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INNOVATIEF NEDERLAND
De weg naar betere gezondheidszorg en een schonere leefomgeving en industrie
Het vizier gericht op groen, gezond en duurzaam

Conny Helder, ActiZ:
‘De zorg moet 
radicaal anders’

Noord-Holland Noord 
de waterstofregio 
van de toekomst

De handen ineen 
voor een duurzame 
grondstofketen
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“Waterstof is echt 
een banenmachine. 
We gaan nog heel 
veel handen nodig 
hebben.”

Waterstof is 
een cruciale 
energiedrager 

voor de energietransi-
tie. Groene stroom kan 
worden opgeslagen en 
vervolgens weer worden 
omgezet in elektriciteit 
en warmte met behulp 
van waterstofbrandstof-
cellen. Waterstof gaat 
een belangrijke rol spe-
len bij de verduurzaming 
van de industrie en het 
transport. “Het is een 
‘gamechanger’,” stelt 
NWBA-voorzitter William 
van Niekerk. 

Waterstof is het groene goud voor een 
duurzame toekomst

INNOVATIEF NEDERLAND: NEDERLANDSE WATERSTOF & BRANDSTOFCEL ASSOCIATIE

Waterstof is een emissieloze 
brandstof of energiedrager 
en belangrijk voor de opslag 
van duurzaam geproduceerde 
energie. “De opwekking van 
zonne- en windenergie loopt 
niet synchroon met de vraag,” 
constateert Van Niekerk. 
Als voorbeeld gebruikt hij 
de zonnepanelen van een 
woonhuis. “De zonne-energie 
die je opwekt geef je overdag 
via het energienet terug aan 
je leverancier en ’s avonds 
neem je juist weer elektrici-
teit af. Er is nu al sprake van 
netcongestie, doordat er meer 
(groene) stroomaanbod is dan 
het netwerk aankan.” Water-
stof biedt hier een oplossing. 
“Als je energie wilt transpor-

teren en opslaan, kun je dat 
beter via moleculen doen 
(waterstof) dan via elektronen 
(elektriciteit).” 
Waterstof voorziet in de 
behoefte aan extra capaciteit 
bij een grote stroomvraag. 
“Vroeger bufferden we met 
aardgas of steenkool. Dat 
moet zo snel mogelijk worden 
vervangen door niet-fossiele 
brandstof. Waterstof is daar 
dé CO2-vrije oplossing voor. 
Dat maakt het een game-
changer. Een tweede game-
changer is dat waterstof zich 
leent voor decentrale opslag. 
Er wordt wereldwijd al geëx-
perimenteerd met huizen die 
hun eigen groene energie op-
slaan met waterstof en met 
decentrale opslag op buurt- of 
wijkniveau.” 

Schaalgrootte
Nederland is al langere tijd 
bezig met waterstof, oor-
spronkelijk als restproduct 
van de industrie, vertelt 
Van Niekerk. “Onder andere 
vanuit AKZO Nobel zijn er 
zo’n twintig jaar geleden een 
aantal spin-offs ontstaan, 
die zijn gaan nadenken wat 
allemaal mogelijk is met 
waterstoftechnologie. Veel 

van die startups zijn succes-
vol. Nederlandse bedrijven die 
ondernemen met waterstof 
vallen op in het buitenland: 
onlangs zijn twee Neder-
landse bedrijven, Frames en 
HyGear, overgenomen door 
buitenlandse partijen die met 
de Nederlandse kennis willen 
groeien.” Technologisch is 
de toepassing van waterstof 
haalbaar, maar voor meer 
economisch succes is extra 
schaalgrootte nodig. 
De NWBA-voorman is optimis-
tisch. “De innovatie gaat snel. 
Met name bij scheepvaart, 
vrachtauto’s en bussen is 
waterstof een mooie toepas-
sing.” Hij verwacht in 2030 al 
een groot aantal vrachtauto’s 
met waterstof op de weg. “De 
grote vrachtautofabrikanten 
zijn er volop mee bezig. In 
Nederland is Hyzon een van 
de pioniers en koplopers. 
Vrachtauto’s worden zo’n bé-
tje om de acht jaar vervangen. 
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Iedereen die tussen nu en 
2030 een nieuwe vrachtau-
to aanschaft, stelt zich de 
vraag of dat niet op waterstof 
moet zijn.” Waterstof speelt 
eenzelfde belangrijke rol bij 
de verduurzaming van de 
industrie. 

Samenwerking
Nu waterstof op de drempel 
van grootschaligere toepas-
singen staat, wordt keten- 
denken steeds belangrijker, 
stelt Van Niekerk. “Actief 
kennis uitwisselen blijft heel 
belangrijk in deze transitie. 
Dat helpt de sector om de 
transitie te versnellen. We 
stimuleren partijen om erva-
ringen te delen met anderen, 
zodat we er als Nederland sa-
men slimmer van worden.” De 
Nederlandse overheid speelt 
een actieve, stimulerende rol. 
“Het is belangrijk dat de lan-
delijke en lokale overheden 
meedenken over de regels, 

subsidies, nieuwe proeftuinen 
et cetera. Minister Hoekstra 
heeft in een brief aan de 
Tweede Kamer al de water-
stofprojecten benoemd die 
het kabinet mogelijk wil gaan 
ondersteunen om opschaling 
mogelijk te maken.” NWBA 
zoekt ook actief de samen-
werking met universiteiten, 
hogescholen en beroepsoplei-
dingen, vertelt Van Niekerk. 
“Waterstof is echt een banen-
machine. We gaan nog heel 
veel technici en vakkrachten 
in de maakindustrie nodig 
hebben.” 

Strategisch 
belang
De Europese Commissie 
noemt waterstof van 
strategisch belang voor het 
halen van de klimaatdoelen. 
Er zijn miljarden gereserveerd. 
Om de ontwikkeling van een 
Europese waterstofeconomie 
te stimuleren, is het IPCEI-
waterstofprogramma 
opgezet. Nederland heeft 25 
initiatieven geselecteerd, 
die de hele keten van 
waterstofproductie tot 
transport, opslag en verbruik 
bestrijken. 

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

»

Wij geloven 
dat groene 
waterstof een 

belangrijke sleutel is 
voor een succesvolle 
energietransitie op lange 
termijn. Met name voor 
de mobiliteitssector 
zijn duurzame 
energieoplossingen 
nodig om onze CO2-
uitstoot drastisch te 
verminderen. 

IN SAMENWERKING MET MAXIMATOR

Voor meer informatie: www.maximator-hydrogen.de 

Toekomst Waterstof: grote vraag naar waterstoftankstations 
Europa een marktaandeel 
van 20 tot 25 procent. Op dit 
moment zijn er in Nederland 
twee waterstoftankstations 
van MAXIMATOR in gebruik: 
Green Planet in Pesse en 
Hysolar in Nieuwegein. 
Komend jaar volgen twee 
nieuwe stations in Emmen 
en Den Haag. Daarnaast 
wordt er op dit moment ook 
in Duitsland, Zwitserland, 
België, Zweden, Oostenrijk 
en de Verenigde Staten met 
MAXIMATOR-Technologie 
groene waterstof getankt.

De behoefte aan groene 
waterstof als breed inzet-
bare energieoplossing is 
hoog, bewijst recent onder-

zoek van de Aurora Energy 
Research: naar verwachting 
zal de vraag naar waterstof 
in Europa tot 2050 per jaar 
verachtvoudigen. Als suc-
cesvolle ontwikkelaar van 
compressietechnologie en 
waterstof-componenten weet 
MAXIMATOR welke veel-
belovende mogelijkheden 
waterstof als duurzame alter-
natieve energieoplossing 
biedt. “Voor een succesvolle 
energietransitie is waterstof 
een essentiële bouwsteen 
vanwege de enorme flexibili-
teit. Met name op het gebied 
van industrie en transport 
geldt waterstof als een van 
de meest veelbelovende 
pijlers. Dat zien wij ook aan 

de enorm stijgende vraag 
naar waterstoftankstati-
ons,” vertelt Mathias Kurras, 
bedrijfsleider bij de Hydrogen 
groep van MAXIMATOR GmbH 
in Duitsland.

Gepatenteerde MAXIMA-
TOR Technologie voor hoge 
prestaties
MAXIMATOR Hydrogen biedt 
zeer betrouwbare en moder-
ne waterstoftankstations 
met als kernelement, de 
unieke Maxcompressor, een 
tweetraps hydraulisch aange-
dreven hogedruk compressor, 
die waterstofgas van 24 bar 
kan samendrukken, met een 
capaciteit van maximaal 110 
kg/uur. Het bedrijf heeft in 



Doordat het gebied 
van waterstof 
relatief onbekend is, 
ontbreekt er kennis 
en ervaring én is er 
onvoldoende plek 
om deze kennis en 
ervaring op te doen.

Brunel pakt voortrekkersrol in de 
energietransitie met post-hbo Waterstof

Onze samenleving 
is bezig met een 
verduurzamings-

slag. Zowel bedrijven als 
particulieren onderzoeken 
hun ecologische voet-
afdruk en zoeken naar 
mogelijkheden voor schone 
energie. Waterstof neemt 
een steeds groter aandeel in 
binnen de energietransitie, 
maar voldoende deskundige 
Waterstof Specialisten 
ontbreken. Brunel biedt als 
enige partij in Europa een 
geaccrediteerde post-hbo-
opleiding aan die Waterstof 
Specialisten opleidt.
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IN SAMENWERKING MET BRUNEL

en financieel aantrekkelijk te 
verduurzamen.
Brunel heeft de keuze ge-
maakt om de voortrekkersrol 
in deze transitie te nemen. 
Brunel heeft samen met 
Energy Delta Institute een 
eigen post-hbo-opleiding 
Waterstof ontwikkeld. Een 
uitgebreid opleidingstraject, 
waarmee (nieuwe) specialis-
ten van Brunel en haar rela-
ties zich kunnen omscholen 
tot Waterstof Specialist. 

Het programma
In de negen maanden duren-
de opleiding komen speci-
alisten met een technische 
of juridische achtergrond 
wekelijks samen om alles te 
leren over waterstof. De vol-
ledige waardeketen binnen 
waterstof wordt behandeld 
en regelmatig vinden er site 
visits plaats naar innovatieve 
waterstofprojecten op het 
gebied van opwekking, mo-
biliteit en infrastructuur. Ook 
heeft de leergang key note 
sprekers op het gebied van 
waterstof en energietransitie 
op het programma staan. 
Naast dit kennisaanbod, 
biedt de opleiding softskills 
trainingen op het gebied van 
onder andere persoonlijk 
leiderschap, beïnvloedings-
vaardigheden en stakeholder-
management.
De laatste maanden van de 

miljard Euro.
Er ontstaat hier echter een 
probleem: er zijn niet vol-
doende potentiële technische 
en juridische specialisten, 
waardoor de arbeidsmarkt 
binnen dit vakgebied schaars 
is. Doordat het gebied van 
waterstof relatief onbekend 
is, ontbreekt er kennis en 
ervaring én is er onvoldoen-
de plek om deze kennis en 
ervaring op te doen. Ook is 
er op dit moment nog geen 
Nederlandse wet- en regelge-
ving omtrent waterstof.

Deze combinatie van fac-
toren zorgt ervoor dat het 
succes van waterstofpro-
jecten in het geding komt. 
Het ontbreekt simpelweg 
aan voldoende deskundige 
specialisten die in staat zijn 
om werk van goede kwaliteit 
te leveren. Tijdens de Euro-
pean Hydrogen Week 2021 
werd uitgesproken dat er in 
Europa naar verwachting in 
2030 50.000 Waterstof Spe-

Energietransitie
De Nederlandse politiek 
heeft als doel gesteld dat we 
in 2030 bijna de helft minder 
aan broeikasgassen uitsto-
ten dan in 1990. Nederland 
zit in een energietransitie 
die gedreven wordt door het 
Klimaatakkoord en gesti-
muleerd wordt door zowel 
landelijke, regionale als 
lokale overheden. Als gevolg 
van deze energietransitie 
kijkt de energiesector naar 
nieuwe oplossingen om scho-
nere energie op te wekken 
en de uitstoot van CO2 zover 
mogelijk te beperken. Zon, 
wind en water zijn potentiële 
oplossingen, maar kunnen op 
dit moment nog niet voldoen 
aan de totale vraag van ener-
gietoevoer.

