper’ naar de 
veerboot die je naar Floriade 
Expo 2022 brengt.

Floriade Expo 2022 is van 14 
april t/m 9 oktober dagelijks 
geopend van 10:00 - 19:00 
uur. Entreetickets bestel 
je online op floriade.com. 
Met de Floriade Pas heb je 
onbeperkt toegang tot de 
expo.

Een leerzame ervaring rijker 
keer je terug naar de stad 
en ontvouwt zich een waaier 
aan mogelijkheden. Wat ga jij 
doen?

1. Keuze uit vijf City Walks
Almere is pas een halve 
eeuw jong. En dat zie 
je! De stad is rijk aan 
moderne, bouwkundige 
hoogstandjes, ontworpen 
door wereldberoemde 
architecten als Rem Koolhaas 
en Herman Hertzberger. 
Geen wonder dat Almere 
ook architectonisch gezien 
een internationaal geprezen 
bestemming is. Ontdek het 
‘architectuurmuseum in de 
open lucht’ en boek bij de 
VVV Almere een City Walk 
Almere Centrum, mét of 
zonder gids. In de andere 
stadsdelen van Almere kun 
je ook onder leiding van een 
gids wandelen, stuk voor stuk 
met een eigen verhaal:

• Almere Haven:
 het ‘oudste’ stadsdeel
• Filmwijk: voorbeeldwijk 

voor vernieuwing in 
woningbouw

• Regenboogbuurt: de meest 
kleurrijke wijk in de stad

• Almere Poort: het jongste 
stadsdeel

• Almere Centrum: moderne 
architectuur.

2. Een dagje shoppen
Naast hoogstandjes in 
tuinbouw en architectuur 
is Almere Centrum dit jaar 
ook de perfecte bestemming 
voor een dagje shoppen. Het 
autovrije centrum ligt vlak 
bij het Floriade Expoterrein, 
op slechts 20 treinminuten 
reizen van Amsterdam 
Centraal en 40 minuten van 
Zwolle. Vanuit het station 
loop je zo het winkelgebied 
in en kan je dagje winkelen 
langs conceptstores, leuke 
boetiekjes en vintage shops 
direct beginnen. Het laat 
zich raden dat je na alle 
inspanningen even lekker 
wil bijkomen op een van de 
vele terrassen, in een coffee 
hotspot, een leuke lunchroom 
of een gastvrij restaurant. Je 
vindt altijd een leuke plek.

3. Bijzondere evenementen
De Almeerse festivalagenda 
staat elk jaar bomvol 
superleuke evenementen. 
Tijdens het Floriadejaar is 
het feest in Almere Centrum. 
Elke week is er van alles te 
doen. Tentoonstellingen, 
jeugdfestivals, 

rommelmarkten, sportevents, 
festivals, muziekprojecten, 
culinaire events, er is altijd 
iets van je gading te vinden. 
Noteer alvast een paar data 
in je agenda: 
•  Lifestyle Day   

21 mei
•  Urban City Games   

11 en 12 juni
•  Ally Art & Architecture 

18 en 19 juni
•  Almere Floats   

16 en 17 juli
•  Connecting Cultures   

27 en 28 augustus

Bekijk de complete agenda op: 
almerecentrum.nl/floriadejaar

4. Nieuwe natuur tegemoet
Huur een e-bike bij de 
VVV Almere en ga op 
ontdekkingstocht in de nieuwe 
natuur van Almere. Op de 

bodem van de voormalige 
Zuiderzee kun je op safari in 
de Oostvaardersplassen, een 
uniek gebied voor Nederland en 
Europa. De Oostvaardersplassen 
is een bijzonder moerasgebied 
tussen Almere en Lelystad. 
Hier leven duizenden ganzen 
en watervogels, heckrunderen, 
konikpaarden, edelherten 
en vossen. Start een mooie 
wandel- of fietstocht vanuit 
het Natuurbelevingcentrum 
De Oostvaarders en geniet 
van een lekkere lunch in het 
restaurant. Spot de dieren 
in het natuurgebied met de 
aanwezige verrekijkers of ga 
op pad met de boswachter. 
Met een beetje geluk zie je de 
zeldzame zeearend!