Waterstof cruciaal voor 
energietransitie
Voor waterstof is een ‘cru-
ciale rol’ weggelegd in de 
Nederlandse energietransi-
tie, zowel op de middellan-
ge (2030) en lange (2050) 
termijn, aldus de Europese 
Green Deal. Waterstof biedt 
mogelijkheden voor: 
• Een snellere en goedkopere 

manier van transport van 
energie

• Opslag voor duurzame 
energie 

• Gebruik in de industrie, 
mobiliteit en de gebouwde 
omgeving 

Gebrek aan Waterstof 
Specialisten
Derhalve staan er voor de ko-
mende vijf jaar in Nederland 
al veel waterstofprojecten op 
de agenda, met een waarde 
van in totaal 4.5 miljard Euro. 
De verwachting is dat er 
in 2030 in Europa 350 wa-
terstofprojecten lopen met 
een subsidiewaarde van 500 

cialisten nodig zijn om aan 
de behoefte vanuit de markt 
te voorzien.

Opleiding tot Waterstof 
Specialist
Brunel heeft een rijke histo-
rie van meer dan 45 jaar in 
vele hoogwaardige indus-
trieën waaronder de Olie & 
Gas sector met nationale 
en internationale projecten. 
De laatste jaren is Brunel 
in transitie en is er gekozen 
voor een duidelijke strate-
gische focus op energie-
transitie. Windenergie en 
zonne-energie zijn voor de 
hand liggende onderwerpen, 
maar waterstof staat steeds 
meer in de belangstelling. 
Hoewel de ontwikkeling van 
waterstof als energiedra-
ger nog gaande is, tonen 
steeds meer organisaties 
belangstelling voor de toe-
pasbaarheid ervan. Zeker in 
combinatie met zonne- en 
windenergie, biedt het be-
drijven de kans om effectief 

opleiding vindt er een verdie-
ping binnen de specialisaties 
plaats: de juristen worden 
meegenomen in de huidige 
Nederlandse en Europese 
regelgeving. De engineers 
maken een verdiepingsslag 
in de technische aspecten 
van waterstof. Na afronding 
van de leergang hebben 
alle specialisten een geac-
crediteerd diploma op zak 
en kunnen ze hun expertise 
inzetten bij een van de grote 
waterstofprojecten binnen en 
buiten Nederland.

Nieuwe leergang: 
oktober 2022
Gezien de grote internati-
onale belangstelling voor 
de opleiding tot Waterstof 
Specialist, zal de volgende 
leergang volledig Engelstalig 
zijn. De opleiding start in ok-
tober 2022 en zal grotendeels 
online plaatsvinden. Voor vra-
gen kan contact opgenomen 
worden met Bram Vredeveld, 
Account Director Energy.

Energietransitie bij Brunel
Brunel pakt met het aanbie-
den van de opleiding tot Wa-
terstof Specialist haar rol om 
de wereld duurzamer te ma-
ken. We zien onszelf als be-
langrijke mede initiatiefne-
mer van de energietransitie 
en zorgen met deze opleiding 
voor een nieuwe toestroom 
van specialistische deskun-
digen, die namens Brunel de 
verantwoordelijkheid kunnen 
pakken voor uitdagende 
projecten in de waterstof 
in alle stadia van de keten. 
Samen met de relaties van 
Brunel zorgen we hiermee 
dat er een continue stroom 
ontstaat van ervaren speci-
alisten met extra kennis van 
waterstof, om zo de energie-
transitie te bespoedigen.

» Toe aan een vervolgstap in je carrière? We gaan graag het gesprek met je aan: www.brunel.nl

Brunel pakt met het aanbieden van de 
opleiding tot Waterstof Specialist haar rol 
om de wereld duurzamer te maken.
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Samen op weg naar een duurzame industrie

De Nederlandse 
industrie draait 
van oudsher op 

fossiele energie. In 
dertig jaar tijd moet de 
sector verduurzamen, 
waarbij elektrificatie 
van de industrie de 
meest kansrijke route 
is. De Topsector Energie 
laat met de Routekaart 
Elektrificatie de potentie 
van elektriciteit voor 
de industrie zien. 
De routekaart geeft 
handvatten voor de 
overheid, netbeheerders, 
industrie, de 
energiesector en andere 
betrokkenen om direct 
aan de slag te gaan. 

»

Groot plat dak en toch 
geen zonnepanelen? 
U negeert niet 

alleen de mogelijkheid om 
te vergroenen, u laat ook 
geld liggen.  Onafhankelijk 
B2B-specialist BenSnm 
Solar neemt u eventueel 
alles uit handen. Dat geeft 
overzicht en rust.

“De verhuurder incasseert voor een periode 
van 25 jaar de dakhuuropbrengsten.”

industriële vraag houdt meer 
dan een verdubbeling van de 
elektriciteitscapaciteit in. De 
routekaart geeft inzicht wat 
nodig én mogelijk is. De be-
rekeningen laten zien dat de 
Noordzee voldoende potentie 
biedt, maar in de praktijk zal 
er een mix zijn van lokale op-
wek van elektriciteit en van 
import van energie.”

In eigen hand
“We hebben als land voordeel 
van de energietransitie. Het 
biedt een concurrentievoor-
deel als we eerder zijn dan 
de rest, ervan uitgaand dat 
de hele wereld de kant van 
een CO2-neutrale industrie op 
gaat.” In de overgangsperiode 
is steun nodig vanuit Brussel, 
benadrukt Kreiter. “De bewe-
ging naar een CO2-neutrale 
industrie is al ingezet. De Eu-
ropese Unie kan helpen met 

voor hun kraakinstallaties 
(voor de bewerking van ruwe 
aardolie, red.). Dow en Shell 
willen tussen 2030 en 2035 al 
de eerste implementatie op 
volledige schaal hebben en 
de twee bedrijven werken in 
Nederland intensief samen in 
dit traject.” Bedrijven moe-
ten wel, willen ze ook in de 
toekomst nog bestaansrecht 
hebben, benadrukt Kreiter. 

Kantelpunt
“Het Klimaatakkoord is 
een belangrijk kantelpunt 
geweest. Bedrijven die ik 
spreek zijn ook heel bewust 
op weg naar een volledig 
duurzaam bedrijf.” De omslag 
is ketenbreed, bij industri-
ele mkb-bedrijven met een 
hoog energieverbruik zijn 
vergelijkbare inspanningen 
te zien. “Elektriciteit is vaak 
nog duurder dan gas. Daarvan 
weten bedrijven dat dit in de 
tijd verandert, onder andere 
door de CO2-prijs (ETS). Bij 
alles wat wordt vervangen 
in de industrie wordt eerst 
naar elektriciteit als optie 
gekeken. De vraag vanuit de 
industrie is groter dan de 
vraag die bij subsidieronden 
kan worden gehonoreerd. Bij 
de vorige SDE++-ronde zijn 
bijvoorbeeld veel meer e-boi-
lerprojecten ingediend dan 
konden worden toegekend.” 

Doorvoerland
Een deel van de aanbevelin-
gen in de Routekaart is wat 
er nodig is om de klimaat-
doelen van 2030 te halen. “De 
doorlooptijd voor infrastruc-
tuurprojecten bedraagt zeven 
à acht jaar. Het is zaak om de 
elektrische infrastructuur zo 
snel mogelijk op te schalen. 
Daarbij kun je kiezen voor een 

Vanuit het Klimaatakkoord 
gaat de meeste aandacht 
naar de grote getallen. “Dan 
kom je automatisch bij de 
grotere industrieën uit. 
Daar moet het gebeuren,” 
stelt Rob Kreiter, directeur 
TKI Energie en Industrie, 
onderdeel van de Topsector 
Energie, en lid van de werk-
groep Power-to-Industry. Hij 
ziet een sterke wil bij grote 
industriële bedrijven om hun 
productie te verduurzamen. 
“Verduurzamen is in het hart 
van de strategie van deze 
bedrijven komen te staan. 
Een recent voorbeeld is de 
aankondiging van Tata Steel 
om versneld over te stap-
pen naar waterstof. Andere 
voorbeelden zijn Sabic, Dow 
en Shell die alle drie bezig 
zijn met het ontwikkelen 
van een elektrische variant 

mix van elektrisch transport 
en waterstof. Dat is een 
afweging die de overheid en 
netbeheerder moeten ma-
ken, in samenspraak met de 
industrie.” De uitgangspositie 
voor Nederland is goed. “We 
hebben een goede kans om 
hét doorvoerland te blijven. 
De Noordzee is de toekom-
stige groene-energiecentrale 
voor Noordwest-Europa. Daar 
heeft Nederland een groot 
aandeel van.” 
“Elektrificatie van de indus-
trie is met name een kans 
als de randvoorwaarden goed 
zijn, financieel en qua infra-
structuur. Er is enorm veel op-
wekcapaciteit nodig. De grote 

IN SAMENWERKING MET BENSNM SOLAR

Vul snel het antwoordformulier in op onze website: www.BenSnmsolar.com 

BenSnm Solar: de slimste keuze voor zonnepanelen op B2B-daken

Onafhankelijk en flexibel
Nijman zelf heeft een lange 
carrière achter zich in pro-
jectmanagement: bouwen, 
financieren, ontwikkelen of 
begeleiden, opstarten, exploite-

De opdrachtenportefeuille van 
BenSnm Solar illustreert de 
flexibiliteit in de uitvoer van de 
werkzaamheden. “Er zijn klan-
ten die alles bij ons neerleggen, 
de hele keten van advies en 
ontwikkeling tot financiering 
en bouw. Anderzijds bieden we 
elk onderdeel uit de keten ook 
los aan.” De onafhankelijkheid 
van BenSnm Solar geeft het 
bedrijf een unieke positie in de 
branche. Nijman: “We kunnen 
samenwerken met wie we 
willen, en we kunnen werken 
met wat we willen. Daar zijn we 
volledig transparant in.”

“Onbegrijpelijk toch, dat niet 
elk plat dak op een industrie-
terrein vol ligt met zonnepane-
len?” Henk Nijman, ceo en tech-
nisch manager van BenSnm 
Solar, verbaast zich. “Je negeert 
niet alleen een mogelijkheid 

om te vergroenen, je laat 
simpelweg ook geld liggen.” De 
angst voor ‘gedoe’ is volgens 
hem onnodig. “We doen zonne-
projecten op daken vanaf 1000 
m2, dus niet voor particulieren, 
maar echt B2B. Daarbij kun 
je het hele traject uit handen 
geven, inclusief de verhuur 
van het dak.” In dat geval is 
BenSnm Solar verantwoordelijk 
voor zaken als de ontwikke-
ling, bouw, exploitatie én het 
onderhoud van de zonnepane-
len. “De verhuurder incasseert 
voor een periode van 25 jaar 
de dakhuuropbrengsten, krijgt 
groene stroom van de panelen 
op het dak en ‘vergroent’ het 
gebouw. Verder heeft hij hier 
geen omkijken naar.” 

Het klimaatakkoord 
is een belangrijk 
kantelpunt geweest.

een goed pakket randvoor-
waarden waarbij de indus-
trie wordt beschermd tegen 
dumping van producten die 
elders minder schoon zijn ge-
produceerd.” Wat ook helpt is 
dat Europa de productie meer 
zelf in de hand wil houden 
om minder afhankelijk te zijn 
van de rest van de wereld. 
“Een tijd lang hebben we als 
Europese samenleving vooral 
gekeken waar het goedkoopst 
kon worden geproduceerd. 
Dat is verschoven naar meest 
duurzaam en we gaan ook 
terug naar betrouwbaar en 
zoveel mogelijk in eigen 
hand. De Nederlandse indus-
trie kan daarvan profiteren, 
als de Nederlandse overheid 
versneld inzet op een duurza-
me industrie in ons land.”

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

ren, onderhouden. “We bren-
gen,” zegt hij, “met ons bedrijf, 
naast een groot netwerk, een 
enorme hoeveelheid kennis en 
ervaring in en vooral: we doen 
dat onafhankelijk en flexibel.” 
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IN SAMENWERKING MET VOLVO CARS

Volvo Cars roept op tot een versnelling 
van de overgang naar schone energie

Volvo Cars heeft het 
meest drastische 
duurzaamheids-

beleid van alle 
automakers wereldwijd. 
In 2025 moet de helft van 
alle verkochte Volvo’s 
elektrisch zijn, in 2030 
moeten alleen nog 
maar nieuwe, volledig 
elektrische auto’s van 
de band rollen en tegen 
2040 moet Volvo Cars 
een klimaatneutrale 
onderneming zijn. Het 
is een ambitie waarin 
Volvo Cars de eigen 
ketenpartners, overheden 
en energieproducenten 
betrekt. De autofabrikant 
geeft het goede 
voorbeeld met een 
levenscyclusanalyse van 
Volvo’s eerste auto die 
alleen nog maar volledig 
elektrisch op de markt 
komt, de Volvo C40 
Recharge.

»Ontdek meer over de Volvo C40 Recharge op www.volvocars.nl 

bedrijven. “Het is een geza-
menlijke verantwoordelijk-
heid. Om de doelen van het 
Klimaatakkoord van Parijs 
te realiseren, moet in 2035 
sprake zijn van volledige, 
100% emissievrije mobiliteit.” 
Hij volgt de VN-klimaatcon-
ferentie COP26 in Glasgow 
met grote belangstelling. “We 
roepen de wereldleiders op 
om de voorziening van schone 
energie aanzienlijk te verho-
gen. De transitie van verbran-
dingsmotor naar elektrische 
aandrijving slaagt alleen door 
te investeren in een goede 
laadpuntinfrastructuur en de 
beschikbaarheid van duur-
zaam opgewekte energie. 
Volvo Cars dringt er daarom 
bij energiebedrijven op aan 
om hun investeringen in 
schone energie te versnellen.” 
Qua infrastructuur moeten 
overheden in actie komen, 
benadrukt Jonas Otterheim. 
“Scandinavië, Nederland en 
Duitsland zijn de weg naar 
elektrisch rijden al ingesla-
gen, maar landen die ach-
terlopen hebben de hulp van 
de vooroplopende landen en 
markten (zoals de eerderge-
noemde EU-landen en Cali-

“We kijken naar de CO2-foot-
print gedurende de hele le-
venscyclus en betrekken onze 
partners daarin,” vertellen 
Stuart Templar (Director Glo-
bal Sustainability) en Jonas 
Otterheim (Head of Climate 
Action) van het Sustainabi-
lity team van Volvo Cars in 
Zweden. Ze grijpen de VN-kli-
maatconferentie COP26 in 
Glasgow aan voor een oproep 
aan de deelnemende landen: 
“Voor een 100% emissievrije 
mobiliteit moeten regeringen 
het aandeel schone energie 
aanzienlijk verhogen.”

Oproep aan wereld- 
en industrieleiders
Om de CO2-voetafdruk nog 
sneller te verkleinen, voert 
Volvo Cars een interne 
CO2-heffing in van 1.000 
SEK (ca. € 100) voor elke ton 
CO2-uitstoot in het gehele 
bedrijf. “Een wereldwijde en 
eerlijke prijs op CO2-uitstoot 
is van cruciaal belang als 
de wereld zijn klimaatam-
bities wil halen. We nemen 
als Volvo Cars het voortouw 
door een interne CO2-heffing 
vast te stellen,” benadrukt 
Björn Annwall, Chief Financial 
Officer.
Stuart Templar benadrukt dat 
de transitie van de automo-
tive-industrie hand-in-hand 
moet gaan met inspanningen 
van overheden en energie-

fornië) nodig. De landen in 
Noordwest-Europa liggen qua 
aantallen laadpalen op koers, 
maar bijvoorbeeld Roemenië 
is nog een witte stip op de 
kaart.”

End-to-end inspanning
Volvo Cars streeft ernaar haar 
CO2-voetafdruk consequent 
te verlagen. Voor de auto-
producent gaat de reis naar 
volledige duurzaamheid in de 
automobielsector over veel 
meer dan de overstap van 
verbrandingsmotoren naar 
elektrificatie. Het gaat om 
een end-to-end inspanning, 
inclusief de toeleveranciers. 
De omschakeling naar elektri-
ficatie maakt deel uit van de 
ambitie om tegen 2040 een 
klimaatneutrale onderneming 
te zijn. “De productie moet 
klimaatneutraal en groen. Het 
gaat om de CO2-voetafdruk in 
elk onderdeel, van de toeleve-
ring en de productie tot het 
opladen, ‘van zand tot klant’. 
We eisen van onze toeleve-
ranciers dat ze samen met 
ons stappen zetten richting 
groene energie. En ook hier 
zijn we afhankelijk van de in-

spanning van overheden.” Als 
voorbeeld noemt Otterheim 
staalproducent SSAB die een 
proeffabriek heeft gebouwd 
voor de productie van fossiel-
vrij staal met groene energie 
uit waterstof. Een andere 
partner is de Zweedse batte-
rijenproducent Northvolt, met 
een fabriek die op water-
kracht draait. “We werken 
samen om meer duurzame 
batterijen te ontwikkelen.” 
Uitdagingen zijn er ook nog, 
vooral aan de end-of-life kant. 
“We voelen ons verantwoor-
delijk voor de hele keten, 
inclusief de recycling. We zijn 
op zoek naar regionale part-
ners die verantwoordelijk zijn 
voor de duurzame verwerking 
van de batterijen aan het ein-
de van de levenscyclus, zodat 
de batterijen en grondstoffen 
een nieuw leven krijgen.”

C40 Recharge
Een van de paradepaardjes 
van de nieuwe generatie 
elektrische modellen is de 
Volvo C40 Recharge, een 
volledig elektrische crossover. 
Ter ondersteuning van de 
oproep aan de wereldleiders 
op de VN-klimaatconferentie 
COP26 heeft Volvo Cars een 
levenscyclusanalyse (LCA) 
gepubliceerd, waarin de 
volledige CO2-voetafdruk van 
de C40 Recharge in detail 
wordt beschreven. Uit de 

In de  levenscyclus-
analyse is de 
CO2-footprint in 
detail beschreven.

“We voelen ons 
verantwoordelijk
voor de hele keten.”

Op weg naar 
100% elektrisch

Volvo is van plan om de 
komende jaren een hele 
nieuwe lijn van volledig 
elektrische auto’s op de 
markt te brengen, met elk 
jaar minimaal de lancering 
van één elektrische Volvo. 
Het laatste jaar is de verkoop 
van elektrische modellen 
al verdubbeld tot 25% 
wereldwijd.
Nu wordt al maar liefst 50% 
van de verkochte Volvo’s in 
Nederland volledig elektrisch 
of via plug-in hybride 
technologie aangedreven. 
Met drie volledig elektrische 
voertuigen en 15 plug-in 
hybride varianten is Volvo 
in Nederland het nummer 1 
‘stekkermerk’. 

analyse blijkt dat de totale 
CO2-voetafdruk van de C40 
Recharge aanzienlijk wordt 
verlaagd als gedurende de 
hele levenscyclus schone en 
dus duurzame energie wordt 
gebruikt, en dan met name in 
de gebruiksfase (het opladen 
van de batterij). De boodschap 
van Head of Climate Action, 
Jonas Otterheim: “We moeten 
verder gaan dan alleen het 
elektrificeren van voertuigen, 
we hebben hulp nodig bij het 
realiseren van de CO2-reduc-
tie. Het CO2-effect van onze 
nieuwe C40 Recharge bewijst 
dat het werkelijke klimaat-
potentieel van elektrische 
auto’s alleen kan worden 
gerealiseerd door een gro-
tere voorziening van schone 
energie.” Volvo Cars roept 
toeleveranciers en collega-au-
tofabrikanten op om net als 
Volvo transparant te zijn over 
de volledige levenscyclusim-
pact van hun elektrische au-
to’s. Templar: “Alleen samen 
kunnen we ervoor zorgen dat 
de wereld de doelstellingen 
van het akkoord van Parijs 
haalt om de opwarming van 
de aarde te beperken.”



De troef is de 
strategische ligging 
van Den Helder, 
in vastgoed-
terminologie: een 
triple-A-locatie.

Noord-Holland 
Noord ontwikkelt 
zich meer en 

meer tot een belangrijke 
waterstofregio, 
‘hydrogen valley’, van 
Noordwest-Europa. 
De regio speelt een 
sleutelrol bij de 
productie en distributie 
van waterstof, de 
duurzame energiedrager 
voor de transitie naar 
een CO2-vrije economie. 
Directeur Thijs Pennink 
van Ontwikkelingsbedrijf 
Noord-Holland Noord 
vertelt wat de regio 
uniek maakt.

Den Helder heeft alle potentie om uit te groeien 
tot waterstof energiehub
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INNOVATIEF NEDERLAND: ENERGIETRANSITIE

“Als je naar een regio kijkt, 
draait het om twee vra-
gen. Wat is er? En wat is 
de potentie van de regio?” 
Kijk je naar de uitgangs-
positie van Noord-Holland 

een NAM-locatie waar het 
gas behandeld wordt.” Die 
bestaande infrastructuur 
is belangrijk. De geplande 
windparken op zee komen 
na 2030 boven Den Helder 
te liggen. “Niet alle energie 
kan met kabels aan land, 
dat kan het elektriciteitsnet 
niet aan.” De oplossing is 
de energie op zee als water-
stof aan land te brengen en 
aan de infrastructuurback-
bone te koppelen, het pro-
ject HyWay 27. De leidingen 
richting de IJmond en verder 
liggen er al.

Tussenfase
De industrie heeft waterstof 
hard nodig om de klimaat-
doelstellingen voor 2030 te 
realiseren. “Groene water-
stof is de grote ambitie, 
maar er moet een tussenfa-
se worden ingebouwd. Dat 
gaan we in Den Helder doen 
met het H2 Gateway-pro-
ject, waarbij we low carbon 
waterstof gaan produceren. 
De CO2 kan worden opge-

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

kunnen opslaan in de vorm 
van waterstof.”

Triple-A-locatie
Het is een van de voor-
beelden hoe Noord-Holland 
Noord kan bijdragen aan het 
vergroenen van de econo-
mie. Maar de belangrijkste 
troef is de strategische 
ligging van Den Helder. 
In vastgoedterminologie 
een triple-A-locatie. “In 
Den Helder komt fossiele 
energie uit de Noordzee 
aan land. Er lopen heel 
erg grote pijpleidingen die 
aan het nationale gasnet-
werk zijn gekoppeld. Er is 

Noord, dan zie je rond drie 
clusters tal van duurzame 
initiatieven van de grond 
komen, stelt Pennink vast. 
“Den Helder heeft een groot 
potentieel om de waterstof 
energiehub te worden. Daar 
wordt al hard aan gewerkt. 
De tweede is het Bergense 
gasveld dat dienstdoet als 
opslagplek voor buffergas. 
“Daaromheen verzamelen 
zich steeds meer bedrijven 
die allemaal bezig zijn met 
waterstof en groen gas.” En 
in de Wieringermeer staan 
de grootste glastuinbouw-
bedrijven van Nederland, 
naast datacenters van Mi-
crosoft en Google. “Er wordt 
heel hard aan gewerkt om 
dat te verduurzamen. De 
agrisector in de regio werkt 
hard aan verduurzaming, 
maar ondervindt ook pro-
blemen om de energie die 
bedrijven onder andere op 
daken produceren op het 
elektriciteitsnet te krijgen. 
Daar onderzoeken we of we 
die energie niet tijdelijk 

slagen in de lege gasvelden 
voor de kust van Den Helder. 
Vanaf 2027 wordt stap 
voor stap ‘low carbon’ door 
‘groen’ vervangen.” In eerste 
instantie gaat de H2-fabriek 
rond de 10 tot 25 procent 
van de totale waterstofbe-
hoefte van Nederland pro-
duceren. “Het is ongeveer 
het volume dat Tata Steel 
nodig heeft.”
Pennink benadrukt het be-
lang voor de regionale eco-
nomie en werkgelegenheid. 
“Wil je de transitie maken, 
dan moeten je de mensen 
ook voorbereiden op deze 
ontwikkeling. Dat doen we 
door omscholing, bijscholing 
en door mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt 
te helpen de stap naar deze 
industrie te zetten. We we-
ten dat de fossiele energie 
ophoudt. De mensen die 
daarin werken, moeten in 
staat zijn om de stap naar 
duurzame energie te ma-
ken. Dat doen we samen 
met kennisinstellingen en 
beroepsonderwijs.”