5. Je blijft toch wel slapen?
Wil je de stad écht goed 
leren kennen, blijf dan 
lekker slapen. Van luxe 
viersterrenhotels tot en 
met campings midden in de 

natuur: overnachten in Almere 
kan op allerlei manieren. Boek 
een beach lodge met uitzicht 
over het IJmeer of slaap in 
een seintoren onder duizend-
en-één sterren. Logeer bij 
een local in een charmante 
Bed & Breakfast, bijvoorbeeld 
midden tussen de wijnranken. 
Er zijn diverse arrangementen 
beschikbaar, aangenaam 
romantisch voor twee of volle 
bak met het hele gezin.

Scan deze QR-code 
voor nog meer tips en 
arrangementen of neem een 
kijkje op
visitalmere.com/floriade.

Met Floriade Expo 
2022 zet Almere 
dit jaar de bloe-

metjes ook letterlijk bui-
ten. De prachtige wereld-
tuinbouwtentoonstelling 
is echter niet de enige re-
den om de stad te bezoe-
ken. Er valt namelijk heel 
veel méér te beleven in 
Almere! Laat je inspireren 
door onderstaande tips.
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Almere, stad vol verrassingen



Het rendement op 
de verhuur is nog 
steeds een belangrijke 
lokker voor beleggers.

Vastgoed is de 
afgelopen jaren 
bijzonder populair 

als beleggingscategorie. 
De marktomstandighe-
den zijn goed en er is 
veel (vrij) kapitaal op de 
markt. Wie een beleg-
gingspand wil kopen, 
heeft meer mogelijkhe-
den dan financiering bij 
de bank. Van meer recen-
te datum is de opkomst 
van peer-to-peer finan-
ciering van commercieel 
en bedrijfsvastgoed. 

De populariteit van vastgoed 
is niet zo gek natuurlijk. De 
krapte in het woonaanbod 
zorgt ervoor dat de huurders 
in het vrijemarktsegment in 
de rij staan. En dan is er ook 
nog de waardevermeerdering 
van het vastgoed zelf.  

Overwaarde 
Je kunt anderen voor jou 
laten beleggen, maar je kunt 
natuurlijk ook zelf vastgoed 
aankopen. Dat is precies wat 
veel ouders voor hun kinderen 
doen. Eigen geld maakt het 
grote verschil. Als je over een 
groot eigen vermogen be-
schikt, kun je direct investeren 
in vastgoed, eventueel met 
behulp van aanvullende fi-
nanciering. Dankzij de enorme 
prijsstijging van de afgelopen 
jaren, kun je de overwaarde 
van je eigen woning benut-
ten voor de aankoop van een 
tweede huis, bijvoorbeeld een 
appartement voor de kinde-
ren of een vakantiewoning. 
De huurinkomsten gebruik je 
vervolgens voor de rente en 
aflossing. 

wordt gefinancierd. Je moet 
als belegger of onderne-
mer zelf de resterende 20% 
inleggen. Als ondernemer kun 
je ervoor kiezen (deels) te 
financieren vanuit de eigen 
bv of holding. Dan is het pand 
gelijk ook onderdeel van je 
pensioenvoorziening. Hoewel 
het prijsplafond voor vastgoed 
in zicht lijkt te komen, is het 
rendement op de verhuur nog 

Vastgoedhypotheek 
Wanneer je over een beschei-
den vermogen beschikt of 
als ondernemer een (bedrijfs)
pand wilt kopen in van plaats 
van te huren, kun je aanklop-
pen voor een vastgoedhypo-
theek. Naast financiering via 
de bank zijn er steeds meer 
fintechplatforms die bemid-
delen tussen ondernemers en 
vastgoedinvesteerders en ver-
mogende particulieren. Voor-
deel van deze peer-to-peer 
financiering is de snelheid. 
Bij zakelijk vastgoed wordt de 
aankoop deels uit privégeld 
betaald en deel gefinancierd 
door de bank of derden. 
Daarbij geldt het pand als 
(hypothecair) onderpand. De 
extra zekerheid is dat tot 
maximaal 80% van de waarde 

steeds een belangrijke lokker 
voor beleggers. Vastgoedin-
vesteringen worden namelijk 
door twee factoren bepaald, 
de huizenprijzen en de huur-
prijzen. 