Doen wat je zegt
Noord-Holland Noord is 
een regio die zich goed op 
de kaart zet en zichtbaar 
maakt wat er aan duur-
zaamheid en innovatie 
gebeurt. “Het is echt een 
ondernemende regio – 
‘doen wat je zegt’ – die een 
prominente rol speelt in 
de grote uitdagingen van 
dit moment. De innovatie 
vindt letterlijk in de schuur 
plaats.

IN SAMENWERKING MET ATS TANNER BANDING SYSTEMS

Banderolleren vermindert het verbruik van plastic!!

Steeds vaker wordt 
het banderolleren 
gebruikt ter 

vervanging voor 
flowpacks, elastiekjes, 
krimpfolie en andere 
verpakkingen voor 
groenten en fruit. 
Hierdoor worden zowel 
het verpakkingsmateriaal 
als de handmatige 
verpakkingsstappen tot 
een minimum beperkt. In conventionele verpakkin-

gen van groenten en fruit ver-
vullen etiketten vaak verschil-
lende rollen. Enerzijds dragen 
zij informatie en anderzijds 
houden zij andere verpak-
kingselementen zoals karton-
nen slipcases op hun plaats 
en kunnen dus in meerdere 
opzichten problematisch zijn:

• Ze belanden vaak in de 
compost- of plasticbak waar 
ze niet thuishoren.

• Het vastmaken ervan is 
vaak handwerk.

• Gekreukelde of gescheurde 
etiketten kunnen niet wor-
den gelezen door de barco-
delezer aan de kassa.

• Verwijdering door de 
consument is omslachtig 
en gaat vaak gepaard met 
lijmresten op het fruit en de 
groenten.

Kortom alle seinen staan op 
“GROEN’’ om te starten met 
Banderolleren……!!

aal vast op maximaal 5%.
Overigens zijn al onze ban-
derolleerfolies gemaakt van 
100% PP, HDPE of PLA en 
worden daarom beschouwd 
als mono materiaal en zijn 
volledig recyclebaar en 
voldoen al aan de eisen van 
de Europese strategie inzake 
plastic tot 2030.

In veel gevallen maakt het 
banderolleren van papier de 
plastic verpakking helemaal 
overbodig. Het wegwerken of 
aanzienlijk verminderen van 
plastic helpt om de gestelde 
duurzaamheidsdoelstellingen 

sneller te bereiken. Op hun 
beurt verkiezen eindverbrui-
kers gebanderolleerde pro-
ducten boven producten in 
plastic verpakkingen.
De ATS Tanner Group heeft 
een bandmateriaal ontwik-
kelt dat voor 95% uit papier 
bestaat en voldoet aan de 
Europese recyclingvereisten.
Tenslotte ‘roept de markt: ‘’Er 
moet minder plastic gebruikt 
worden’’ voor de verpakkingen 
die in de supermarkten te ver-
krijgen zijn. Het ligt dan ook 
voor de hand dat ons nieuwe 
innovatieve papiermateriaal 
veelvuldig gebruikt zal gaan 
worden.Steeds meer landen 
- waaronder Duitsland en 
Frankrijk - gaan nog een stap 
verder en stellen het maxi-
male gehalte aan vreemd 
materiaal voor mono materi-
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IN SAMENWERKING MET ONTWIKKELINGSBEDRIJF NOORD-HOLLAND NOORD

Noord-Holland Noord: de waterstofregio van de 
toekomst

Klimaatverandering 
is een groot en 
urgent probleem. 

Om de opwarming 
van de aarde zo 
veel mogelijk te 
beperken, moeten we 
de huidige fossiele-
energievoorziening in 
hoog tempo vervangen 
door duurzame 
alternatieven. Klimaat 
neutrale waterstof is 
geschikt voor praktisch 
alle sectoren en kan 
ook op grote schaal 
geproduceerd worden. 
Noord-Holland Noord 
heeft alle voorwaarden 
om komende decennia 
uit te groeien tot dé 
waterstofregio.

van overbelasting van het 
elektriciteitsnet.

Uitgangspositie
NHN heeft een uitsteken-
de uitgangspositie om een 
leidende rol te spelen in de 
nieuwe waterstofeconomie. 
De regio voldoet aan alle 
essentiële voorwaarden: 
• Een zeer gunstige posi-

tie ten opzichte van de 
beoogde windparken in 
het noordelijke deel van de 
Noordzee.

• De bestaande gasinfra-
structuur in de Noordzee. 
Deze landt grotendeels 
aan in Den Helder en kan 
ingezet worden voor het 
transport van waterstof.

• Directe aansluiting op de 
waterstofbackbone die 
de regio verbindt met de 
(inter)nationale industriële 
afnemers.

• Beschikbare ruimte voor 
de ontwikkeling van de 
waterstofeconomie.

• Hoogwaardige kennis van 
waterstof in verschillende 
kenniscentra binnen de 
regio. 

NHN wil de waterstofecono-
mie voor heel Nederland op 
gang helpen, zodat ons land 
een internationale positie in 
de opkomende waterstofeco-
nomie kan verwerven. 

NHN, de waterstofregio 
in 2050
Vanwege de grote urgentie 
van de klimaatopgave moet 
de transitie naar een duurza-
me samenleving uiterlijk in 
2050 zijn afgerond. De ambi-
tie van NHN is duidelijk: met 
de gunstige uitgangspositie 

Waterstof is één van de 
speerpunten in de Regio 
Deal Maritiem Cluster Kop 
van Noord-Holland, een 
samenwerking tussen Rijk 
en regio die tot doel heeft 
om meer innovatie en 
werkgelegenheid te creëren 
en de kracht van de regio 
Noord-Holland Noord te 
versterken.

Uitdaging en kans 
Voor Noord-Holland Noord 
(NHN) betekent de transitie 
naar een duurzame samen-
leving zowel een uitdaging 
als een kans. De uitdaging 
is alle sectoren in een hoog 
tempo te verduurzamen en 
daarmee grote economische 
sectoren, zoals de scheep-
vaart en de agrisector, te 
behouden voor de regio. De 
kans ligt in het leveren van 
een substantiële bijdrage 
aan het creëren van een 
waterstofmarkt, zoals be-
schreven in de Kabinetsvisie 
waterstof en de EU Strategy 
on Hydrogen. Dit biedt nieu-
we mogelijkheden op het 
gebied van werkgelegenheid, 
kennis, techniek, onderwijs 
en wetenschap.
Waterstof is niet alleen 
bruikbaar als brandstof, 
maar ook als grondstof voor 
verschillende industriële 
processen en als opslag-
medium voor energie. Een 
(tijdelijk) overschot aan 
duurzaam opgewekte elek-
triciteit kan worden omgezet 
in waterstof, dat bij een 
tekort aan elektriciteit weer 
wordt omgezet in elektri-
citeit. Waterstof draagt 
daarmee bij aan het ontlas-
ten van het elektriciteitsnet 
en kan een oplossing bieden 
voor het groeiende probleem 

voor de productie en distribu-
tie van waterstof is de regio 
bij uitstek in de positie om 
uit te groeien tot één van de 
grote waterstofhubs in 2050 
voor Noordwest-Europa.
In onze toekomstvisie vindt 
grootschalige productie 
plaats op zee van groe-
ne waterstof. Middels de 
voormalige gasinfrastruc-
tuur gaat deze duurzaam 
opgewekte energie via Den 
Helder naar industrieclus-
ters elders in Nederland of 
het buitenland. De regio 
beschikt daarnaast over 
regionale waterstofnetwer-
ken die worden gevoed door 
de waterstofbackbone en 
regionale waterstofproduc-
tiefaciliteiten. Hiermee kan 
Noord-Holland Noord al in 
2030 voor de helft voorzien 
in de verwachte vraag naar 
waterstof. De vraag naar 
deze waterstof is afkomstig 
uit diverse sectoren, zoals 
de scheepvaart, agrisector, 
logistiek en gebouwde om-
geving.
In een door ons uitgewerkt 
toekomstscenario zal de 
waterstofeconomie in 2050 
een nieuwe impuls geven 
aan versterking van de brede 
welvaart in de regio, met 
kansen voor inwoners van 
alle opleidingsniveaus; van 

onderhoudsmonteurs voor 
de windparken op zee tot 
onderzoekers bij internati-
onale kenniscentra. In onze 
visie voor 2050 is waterstof 
een cruciale energiedrager 
voor het Noordwest-Euro-
pese energiesysteem en zal 
de vraag de komende jaren 
exponentieel stijgen. Dankzij 
haar gunstige ligging en de 
beschikbare faciliteiten kan 
NHN als toonaangevende 
waterstofregio een leiden-
de rol op zich nemen met 
waterstof om in de vraag te 
voorzien. 

Waarom de Hydrogen
Valley-status voor NHN?
Onderdeel van ons toe-
komstscenario voor de regio 
Noord-Holland Noord, is het 
verkrijgen van de Europese 
status van ‘Hydrogen Valley’. 
Met de financiële middelen 
die hierdoor beschikbaar 
komen, kunnen we lopende 
initiatieven sneller opscha-
len en komt de duurzame 
waterstofinfrastructuur 
eerder tot stand – een es-
sentiële stap op weg naar 
een CO2-vrije samenleving. 
Doordat het potentieel van 
de regio bekendheid krijgt, 
wordt het bovendien ge-
makkelijk om verbinding te 
leggen met hydrogen valleys 
elders in Europa. Zo werken 

De regio Noord-
Holland Noord kan 
uitgroeien tot één 
van de waterstofhubs 
voor Noordwest-
Europa.

Op weg naar 
een uitstootvrije 
economie
Vanzelfsprekend zitten we 
niet stil. Vooruitlopend op de 
toekenning van de Hydrogen 
Valley-status heeft NHN al een 
groot aantal initiatieven in 
gang gezet. Deze richten zich 
onder meer op de productie 
van waterstof, pilots voor 
het verder ontwikkelen van 
innovatieve ideeën voor de 
productie en toepassing van 
waterstof en het opbouwen en 
delen van kennis.

we gezamenlijk aan een 
internationale duurzame 
waterstofeconomie 

Meer weten over onze 
waterstofambities en hoe 
Noord-Holland Noord vorm-
geeft aan een CO2-vrije toe-
komst met diverse innovatie-
ve projecten? Download dan 
snel de gratis position paper 
met alle essentiële informa-
tie via bijgaande qr-code.



Modulair bouwen
voor B2B

Modulair bouwen
voor B2B

zonder zorgenzonder zorgen

www.recreaparkmodular.nl                              � 0488 48 88 48

Wij zijn Recreapark Modular, zakelijk  leverancier 
van  duurzame modulaire  woningen inclusief 
 complete interieurinrichting.
We bieden een uniek totaalconcept vanaf het 
ontwerp tot de levering en montage.

Meer weten?
Neem contact op met

Thomas van der Zwaan
� 0488 48 88 48
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Bouwsector heeft sleutelrol in klimaat- 
en energietransitie
De bouw heeft heel 

wat uitdagingen op 
haar bord liggen. 