Rendement 
Gaat de aankoopprijs om-
hoog, zoals afgelopen jaren 
het geval is, dan druk dat het 
rendement. Gaat de gemid-
delde huurprijs omhoog, dan 
stuwt dat het rendement. Als 
de stijging van de gemiddelde 
huizenprijzen en de gemid-
delde huurprijzen gelijke tred 
houden, blijft vastgoed een 
interessante investering. Zelfs 
nu de maatschappelijke kri-
tiek op vastgoedbeleggingen 
toeneemt vanwege de krapte 
op de woningmarkt. 

De lange termijn 
Niet iedereen heeft de fi-
nanciële middelen om een 
beleggingspand te kopen. In 
dat geval kun je kiezen om te 
investeren in een vastgoed-
fonds. Beleggen in vastgoed 
kan op verschillende manieren, 
vaak al vanaf een paar duizend 
euro. Als je deelneemt via een 
beursgenoteerd fonds of via 
een niet-beursgenoteerd fonds 
koop je participaties, aande-
len of obligaties. Het fonds 
gebruikt dit voor de bouw of 
de aankoop van kantoren, 
winkelcentra of woningen. Het 
is belangrijk om je vooraf goed 
te informeren over het fonds 
en je te verdiepen in het pros-
pectus. Op de website van de 
AFM lees je waarop je allemaal 
moet letten. 

De verschillende smaken bij vastgoedfinanciering 
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Geld vast 
‘in stenen’ 
Tenzij je belegt in 
een beursgenoteerd 
vastgoedfonds, is een 
vastgoedinvestering voor 
langere termijn. Het geld 
ligt vast voor een langere 
periode, dus het is belangrijk 
dat je alleen belegt met geld 
waar je niet direct bij hoeft 
te komen. Bij fondsen geldt 
vaak een beleggingstermijn 
van meerdere jaren. Datzelfde 
geldt voor een eigen pand. Je 
geld zit vast in ‘stenen’. Die 
verhandel je minder snel dan 
aandelen. 

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl



Neem voor meer informatie contact op met Relatiebeheer@Meerdervoort.com of 088-7704444 (afdeling Relatiebeheer).»

Huidige 
investerings-
mogelijkheden via 
Meerdervoort:
Meerdervoort heeft onlangs 
een nieuw object aangekocht, 
Blok 4 in het Centrum van Al-
mere Buiten. Een groot winkel- 
centrum dat zich bevindt in 
twee architectonische gebou-
wen met ca. 5000m² winkel-
gebied. Het Project heeft als 
financieringsopzet een vooraf 
vastgestelde rente van 4,0% 
voor investeringen met een 
eerste recht van hypotheek 
en een looptijd van 5 jaar. 
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De vastgoed-
portefeuille is in 
7 jaar tijd gegroeid 
van 2,5 naar 250 
miljoen euro. 

De prijzen van zakelijk 
vastgoed zijn veel minder 
hard gestegen dan de prijzen 
van woningen en liggen nog 
steeds rond het prijsniveau 
van 2008. “Hierdoor is 
een bruto rendement van 
8 procent te maken op 
het verhuren van zakelijk 
vastgoed en netto richting 
6 procent. Zélfs als een 
aantal units nog een tijdje 
leeg staan,” stelt Groenen. 
“Winkel- en kantoorpanden 
bieden een beter rendement 
dan investeringen in 
huurwoningen. Waarbij 
de centrale ligging van de 
winkel- en kantoorpanden 
de kers op de taart is. Grond 
is schaars, duur en zal de 
komende jaren verder in 
waarde stijgen. Daardoor mag 
je verwachten dat winkels- 
en kantoorpanden een 
waardesprong gaan maken 
ten opzichte van woningen.”