Zo spelen de opgaven 
rond klimaatverandering, 
uitputting van grondstof-
fen en de energietransi-
tie. Tegelijkertijd is er de 
opgave om de komende 
tien jaar één miljoen 
woningen te bouwen om 
aan de vraag te voldoen. 
Deze enorme opgave 
biedt ruimte voor innova-
tie en nieuwe business-
modellen.

meer dan veelal in de prak-
tijk gebeurt,” stelt Bouwend 
Nederland-programmamanager 
duurzaamheid Helen Visser. 
“Als opdrachtgevers en met 
name de overheid ‘circulair’ 
inkopen, door bijvoorbeeld te 
gunnen op circulariteit in aan-

constateert branchevereni-
ging Bouwend Nederland in 
de toekomstverkenning ‘Nu 
bouwen aan Morgen’. Qua 
duurzaamheid is de bouw zich 
bewust van de opgave, maar 
loopt de sector achter bij het 
nemen van CO2-reduceren-
de maatregelen, blijkt uit de 
Rapportage Maatregellijst 2020 
van Stichting Klimaatvriendelijk 
Aanbesteden en Ondernemen 
(SKAO).

Modulair en prefab
Het betekent zeker niet dat 
de sector stilstaat. Integen-
deel, bouwbedrijven zijn volop 
bezig met innovatie. Bedrijven 
denken hard na hoe ze slimmer 
en kostenefficiënter kunnen 
werken. Ze moeten wel, willen 
ze zorgen dat de bouwsector 
een aantrekkelijke werkgever 
blijft. Bijvoorbeeld door indus-
trialisering van de productie, 
waarbij de onderdelen op de 
bouwplaats worden gemon-
teerd. Het voordeel van modu-
laire bouw is dat de flexibele 
modules verschillende keren 
worden hergebruikt. Daardoor 
zijn er veel minder grondstof-
fen nodig en is de CO2-voet-
afdruk lager. Bovendien past 
modulair en prefab in de trend 
van circulair bouwen, die zich 
richt op demontage en herge-
bruik van bouwmaterialen en 
grondstoffen. 

Duurzaamheidsdoelen
De duurzaamheidsdoelen 
vormen de tweede motor 
achter de innovatie. Gebouwen 
worden steeds slimmer, ‘smart’, 
met slimme apparaten en de 
focus op bijna energieneutraal 
bouwen. Naast energiedoelen 
draait het ook om het terug-

De Nederlandse bouwsector 
loopt achter in de adoptie van 
nieuwe technieken. Sommi-
ge bedrijven hebben mooie 
stappen gezet, maar de sector 
als geheel is terughoudend, 

dringen van de klimaatbelas-
ting van materialen. Steeds 
meer bedrijven ontwikkelen 
innovatieve toepassingen op 
basis van materialen met een 
lage milieubelasting en andere 
duurzame oplossingen voor de 
bouw, zoals hergebruik. En ook 
op de bouwplaats zelf is nog 
veel winst te halen qua ver-
duurzaming en CO2-reductie, 
zowel in de logistieke stromen 
als de elektrificatie van bouw-
materieel. Minder wegverkeer 
en minder dieselgeneratoren 
betekenen minder fijnstof en 
minder CO2.

Bouwkolom
De doelen van de Transitiea-
genda Circulaire Bouwecono-
mie zijn helder: in 2050 moet 
de bouw volledig circulair zijn; 
in 2030 moet vijftig procent 
van deze doelstelling gereali-
seerd zijn. De bouwsector zet al 
jaren in op duurzamer mate-
riaalgebruik, maar de daad-
werkelijke transitie naar een 
circulaire bouweconomie moet 
nog plaatsvinden. Een van de 
redenen is dat er te veel op 
de laagste prijs wordt gegund. 
Opdrachtgevers zijn uiteindelijk 
een belangrijke katalysator 
voor innovatie. Daarin kan nog 
een slag worden geslagen. 
Het is zaak dat iedereen in 
de bouwkolom, zowel aan de 
vraag- als aanbodkant, aan de 
slag gaat met circulair bou-
wen. “Technisch kan er vaak 

“Het is zaak dat 
iedereen in de 
bouwkolom aan 
de slag gaat met 
circulair bouwen.”

EXPERT

Wat geeft modulair 
bouwen zo’n voorsprong 
als het gaat om de CO2 
footprint?
“Modulair bouwen 
betekent dat gebouwen op 
één fabriekslocatie worden 
gerealiseerd. Dat scheelt 
enorm in het aantal 
vervoersbewegingen 
van en naar de 
bouwplaats. Bovendien 
zijn modulaire gebouwen 
demontabel. Het is 
daardoor mogelijk om 
gebouwen en materialen 
te hergebruiken. Dat 
kan oplopen tot 60% 
hergebruik.”

Wat levert circulair 
bouwen ons op?
“Circulair bouwen verlaagt 
de milieubelasting van 
bouwmaterialen met ruim 
de helft, dat is terug te 
vinden in de CO2-footprint. 
Veel grondstoffen in de 
bouwsector hebben een 
zware CO2-voetafdruk. 
Beton is goed voor 7% 
van alle CO2-uitstoot 
in de wereld. Modulaire 
gebouwen gebruiken 

vaak veel minder beton, 
met een significant 
positieve invloed op de 
CO2 footprint. Inmiddels 
komen er ook duurzame 
betonsoorten op de 
markt, waardoor de 
CO2-uitstoot nog verder 
terugloopt. Gelukkig is er 
sectorbreed aandacht voor 
de overstap naar biobased 
grondstoffen.”

Uw visie op 2022?
“De traditionele bouw en 
overheden zien gelukkig 
steeds meer dat er een 
markt is voor modulaire 
bouwen. Het gaat dan 
ook om kwalitatief goede 
gebouwen, met een 
hoogwaardige look & feel. 
Helaas hebben we nog te 
maken met traditionele 
procedures die vaak 
langer duren dan het 
opleveren van modulaire 
gebouwen. Met de druk 
op de woningmarkt 
en de groeiende vraag 
naar scholen en zorg, 
is het echt een kans 
om de proceduretijden 
versnellen.”

JOZIENE VAN DE LINDE, 
COMMERCIEEL DIRECTEUR 
DE MEEUW B.V.

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

Afspraken 
Betonakkoord
Beton is in Nederland 
verantwoordelijk voor 4% 
van de CO2-uitstoot van de 
industrie. Het Betonakkoord 
zet zich sector- en ketenbreed 
in voor de verduurzaming 
van beton. De doelen voor 
2030 zijn onder andere 100% 
hoogwaardig hergebruik 
van betonafval en een 
vermindering van minstens 
30% CO2-uitstoot ten opzichte 
van 1990.

bestedingen, kunnen bedrijven 
zich met circulaire innovaties 
onderscheiden in de markt. 
Onder andere op dat punt valt 
nog een wereld te winnen.”
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IN SAMENWERKING MET DE MEEUW

Modulair en circulair bouwen met De Meeuw

De bouw staat 
voor een grote 
uitdaging. In 

Nederland hebben 
we te maken met een 
enorm tekort aan 
woningen. Volgens 
onderzoeksbureau ABF 
ligt het woningtekort in 
2021 op 285.000 huizen. 
Modulair bouwen kent 
vele voordelen en 
helpt op een snelle en 
bovendien duurzame 
manier onder meer het 
woningtekort aan te 
pakken.

»Voor meer informatie naar www.demeeuw.com

verouderde scholen, met een 
slecht binnenklimaat die hard 
aan vernieuwing toe zijn. Ook 
daar biedt De Meeuw flexibele 
tijdelijke en permanente oplos-
singen voor, die voldoen aan 
de hoogste eisen van de tijd. 
Het idee dat modulair bouwen 
tot lompe, blokkendoosachtige 
gebouwen leidt is verleden tijd. 
Wij werken met bekende archi-
tecten die samen met ons een 
mooi eindresultaat nastreven 
voor een duurzame en circulai-
re bouw.”

vaardigde bouwelementen. En 
we produceren de complete 
bouwmodules zoveel mogelijk 
integraal, inclusief de techni-
sche installaties en voorzie-
ningen. Zo stemmen we alle 
bouwonderdelen en voorzie-
ningen perfect op elkaar af. In 
de fabriek zijn we ook in staat 
om snel te automatiseren en 
worden de bouwmodules niet 
met de hand, maar waar mo-
gelijk machinaal en automa-
tisch vervaardigd. Dit scheelt 
ontzettend veel handen, die we 
op de bouwplaats hard nodig 
hebben om de bouwmodules te 
monteren.”

“Modulaire huisvesting is een 
techniek waarbij het grootste 
gedeelte van het gebouw in 
fabrieken wordt gemaakt”, 
vertelt Joziene van de Linde, 
commercieel directeur modu-
lair bouwen bij De Meeuw.
“De Meeuw bestaat al 92 jaar 
en heeft als bouwbedrijf door 
de jaren heen een enorme ver-
andering doorgemaakt, deels 
omdat de bouwsector enorm 
is veranderd: duurzaamheid en 
hergebruik worden elke dag 
belangrijker. Maar ook om-
dat modulair bouwen zich bij 
uitstek leent voor geautoma-
tiseerd en circulair werken, en 
voor flexibiliteit.”

Modulair en circulair
Naast een tekort aan wonin-
gen kampen we met ook een 
tekort aan bouwmaterialen 
en handen in de bouw, ver-
volgt Van de Linde. “Modulair 
bouwen biedt hiervoor dé 
uitkomst. In onze fabriek wor-
den de bouwmodules gemaakt 
voor tijdelijke of (semi) perma-
nente onderkomens. Hierbij 
wordt zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van industrieel ver-

Duurzame toekomst
De Meeuw is al jaren bezig 
om materialen tot en met 
complete gebouwen te her-
gebruiken en te herplaatsen, 
aldus Van de Linde. “Met 
modulair bouwen kun je in 
beheerste omstandigheden 
de bouwmodules, oftewel ‘de 
legoblokken’ maken, en houd je 
de (faal-)kosten laag, omdat de 
onderdelen met machines in 
de fabrieken worden gemaakt 
en minder ambachtswerk op 
locatie
nodig is. Door de beheerste 
omstandigheden waarin de on-
derdelen worden gemaakt heb 
je ook een kortere doorlooptijd 
en beperk je de overlast op 
locatie. Zo kunnen wij een pro-
ject, waar normaal gesproken 
negen tot twaalf maanden over 
wordt gedaan, in drie maanden 
afronden. En het allergrootste 
voordeel van de bouwmodules 
is het feit dat we de onderde-
len na gebruik weer opnieuw 
inzetten.”

Scherp blijven
De Meeuw blijft hard innoveren 
om de CO2 foot-print elk jaar te 
verkleinen.. “Zo weten we altijd 
precies hoe we ervoor staan 
qua duurzaamheid en hebben 
we cijfermatig in beeld hoe 
duurzaam en circulair wij nu 
eigenlijk echt bezig zijn. Daarop 
stemmen wij ons verbeterpro-
gramma af, zodat we steeds 
de nieuwste, meer duurzame 
technieken en materialen 
toepassen. Materialen herge-
bruiken we op dit moment drie 
tot vier keer. En kunnen we 
de materialen zoals vloeren, 
systeemplafonds,

“Met modulair 
bouwen houd je 
de ( faal-)kosten 
laag. De onderdelen 
worden in de 
fabrieken gemaakt, 
er is met minder 
ambachtswerk op de 
bouwlocatie.”

De voordelen van 
modulair bouwen

• flexibel: modules en 
componenten zijn snel en 
eenvoudig aan te passen. 
Dit maakt ook onze 
financieringsmogelijkheden 
flexibel met koop-, huur-, 
lease- en gecombineerde 
constructies.

• snel: modulair bouwen 
gaat tot 50% sneller dan 
traditionele bouwmethodes

• betaalbaar: de bouwkosten 
liggen gemiddeld 15% 
lager dan traditionele 
bouwmethodes

• vergelijkbaar met 
traditionele bouw: onze 
modules hebben een 
levensduur en kwaliteit 
die niet onderdoet 
voor traditionele 
bouwoplossingen

• duurzaam: het efficiënte en 
duurzame productieproces 
in de fabriek dat 80% 
minder bouwafval genereert 
en het minimale aantal 
transportbewegingen 
dragen bij aan een fors 
lagere uitstoot van CO2. De 
milieu-impact is tot 55% 
lager dan traditionele bouw

• circulair: de modules zijn 
herbruikbaar en recyclebaar 
voor nieuwe projecten.