Direct rendement
“Je ziet dat de woningmarkt 
oververhit is. De verkoop-
bedragen van woningen 
zijn heel hard gestegen de 
afgelopen zeven jaar en meer 
dan verdubbeld in prijs.” Een 
belangrijke oorzaak is de lage 
rente, gecombineerd met 
een schaarste aan woningen. 
“Een koper kijkt naar de 
maandlasten en bepaalt 
op basis daarvan of hij de 
woning kan kopen.” Nu de 
rente oploopt, openbaren 
zich de eerste tekenen van 
een afvlakkende markt. Als 
investeringsmaatschappij  
anticipeert Meerdervoort 
hier op. “Als de prijzen 
komende drie jaar stijgen 
en de vervolgende drie 
jaar weer naar beneden 
gaan, heb je per saldo niks 
verdiend.” Dat betekent dat 
investeerders afhankelijk zijn 
van het directe rendement: 
de huurinkomsten ten op-
zichte van de investering. 
Onder de huidige markt-
omstandigheden schommelt 
het nettorendement rond de 

2 à 3 procent. “Waarbij die 
marge al gauw op gaat aan 
onderhoudskosten.” De kans 
dat die rendementen stijgen 
acht Groenen heel klein. 
“Dat kan alleen als je de 
huurprijzen in de sociale en 
vrije sector laat meestijgen 
met de inflatie. En daar ligt 
het knelpunt. De koopkracht 
van de middenklasse staat 
op dit moment onder druk. 
De overheid zal er dan 
ook alles aan doen om te 
grote verhoging van de 
huurprijzen tegen te gaan.” 
Het is een instrument dat 
het kabinet heeft om het 
koopkrachtverlies te dempen.

Besloten fondsen
Meerdervoort investeert 
met name in winkels in 
lokale winkelcentra of 
winkelstraten en multi-
tenant kantoorpanden, met 
het liefst minimaal twintig 
huurders per project. De 
huuropbrengsten van het 
project moeten bij aanvang 
een positieve cashflow 
genereren en zo garant staan 
voor direct rendement op de 
investering. Gevraagd naar de 
impact van de hoge inflatie 
op het businessmodel van 
Meerdervoort, antwoordt 
Groenen dat dit relatief 
gering is. “De prijs van 
een beleggingspand is 

met name gebaseerd op 
de huurinkomsten. Als de 
inflatie 7 procent per jaar 
is, betekent dit dat de 
huurprijzen in de zakelijke 
contracten in principe ook 
met 7 procent omhoog 
kunnen. In elk contract 
staat dat de prijzen 
worden geïndexeerd 
conform de CPI-index 
(consumentenprijsindex). 
De huurcontracten zijn 
doorgaans voor vijf jaar 
of langer afgesloten. Dat 
maakt het interessanter 
om in zakelijk vastgoed te 
investeren.”
De keerzijde van de stijgende 
huren en andere kosten is 
de angst voor een golf aan 
faillissementen. Groenen legt 
uit dat de gevolgen voor de 
eigen vastgoedportefeuille te 
overzien zijn. “Uitgesmeerd 
over een langere periode is 
het aantal faillissementen 
gemiddeld zo’n 0,1 procent 
van alle bedrijven. Dat is 

één op de duizend. Zelfs als 
het aantal faillissementen 
vertienvoudigd, gaat het 
nog steeds om één op de 
honderd huurders. Dat is een 
gat in de begroting dat we 
eenvoudig kunnen opvangen 
in een pand met veertig 
huurders.” Voor leegstand in 
de winkelstraat is Groenen 
evenmin bang. “Grotere 
ketens, zoals H&M en 
vanHaren zullen altijd in het 
winkelbeeld blijven bestaan. 
Ze houden vast aan winkels 
voor de zichtbaarheid en 
consumenten die een dagje 
willen shoppen.”

Strategie
Het brengt Groenen op één 
van de belangrijkste USP’s 
van Meerdervoort. De meeste 
projecten van Meerdervoort 
zijn vrij van bankfinanciering. 
“Veel vastgoedpartijen zijn 
afhankelijk van de bank. 
De financiering door de 
bank is gebaseerd op een 
bepaald huurniveau. Als je 
de huurprijs met 20 procent 
verlaagt, moet je van een 
bank aflossen op de lening. 
Dat kunnen ze niet, omdat 
het geld vastzit in stenen. 
Dus laten ze het pand ‘te 
huur’ staan voor een veel te 
hoge huurprijs. Wij hoeven 
met niemand te overleggen 
als we de huur tijdelijk willen 

verlagen. Dat hebben we 
tijdens de Corona regelmatig 
ook gedaan.” De strategie 
blijkt succesvol. De waarde 
van de vastgoedportefeuille 
van Meerdervoort is in 7 jaar 
tijd gegroeid van 2,5 naar 250 
miljoen euro.