• minimale bouwoverlast: 
de modules worden in 
de fabriek samengesteld 
en binnen zeer korte tijd 
worden geplaatst 

isolatiematerialen, deuren en 
kozijnen, niet meer hergebrui-
ken dan gaan ze terug naar de 
leverancier voor recycling.”
Maar is er niet nog een betere 
manier om beter om te gaan 
met de materialen? “Met die 
vraag houden wij ons dagelijks 
bezig. Op die manier zetten we 
continu stapjes voorwaarts en 
houden we onze blik scherp op 
een duurzame toekomst. Dit 
jaar zijn we druk bezig met de 
aanleg van zonnepanelen op 
onze gebouwen en pakken we 
het energieverbruik aan. We 
kijken momenteel bijvoorbeeld 
naar alternatieven voor het 
isolatiemateriaal. Duurzaam 
betekent voor ons niet alleen 
dat je de milieu-impact tot een 
minimum beperkt, maar ook 
dat je onderhoud aan gebou-
wen voorkomt en een gebouw 
bouwt voor de toekomst. Dan 
wil je niet om de zoveel jaar 
dingen vervangen.”

Lage milieu-impact
Het is evident dat modulair en 
circulair bouwen een oplossing 
voor het woningtekort is, maar 
het biedt ook een oplossing 
voor andere sectoren, besluit 
Van de Linde. “We zijn ook 
actief in scholenbouw en de 
zorgsector, en bouwen bijvoor-
beeld modulaire woonzorgop-
lossingen om op die manier 
duurzame bouw te realiseren 
met een zo laag mogelijke 
milieu-impact op gehele 
bouwsector. En we bieden niet 
alleen circulaire en duurzame 
gebouwen, maar ook nog eens 
hele mooie oplossingen voor 
tal van gebruikers. Nederland 
kent een groot aantal sterk 



10 | WWW.TOPICNEDERLAND.NL

INNOVATIEF NEDERLAND: WONINGISOLATIE

Door de stijgende 
gasprijzen en 
energieprijzen is 

voor de consument een 
hot topic om de eigen 
woning te verduurzamen 
om zo kosten te 
besparen. Met TONZON 
Vloerisolatie en het 
optimaliseren van de 
warmteafgifte van de 
cv is een winst van wel 
25 à 40 procent op de 
stookkosten te behalen. 
Nu spaargeld nauwelijks 
nog rendement oplevert, 
is er driedubbele 
winst te behalen: een 
gezondere woning, 
meer wooncomfort en 
een besparing op de 
energiekosten. 

De beste remedie tegen 
stijgende gasprijzen: 
vloerisolatie

De verwarming 
kan in de ochtend 
later aan en de 
thermostaat 
minder hoog.

Energiebesparing
De basiskennis is niet aan-
wezig. “Warmte stijgt niet, 
alleen warme lucht stijgt. 
Dus als je beneden in huis de 
vloer niet isoleert, moet je 
de woonkamer warm blijven 
stoken. Door die koude vloer 
gaat ongewild de thermo-
staat omhoog. Daardoor 
verbruiken veel woningen 
die op papier al af zijn (NOM, 
Label A, Energie Neutraal 
ed.) toch meer energie dan 
in de norm is berekend.” De 
focus ligt te veel op (drie)
dubbel glas en muurisolatie 
en te weinig op vloerisolatie, 
stelt Willemsen vertwijfeld. 
“Als je je dak isoleert gaat 
je energielabel van C naar A, 
maar blijft het gasverbruik 
hoog. Met vloerisolatie blijft 
het label C terwijl je verbruik 
daalt. Gelukkig zijn mensen 
slim en kijken ze naar de 
energiebesparing in plaats 
van het energielabel.”

Stookseizoen
De besparing op de verwar-
mingskosten is te danken 
aan de tweeslag van TONZON 
Vloerisolatie, onder vloer 
aangevuld met buisisolatie, 
al dan niet met koppelfolie 
(voorheen WTW-folie) en het 

De investering is zo in twee à 
drie stookseizoenen terug-
verdiend. Gevraagd naar het 
geheim van TONZON, ant-
woordt Ton Willemsen, CEO & 
special projects Tonzon: “We 
weten hoe warmte stroomt 
en hoe je die het bestekunt 
tegenhouden. Er worden een 
aantal denkfouten gemaakt, 
die aan de basis staan van 
de bestaande isolatienor-
men. De aanpak van wonin-
gisolatie in Nederland is die 
van een theemuts. De bui-
tenkant wordt wel geïsoleerd 
maar de meeste Nederlandse 
woningen staan nog met blo-
te voeten in de sneeuw.”

cv-optimaliseringspakket. 
Deze bestaat uit HR-radia-
torfolie en Vensterbankfolie. 
Deze zorgt als een soort 
spoiler ervoor dat de warme 
lucht makkelijker en sneller 
de kamer in komt. De essen-
tie van de vloerisolatie van 
TONZON is dat er geen warm-
te meer verloren gaat via de 
vloer. Ton Willemsen legt uit 
dat een groot deel van het 
warmteverlies in huis, juist 
via de vloer plaatsvindt. De 
aanpak van TONZON gaat ver-
spilling tegen. “Het grootste 
warmtetransport vindt plaats 
door middel van warmte-
straling. Via de vloer lekt zo 
warmte naar de koude grond 
onder het huis.” 
Veel van de besparingsef-
fecten zijn indirect. Er is 
minder behoefte om bij te 
stoken. Dankzij de warme-
re vloer krijg je al bij een 
lagere luchttemperatuur een 
comfortabel gevoel. Hierdoor 
hoeft de verwarming in de 
ochtend later aan en kan de 
thermostaat minder hoog 
worden gezet. ’s Avonds kan 
de verwarming juist eer-
der uit omdat de warmte 
blijft hangen. De dagelijkse 
stooktijd wordt dus korter. 
Het stookseizoen is korter 
omdat de behoefte aan extra 
warmte pas bij een lagere 
buitentemperatuur ontstaat. 
“Omdat de vloer warmer is, 
voel je je al comfortabel bij 
een lagere luchttemperatuur. 
Daardoor heeft vloerisolatie 
een veel grotere impact op 
het energieverbruik dan nu 
nog wordt aangenomen.” 

Bovendien heb je minder last 
van schimmels en huisstof-
mijt.

Klimaatefficiënt
Willemsen verbaast zich over 
de fouten in de aannames en 
lacunes in de gehanteerde 
rekenmethoden. “We moe-
ten bij de maatregelen die 
we treffen ook kijken naar 
de naar de klimaatkosten.” 
Als voorbeeld noemt hij de 
klimaatefficiëntie van ‘nul op 
de meter’-woningen. “Er gaat 

EXPERT

Waarom hebben we 
kernenergie nodig?
“Kernenergie is schoon, 
efficiënt en betrouwbaar. 
Een kerncentrale is 
bovendien regelbaar: hij 
kan meer stroom leveren op 
windstille dagen. Daarmee is 
het de ideale bron voor een 
CO2-neutrale energiemix 
samen met zon en wind. Dat 
zeg ik, maar dat zeggen ook 
gerenommeerde instanties 
als het IEA en het JRC van de 
Europese Commissie.
Een kerncentrale bouw je 
niet zomaar, maar het is 
ook een investering voor 
80 jaar. En de prijs per 
kilowattuur is concurrerend 
met wind en zon dankzij 
een beschikbaarheidsfactor 
van ruim 90%. Zeker als je 
voor hernieuwbare bronnen 
ook nog de systeemkosten 
meetelt, bijvoorbeeld 
voor opslag tijdens 
overbruggingsdagen. 
Een kerncentrale wekt 

CO2-neutrale stroom op 
met splijtstofstaven van 
verrijkt uranium. 96% van de 
splijtstofstaaf wordt aan het 
einde hergebruikt, slechts 
4% is radioactief afval. In 
Nederland hebben we een 
goede en veilige opslag 
voor al het kernafval dat 
we produceren: COVRA in 
Vlissingen. Het merendeel 
ontvangt COVRA uit 
medische toepassingen: 
patiëntbehandeling met 
nucleaire medicijnen. 
En na 1000 jaar is de 
straling zover afgenomen 
dat het vergelijkbaar is 
met overal aanwezige 
achtergrondstraling, dus niet 
langer gevaarlijk. 
Voor ons dichtbevolkte land 
is kernenergie de manier 
om met geringe landimpact 
betrouwbare en betaalbare 
elektriciteit op te wekken en 
om waterstof te produceren 
zodat ook de zware industrie 
kan verduurzamen. 

COLUMN AD LOUTER
ALGEMEEN DIRECTEUR 
URENCO NEDERLAND
VOORZITTER NUCLEAIR NEDERLAND

wel zeven jaar overheen voor-
dat de maatregelen winst 
opleveren voor het klimaat. 
De zonnepanelen worden in 
Vietnam en China geprodu-
ceerd met steenkolenstroom. 
TONZON Vloerisolatie is een 
van de meest klimaatefficiën-
te producten ter wereld. Bij 
de TONZON Thermokussens 
zitten er 33 dagen tussen de 
maatregelen en de klimaat-
winst. Gecombineerd met de 
radiator- en vensterbankfolie 
is dat nóg korter.”

IN SAMENWERKING MET VANZELF

De gasprijs is 
het afgelopen 
jaar enorm 

gestegen en neemt de 
stroomprijs in deze 
stijging mee. Ondanks de 
onzekerheden en extra 
kosten die dat met zich 
meebrengt, voor zowel 
energieleveranciers 
als hun klanten, ziet 
energie-expert René 
van der Vegt er ook de 
positieve kant van in.

door”, aldus de adviseur van 
Vanzelf en oud-handelsdirec-
teur van Eneco. “Ook mensen 
die voorheen nooit stilstonden 
bij hun energierekening, den-
ken nu na over manieren om 
te besparen op hun energiever-
bruik. Dat zie je ook terug in de 
groeiende belangstelling voor 
duurzame energieoplossingen 
zoals zonnepanelen, warmte-
pompen maar ook isolatie.” 
Los van deze positieve noot is 
het echter begrijpelijk dat con-
sumenten zenuwachtig worden 
van wat er gebeurt op de 
energiemarkt. Afgelopen half 
jaar zijn veel klanten al gecon-
fronteerd met forse tariefsver-
hogingen. Nu de eerste ener-

jaar bekend hebben gemaakt, 
blijken die tariefstijgingen 
gelukkig wel iets minder hoog 
dan verwacht. 
“Energieleveranciers lijken de 
prijsstijgingen op de handels-
markt niet helemaal door te 
belasten aan hun klanten”, ziet 
Van der Vegt. “We zien dat Vat-
tenfall het komende jaar €300 
meer vraagt aan haar klanten 
en Essent en Eneco €210 na 
aftrek van de eenmalige belas-
tingtegemoetkoming.”  
Hoewel de extra energiekosten 
dus minder zijn dan verwacht, 
is het nog steeds een flinke 
stijging voor veel huishoudens. 
Woon je in een groter dan ge-
middelde woning of is je huis 

slecht geïsoleerd dan pakt de 
kostenstijging veel hoger uit. 
Men kan overwegen die hoge 
tarieven voorlopig te accepte-
ren en in het voorjaar over te 
stappen naar een vast contract 
met lagere tarieven. Maar of 
dat de beste keuze is, hangt 
natuurlijk van ieders (financië-
le) situatie en voorkeuren af.  
Voor consumenten die zich 
in deze chaotische energie-
markt graag laten adviseren 
en ontzorgen door een partij 
met kennis en expertise is er 
Vanzelf.  De auto-saver die 
helpt bij het vinden van een 
goede energieovereenkomst en 
deze ook vernieuwt zodra dat 
gunstig is. 

gieleveranciers hun variabele 
tarieven voor het komende half 

“De bewustwording over de 
energietransitie groeit hier-

Hoge gasprijzen goed voor bewustwording energietransitie 

»Meer informatie: wil je weten wat de hoge gasprijzen én de belastingtegemoetkoming voor jouw huishouden betekent? 
Ga naar www.vanzelf.nl



»

“We verkondigen dat 
kernenergie een CO2-
neutrale energiebron 
is, dus moeten we 
zelf ook het goede 
voorbeeld geven.”