Anderhalf jaar ge-
leden zagen wij 
al aankomen dat 

de verkoopprijzen van 
woningen langzaam de 
top bereikten,” vertelt 
Wijnand Groenen van 
investeringsmaatschappij 
Meerdervoort. Het was 
aanleiding om de focus te 
verleggen naar zakelijk 
vastgoed. Meer precies: 
winkelcentra en multi-te-
nant kantoorgebouwen 
op strategische locaties 
met groeipotentie.

Een andere kijk op de vastgoedmarkt



» Drimpy brengt zorg samen. Start nu op www.drimpy.com

Onze medische gegevens? Die 
liggen her en der verspreid over 
de zorgverleners die we bezoe-
ken. De huisarts, de specialist, 
de apotheek, de tandarts, ze 
beheren een klein stukje infor-
matie over onze gezondheid. 
Die stukjes zijn opgeborgen in 
systemen die niet direct met 

is uit te drukken: al je medi-
sche gegevens. Je kunt infor-
matie rustig nalezen als je 
net een gesprek met een arts 
hebt gehad en je weet nu ook 
dat je in de toekomst effec-
tiever behandeld kunt worden 
omdat er direct inzage is in 
alle behandelingen en onder-
zoeken die je hebt ondergaan 
en medicijnen die je hebt 
geslikt. Zo houd je de regie 
over je eigen gezondheid.” De 

omgeving is zeer goed bevei-
ligd (Drimpy kon daardoor als 
eerste – wereldprimeur! – een 
medisch dossier de grens over 
sturen). Breukhoven: “Privacy 
is gegarandeerd. Je geeft zelf 
aan wie de gegevens mogen 
inzien, dat kunnen bijvoor-
beeld familie, vrienden en 
mantelzorg zijn.”

de Persoonlijke Gezondheids 
Omgeving (PGO). Breukhoven: 
“Met één druk op de knop 
haal je de gegevens van zorg-
verleners binnen en plaats je 
die op een persoonlijke web-
site of app. Vergelijk het met 
het gemak van een bank-app. 
Je hebt in één keer toegang, 
in dit geval niet tot je geld, 
maar tot iets wat niet in geld 

elkaar kunnen communiceren. 
“Je moet,” zegt Arnold Breukho-
ven, directeur en oprichter van 
Drimpy, “op heel veel verschil-
lende portalen inloggen om 
een beetje inzicht in je eigen 
gezondheid en je medische 
geschiedenis te krijgen. Het 
gekke is: we lijken dat normaal 
te vinden!

Direct inzage 
Als we een hypotheekgesprek 
hebben, dan gaan we daar goed 
voorbereid heen. Maar gaan we 
naar de huisarts dan doen we 
dat met nul inzicht in ons com-
plete medische dossier. Terwijl 
dat belangrijker is, omdat het 
levensreddend kan zijn.” 
Met Drimpy ontwikkelde 
Breukhoven een zogenaam-

Al uw medische        
gegevens op één 
plek beschikbaar 

en direct in te zien? Het 
is geen toekomstmuziek. 
Een Persoonlijke Gezond-
heids Omgeving (PGO) 
geeft u volledige inzage 
én de regie over uw eigen 
gezondheid.
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“Preventie en 
positieve gezondheid
worden heel 
belangrijk in
onze ouder wordende
samenleving.”

“Als je direct 
inzicht hebt in je 
financiële situatie, 
waarom dan niet in 
je gezondheid?”

De zorg voor ouderen 
staat enorm onder 
druk. De samen-

leving vergrijst in snel 
tempo, mensen worden 
steeds ouder. Alleen al 
het aantal 90-plussers 
verdriedubbelt de ko-
mende twintig jaar. Maar 
Annet Boekelman, The-
macommissie Digitaal 
Denken en Doen bij ActiZ, 
is ook hoopvol wanneer 
ze aan de toekomst 
denkt. “De 75-plussers 
van nu zijn actiever en 
digitaal vaardiger dan 
voorheen.” 