Urenco gaat voor nul CO2-emissie in 2040

Urenco heeft 
zich verbonden 
aan The 

Climate Pledge (de 
klimaatbelofte), een 
initiatief om al tien jaar 
eerder aan de doelen 
van het Klimaatakkoord 
van Parijs te voldoen. 
Christiaan Prenger is 
als voorzitter van de 
‘NetZero’-werkgroep 
vanuit Urenco 
Nederland betrokken 
bij het NetZero2040 
programma van 
Urenco Ltd. Hij ziet 
het programma 
als een steun om 
door te pakken qua 
besparingsmaatregelen.
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gelanceerd en uitgevoerd.” 
Voorbeelden zijn de ther-
mografische inspectie met 
drones om te kijken waar op 
het terrein warmte weglekt 
en de energiebesparing op 
de verlichting met een slim 
lichtmanagementsysteem. 
“Puur door slimme sensoren 
toe te passen hebben we het 
lichtgebruik met meer dan 
90% verminderd. Dat is een 
enorm percentage waar we 
zelf ook wel van stonden te 
kijken.”

Prenger is blij dat de groeps-
directie met het NetZero2040 
programma duidelijke doel-
stellingen en een heldere 
strategie heeft geformuleerd. 
“Het zorgt voor een stroom-
versnelling en extra prioriteit. 
Het opent echt deuren voor 
onze initiatieven.” De samen-
werking met de andere drie 
verrijkingsfabrieken van Uren-
co is een extra stimulans. 
“Wat we bedenken delen we 
met onze andere vestigingen 
en omgekeerd. Daardoor is 
het effect van onze oplossin-
gen vier keer zo groot.”

CO2-uitstoot meteen ook een 
heel grote winst”. Het team 
van Prenger start volgend 
jaar een project waarmee ze 
het aardgasverbruik naar nul 
brengen door op een andere 
manier de lucht te bevoch-
tigen. “Er zijn inmiddels 
alternatieve technieken, fijne 
vernevelaars die water onder 
hoge druk inbrengen in de 
luchtbehandelingskast. Het 
probleem is dat daarbij de 
lucht sterk wordt afgekoeld. 
Die lucht moeten we weer 
verwarmen. In ons verrijkings-
proces ontstaat juist veel 
restwarmte en dat gaan we 
daarvoor gebruiken. Daar-
mee krijgen we het recycling 
center straks volledig van het 
aardgas af.”

Rapporteren
Urenco rapporteert de emis-
sies en besparingen volgens 
internationale standaarden. 
Deze bestaan uit drie delen, 
ook wel scopes genoemd. In 
scope 1 zitten de CO2-emis-
sies die je zelf uitstoot. 
“Het gasloos maken van het 
recycling center valt daarin.” 
Scope 2 gaat om de elek-
triciteit die je inkoopt, de 
indirecte emissies hiervan, en 
scope 3 gaat om de emissies 
in de bedrijfsketen. “Er zijn 
meerdere invalshoeken om 
CO2 winst te realiseren. Zo 
kijken we hoe we zelf energie 
kunnen opwekken, bijvoor-
beeld door onze daken vol te 
leggen met zonnepanelen. 

Kernenergie kan een belang-
rijke spil zijn in de energie-
transitie, stelt Prenger vast. 
“Het is CO2-arm en een con-
stante energiebron, wat zorgt 
voor energiezekerheid. Uren-
co verrijkt uranium waarmee 
kerncentrales elektriciteit 
opwekken. Ook de CO2 die bij 
ons proces ontstaat is rele-
vant. We hebben de belofte 
gedaan dat we voor 2040 
CO2-neutraal willen opere-
ren. Voor ons geldt ‘practice 
what you preach’. We verkon-
digen dat kernenergie een 
CO2-neutrale energiebron is, 
dus moeten we zelf ook het 
goede voorbeeld geven. Een 
van de stappen is dat we 
uitzoeken hoe we onze eigen 
energiebehoefte kunnen 
reduceren.”

De grote getallen
“De duurzaamheidsdoelen 
worden vanuit het hoofdkan-
toor in Engeland geïnitieerd. 
Onze rol is om daar vanuit 
Almelo invulling aan te 
geven,” vertelt Prenger. Een 
van de projecten waar de ‘Net 
Zero’-werkgroep als eerste 
de tanden in heeft gezet, is 
het recycling center (zie foto). 
“Daar reinigen we de gereed-
schappen en componenten 
die we in het verrijkings-
proces gebruiken.” Dit vindt 
plaats een grote hal, waar 
‘geconditioneerde’ lucht door-
heen gaat. De lucht wordt op 
temperatuur en op luchtvoch-
tigheid gebracht. “De lucht 
moet worden bevochtigd en 
dat doen we op dit moment 
met stoom. Daarvoor ge-
bruiken we veel aardgas. In 
de industrie gaat het om de 
grote getallen. Als het je lukt 
om ergens een paar procent 
te besparen, dan is dat qua 

Maar we kijken ook nadruk-
kelijk naar energieverbruik. 
Met energiebesparing boek je 
nu eenmaal de meeste winst, 
want energie die je niet ver-
bruikt, is het meest duurzaam 
van allemaal.” 
Prenger adviseert bedrijven 
die dezelfde stap willen zet-
ten om goed naar de eigen 
processen te kijken. “Probeer 
die inzichtelijk en visueel te 
krijgen. We gebruiken zelf 
Sankey-diagrammen. Daar-
mee laat je je energiestro-
men en energieverbruikers 
in het proces zien. Zo kun 
je identificeren waar je de 
reststromen circulair kunt 
inzetten in het proces.” Hij 
gebruikt het verrijkingsproces 
als voorbeeld. “We kijken of 
we de restwarmte niet alleen 
kunnen inzetten voor onze ei-
gen gebouwen, maar ook voor 
hergebruik in de industrie, bij 
onze buurbedrijven.”

Intrinsieke motivatie
De drive om energie te be-
sparen is er al langer, vertelt 
Prenger. “Er zitten allemaal 
intrinsiek gemotiveerde colle-
ga’s in de NetZero werkgroep 
met uiteenlopende kennis 
vanuit verschillende afde-
lingen. Daardoor hebben we 
veelzijdige expertise. Met de 
werkgroep proberen we een 
vliegwiel in de organisatie te 
zijn en moedigen we collega’s 
actief aan om ook met hun 
eigen ideeën te komen. Er 
zijn intussen diverse  ideeën 

Verrijking van 
uranium

In Almelo staat één van de 
vier verrijkingsfabrieken 
van Urenco. Op het terrein 
van 35 hectare (circa 50 
voetbalvelden) draaien 
tienduizenden centrifuges 
die uranium verrijken. Het 
verrijkte uranium gaat naar 
splijtstofstavenfabrikanten, 
die daar brandstof van maken 
voor kerncentrales. Van de 
ruim 450 kerncentrales in 
de wereld draait ongeveer 
eenderde op verrijkt 
uranium van Urenco. 
Het verrijkingsproces is 
een complex proces. Het 
vaste uranium wordt door 
verwarming gasvormig 
gemaakt. Het gas stroomt 
naar de centrifuges, waarbij 
de splijtbare deeltjes 
worden gescheiden van 
de niet-splijtbare deeltjes. 
Die splijtbare deeltjes zijn 
nodig voor de kettingreactie 
waarmee kerncentrales 
elektriciteit opwekken. 

Lees meer over onze duurzaamheidsstrategie op: www.urenco.com/sustainability
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In de energietransitie is voor-
al de lokale aanpak van groot 
belang. “Er wordt,” zegt Ernst 
Japikse, algemeen directeur 
van warmtebedrijf Ennatuur-
lijk, “nu nog op een te grote 
schaal gedacht, met de bouw 
van grote installaties, cen-
trales en omvangrijke warm-

menleving de klimaatdoelen 
niet op tijd halen.”

Balans
Grootste uitdaging is volgens 
Japikse het managen van 
de diversiteit aan oplossin-
gen en het vinden van een 
balans daarin. “De huizen 
moeten eerst van het gas, 
op korte termijn ligt de focus 
bij de oplossingen daarvoor. 
Op langere termijn denk ik 
dat geothermie, het winnen 
van aardwarmte, een van de 
belangrijkste nieuwe ener-
giebronnen gaat worden. De 
warmte uit diepe aardlagen 
is zo warm dat je er zelfs 
oude, moeilijke isoleerbare 
woningen comfortabel mee 
kunt verwarmen.”

Succesvolle aanpak
Centraal in de succesvolle 
lokale aanpak van Ennatuur-
lijk is de integrale uitvoer. 
“We doen het samen met 
gemeentes, woningcorpora-
ties, bedrijven, bewoners en 
bouwers,” zegt Japikse. “Zo 
hebben we in Enschede het 
warmtenet alvast uitgebreid 
om de stap van aardgas naar 
warmte zo makkelijk moge-
lijk te maken. En in Eindho-
ven kregen we er in één klap 
ruim duizend nieuwe klanten 
bij, als warmte- én koudele-
verancier. ’s Winters maak 
je het behaaglijk en in de 
zomer kun je het op een heel 
duurzame manier toch koel 
houden.”  

tenetten die de joules over 
grote afstanden rondpompen. 
Maar elke plek vraagt om 
een eigen antwoord, je moet 
kijken wat de omgeving te 
bieden heeft aan lokale duur-
zame bronnen. We denken 
dat je in Plukmade prima 
naar aardwarmte kunt boren, 
in Helmond niet en daar 
zoeken we het in aquateher-
mie.” Daar komt de kwestie 
van het eigenaarschap bij. 
“In 2050 zullen burgers of 
eindgebruikers veel meer 
eigenaar van die energiesys-
temen zijn,” zegt Japikse. “Bij 
Ennatuurlijk zijn we daar ook 
groot voorstander van, want 
als we niet in staat zijn om 
de burger bij de transitie te 
betrekken gaan we als sa-

In 2050 moet Nederland 
vrijwel CO2-neutraal 
zijn. Warmtebedrijf 

Ennatuurlijk, gelooft 
in een succesvolle 
energietransitie: 
“Handen uit de mouwen, 
gewoon doen en 
doorpakken op lokaal 
niveau.” 

Energietransitie: handen uit de mouwen en doorpakken 
op lokaal niveau

Ladder van 
Lansink
De ‘ladder van Lansink’ is een 
belangrijk instrument in het 
circulaire denken, waarbij 
storten en verbranden van 
afval de onderste treden van 
de trap vormen. Bovenaan de 
ladder staat preventie, het 
voorkomen van afval. Doel 
van het Grondstoffenakkoord 
is het halveren van de inzet 
van primaire grondstoffen. 
Recycling, nieuwe 
industriële toepassingen (re-
manufacturing) en idealiter 
hergebruik vormen de norm.

In 2050 moet de energievoor-
ziening bijna helemaal duur-
zaam en CO2-neutraal zijn. 
Bovendien wil Nederland niet 
afhankelijk zijn van energie 
uit andere landen. Het streven 
is dat in 2030 het aandeel 
hernieuwbare elektriciteit in 
de totale elektriciteitsproduc-
tie 70% is. Minimaal 32% van 
de energie (elektriciteit, gas 
en warmte) moet duurzaam 
zijn opgewekt.