BEWUST LEVEN: INNOVATIE IN DE ZORG

“De vraag naar zorg stijgt de 
komende 30 jaar. Met minder 
mensen moeten we meer 
zorg leveren. We moeten dus 
inzetten op preventie en tech-
nologische innovatie”, stelt 
Boekelman. Ze spreekt na-
mens ActiZ, de vereniging van 
vierhonderd zorgorganisaties. 
Met bijna 500.000 medewer-
kers verzorgen zij zo’n 2 mil-
joen cliënten in de verpleging, 
verzorging en thuiszorg. 

De zorg moet anders
De zorg zoals we die nu 
organiseren, is niet houdbaar. 
Tegelijkertijd ziet Boekelman 
ook nieuwe ontwikkelingen. 
“We zien in de praktijk nu al 
een volstrekt andere oudere 
met hele andere wensen dan 
jaren geleden”, legt Boekel-
man uit. “Die oudere wil zo 
lang mogelijk zelfstandig blij-
ven. De zorgvraag wordt dus 
anders en misschien wel min-
der uitgebreid dan voorheen. 

wordt geleverd, tenzij het niet 
anders kan. 

Reablement als oplossing
Hoe kunnen ouderen zo lang 
mogelijk zelfstandig blijven? 
Een groot deel van de oplos-
sing ligt bij preventie, denkt 
Boekelman. In haar dagelijkse 
werk is ze bestuurder bij de 
Brabantse zorgorganisatie 
Mijzo. Mijzo is druk bezig met 
het ‘Reablement’ programma, 
ook wel Langer actief thuis 
genoemd. Een Deense me-
thodiek die mensen helpt om 
weer (nieuwe) vaardigheden 
aan te leren, waardoor ze 
geen of minder professionele 
zorg nodig hebben. Volgens 
onderzoek vermindert dit de 
zorgvraag met zo’n 60 pro-
cent.

Daarnaast worden mensen 
steeds digitaal vaardiger. Veel 
wordt gedaan met mobiel of 
iPad. Door deze verandering 
wordt de zorg straks anders 
ervaren: digitaal, sneller en 
dus efficiënter. Dat biedt 
kansen, voor ouderen om 
actief, fit en vitaal te blijven. 
ActiZ pleit er daarom voor dat 
zoveel mogelijk zorg digitaal 

In de praktijk werkt het als 
volgt: een cliënt met een 
indicatie voor wijkzorg, volgt 
een programma van 4 tot 12 
weken. De cliënt wil bijvoor-
beeld weer zelf leren douchen 
of boodschappen kunnen 
doen. Een multidisciplinair 
team (een wijkverpleegkundi-
ge, fysiotherapeut en ergo-
therapeut) werkt nauw samen 
om ervoor te zorgen dat het 
doel wordt behaald, soms met 
behulp van (digitale) hulp-
middelen. De resultaten zijn 
indrukwekkend. “Dankzij de 
training kon een cliënt zich-
zelf weer verzorgen en weer 
naar de supermarkt. Hij zei: ‘Ik 
krijg mijn vrijheid weer terug, 
want ik hoef niet meer te 
wachten op zorg.’ Dat is toch 
fantastisch.” 

Maatschappelijk vraagstuk 
“Preventie en positieve ge-
zondheid worden heel be-
langrijk de komende jaren in 
onze steeds ouder wordende 
samenleving”, zet Boekelman. 
“Iedereen in Nederland, jong 
en oud, moet zich daar be-
wust van worden.” Boekelman 
sluit het gesprek af met een 
oproep aan de hele samenle-
ving. “Denk nu al na over hoe 
jij actief oud wil worden. Hoe 
kan technologie daarbij hel-
pen? Praat erover met naas-
ten, je sociale netwerk. Alleen 
dan zijn we voorbereid op de 
uitdagingen die aan de zorg 
voor ouderen worden gesteld.”  

IN SAMENWERKING MET DRIMPY

Zo houd u echt de regie over uw eigen gezondheid

“We moeten anders denken en werken in de zorg”

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl
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