Circulaire economie
De vraag naar grondstoffen 
neemt wereldwijd toe, wat 
ten koste gaat van de natuur 
en het milieu. Om slimmer 
en zuiniger met grondstoffen 
om te gaan, heeft het kabinet 
drie doelstellingen gefor-
muleerd om de Nederlandse 
economie zo snel mogelijk 
circulair te maken. Om te 
beginnen efficiënter gebruik 
van grondstoffen en de inzet 

van duurzaam geproduceerde, 
hernieuwbare (onuitputtelij-
ke) en algemeen beschikbare 
grondstoffen. In de derde 
doelstelling ligt de grootste 
uitdaging: nieuwe produc-
tiemethodes ontwikkelen en 
nieuwe producten circulair 
ontwerpen.
Circulair ondernemen vraagt 
om een ander businessmodel. 
De hele keten moet opnieuw 
worden ingericht, van inkoop 
en gebruik van duurzame ma-
terialen tot het hergebruik. In 
de circulaire economie moet 
je van tevoren nadenken over 
de minimale inzet van mate-
rialen, hergebruik, reparatie 
en als laatste stap recycling. 
Plastics zijn een mooi voor-
beeld van de obstakels die 
er nu nog liggen op het pad 
richting de circulaire econo-
mie. Inkopers houden vaak 
nog vast aan virgin plastics, 
terwijl er plastic recyclaat 
voorhanden is. Ook bij de 
consument is er een slag te 
slaan. De hoeveelheid weg-
werpplastic en zwerfafval in 
het milieu neemt jaarlijks toe. 
Sinds dit jaar gelden nieuwe 
regels rondom producten 
van wegwerpplastics, zoals 
wattenstaafjes en rietjes en 
wordt ook voor kleine plastic 
flesjes statiegeld geheven.

Warmtenet
De urgentie is hoog, wil 
Nederland de klimaatdoelen 
van 2030 en 2050 halen. In 
de gebouwde omgeving gaan 
de energietransitie en het 
vergroenen en verduurzamen 
hand in hand. Voor de bouw 
zelf spelen opgaven op het 
gebied van het verminderen 

van de CO2-uitstoot en het 
terugdringen van het pri-
maire grondstofgebruik en 
verspilling op de bouwplaats. 
De focus in het ontwerp ligt 
op energieneutraal bouwen, 
circulaire bouw en het gebruik 
van duurzame materialen, 
onder meer door de inzet 
van het materialenpaspoort. 
Hierdoor kun je gebouwen uit 
elkaar halen en materialen 
hergebruiken.
De Nederlandse woningvoor-
raad moet in 2050 klimaat-
neutraal zijn én van het aard-
gas. Particulieren die hun huis 
duurzaam willen verwarmen 
met een warmtepomp of zon-
neboiler kunnen een subsidie 
krijgen voor de aankoop. De 
verwachting is dat in 2050 de 
helft van alle woonwijken is 
aangesloten op een warmte-
net, waarbij de woningen wor-
den verwarmd met aardwarm-

te of restwarmte, bijvoorbeeld 
van een afvalenergiecentrale, 
de industrie of een datacenter 
of met hulp van aardwarmte. 
Eigenaren van bestaande wo-
ningen zijn niet verplicht om 
aan te sluiten op het warmte-
net, als deze wordt aangelegd. 
Bij nieuwbouwprojecten geldt 
wel een verplichte aansluiting 
op het warmtenet.
Positieve benadering
Uiteindelijk gaat het er ook 
om dat mensen (en bedrij-
ven) in beweging komen. Een 
positieve benadering werkt 
het beste, benadrukt omge-
vingspsycholoog Prof. Linda 
Steg van de Rijksuniversiteit 
Groningen in een interview 
voor Het Groene Brein. “Als de 
overheid duidelijk neerzet: dit 
is het duurzame doel dat we 
nastreven, is het ook waar-
schijnlijker dat mensen dat 
zelf ook gaan nastreven.’’

De urgentie is 
groot. Willen we 
de opwarming en 

uitputting van de aarde 
een halt toe roepen, dan 
moeten we versneld 
de stap zetten naar 
duurzame energie en 
een circulaire economie. 
De doelen uit het 
Klimaatakkoord en het 
Grondstoffenakkoord zijn 
helder, 2030 is alweer 
een jaar dichterbij. 
Iedereen moet mee in de 
transitie, van consument 
en huiseigenaar tot retail 
en industrie.

Gezamenlijk op weg naar een circulaire, 
duurzame toekomst

“De huizen moeten 
eerst van het gas, op 
korte termijn ligt 
daarop de focus.”

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

INNOVATIEF NEDERLAND: CIRCULAIRE ECONOMIE
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Plastic, waarom we nú moeten handelen 

We kunnen niet 
met en niet 
zonder, lijkt 

het wel. Aan de ene kant 
is plastic een veelge-
prezen materiaal onder 
verpakkingsproducen-
ten door de vele mooie 
eigenschappen. Maar er 
is ook een andere kant 
van de medaille. Want 
op dit moment drijft er 
150 miljoen ton plastic 
in zee, waardoor jaarlijks 
100 miljoen zeedieren 
sterven. Wat is de op-
lossing voor dit plastic 
dilemma? Freek Bakker, 
Directeur Value Chain 
Plastics bij PreZero, aan 
het woord.

nieuwe normaal wordt voor 
organisaties.”

Van foliezak naar foliezak
En daarna? Wat gebeurt er 
met plastic afval als het 
eenmaal correct is geschei-
den en ingezameld? “Onze 
klanten kunnen erop vertrou-
wen dat het plastic dat wij 
inzamelen maximaal wordt 
benut en wordt ingezet voor 
hergebruik. Als aanjager 
van innovatie in de keten 
kunnen wij voor de klant 
inzichtelijk maken hoe haar 
plastic wordt verwerkt en zo 
hoogwaardig mogelijk wordt 
teruggebracht in de keten. 
Met eigen capaciteit of in 
samenwerking met onze 
partners.” Daar zijn al heel 
mooie voorbeelden van. Bak-
ker: “Van plastic afval maken 
we prachtige producten, 
zoals koffers, kinderbuggy’s 
of plastic shampooflessen. 
Misschien wel het meest cir-
culaire voorbeeld: we kunnen 
van oude foliezakken geheel 
nieuwe foliezakken maken. 
We zijn goed bezig, maar 
plastic is nog lang niet 100% 
circulair. Omdat er ook altijd 
vervuiling in plastic zal zitten 
is 100% misschien ook wel 
een utopie. We werken hard 
aan het verhogen van het 
percentage gerecycled plastic 
en goede afvalscheiding is 
daarvoor de basis. Dat is ons 
doel!”

juist bij plastic heel belang-
rijk”, zegt Bakker. 

Meer wet- en regelgeving
Een dilemma dus, zonder ge-
makkelijk antwoord. Hoe gaan 
we op een goede manier om 
met plastic? Er ligt allereerst 
een verantwoordelijkheid voor 
producenten, stelt Bakker: 
“Zij moeten actief kijken naar 
hoe je kunt verminderen. 
En dan vooral: verminderen 
van het aantal type plastics. 
In de industrie wordt veel 
gebruik gemaakt van blended 
plastics, samenstellingen 
van meerdere plasticsoorten. 
Deze zijn een stuk lastiger te 
recyclen. Verder moeten ver-
pakkingen van recyclaat meer 
worden afgedwongen, door 
strenger op te treden tegen 
virgin plastics, plasticsoorten 
gemaakt van nieuwe grond-
stoffen. Daar is meer wet- en 
regelgeving voor nodig, zoals 

Denk je aan plastic, dan is 
het schrikbeeld van vervuilde 
oceanen en in plastic ver-
strengelde zeedieren niet ver 
weg. “Kanttekening daarbij is 
dat deze mate van vervuiling 
met name ontstaat in landen 
waar de afvalsystemen min-
der ontwikkeld zijn”, vertelt 
Bakker. “Neemt niet weg dat 
ook wij verantwoordelijkheid 
moeten nemen ten aanzien 
van plastic en naar de feiten 
moeten blijven kijken. Ja, 
het is een mooie kunststof. 
Het is licht, flexibel, goed-
koop en heel geschikt om de 
houdbaarheid van voeding te 
verlengen. Feitelijk kunnen 
we niet zonder plastic. Maar 
dat betekent niet dat we onze 
ogen moeten sluiten voor de 
nadelige effecten van het ma-
teriaal op ons milieu. Goede 
inzameling en verwerking is 

extra belasting. Producenten 
worden nu te weinig ge-
prikkeld om te zoeken naar 
duurzame alternatieven.”

Hoe duurzamer, hoe duur-
der
Een duurzamere verpakking 
vraagt om meer creativiteit 
van de ontwerpers. En auto-
matisch ook om bereidheid 
van consumenten om meer 
te betalen. Want een duur-
zamere verpakking, is een 
duurdere verpakking. Bakker: 
“Consumenten betalen nu 
al meer voor een duurzame 
verpakking, omdat de hogere 
kostprijs wordt doorberekend. 
Maar de schade die een ver-
pakking toebrengt, wordt niet 
ingecalculeerd. We moeten 
toe naar een true pricing 
model, waarmee we ook de 
milieu-impact meenemen 
in de prijs en een duurzame 
verpakking goedkoper wordt 
ten opzichte van een een ver-
pakking gemaakt van virgin 
materiaal. Verder moeten 
we accepteren dat niet alle 
verpakkingen een mooie 
transparante uitstraling 
hebben, maar ook een grijze 
kleur kunnen hebben, omdat 
ze van duurzamer materiaal 
zijn geproduceerd. Dat vraagt 
om een andere mindset van 
de consument.” 

Een wereld te winnen
Het plastic dilemma is dus 
vooral een dilemma dat we 
met elkaar moeten oplossen. 
Met producenten én met 
consumenten. Er valt nog een 
hele wereld te winnen, waar 
we alleen samen een groot 
verschil kunnen maken. Als 
pionier in plastic recyclen 
speelt PreZero daar een heel 
belangrijke rol in. Volgens 

nieuwe berekeningen van 
het Afvalfonds wordt lan-
delijk zo’n 35% van alle op 
de markt gebrachte plastic 
verpakkingen gerecycled. 
Een relatief laag percentage 
in vergelijking met bijvoor-
beeld papier of glas. “Dat 
heeft alles te maken met 
het feit dat plastic scheiden 
nog in de kinderschoenen 
staat”, legt Bakker uit. “Het 
gebeurt pas 10 jaar. PreZero 
is er vanaf het begin af aan 
bij en kan dus bogen op 10 
jaar ervaring. In vergelijking 
met andere materialen is dat 
een korte periode, waarin we 
desalniettemin veel ervaring 
hebben opgedaan. We spelen 
een rol in alle fasen van de 
plastic keten: inzameling, 
sortering, verwerking, maar 
ook in de productie van plas-
tic verpakkingen. Die positie 
als ketenregisseur maakt ons 
uniek en een aanjager van 
innovatie.”

Recyclen begint met goed 
scheiden
En dat is belangrijk, stelt 
Bakker: “Er ligt een enor-
me uitdaging als het gaat 
om het recyclen van plastic 
afval. En daar hebben wij als 
recyclingbedrijf onze verant-
woordelijkheid in te nemen.” 
Evenals ieder andere orga-
nisatie, overigens. Want om 
plastic te kunnen recyclen, 
is het allereerst zaak om 
het aan de voorkant goed te 
scheiden. Bakker: “Dat wordt 
ook steeds meer gestimu-
leerd. Per 2023 geldt er een 
aangescherpte producen-
tenverantwoordelijkheid, die 
het voor organisaties aan-
trekkelijker maakt om plastic 
te scheiden. Dat maakt dat 
afval scheiden ook echt het 

Verder denken 
voor een 
duurzaam morgen
Bij PreZero geloven we in 
een productieproces zonder 
afval. Zo besparen we de 
grondstoffen van de aarde. En 
dat is hard nodig als we die 
aarde nog lang willen blijven 
gebruiken. We kunnen ons 
geen afval veroorloven. We 
moeten kringlopen sluiten. 
Van flesjes weer flesjes 
maken. Minder verspillen. 
Slimmer ontwerpen en 
produceren. Verder denken 
voor een duurzaam morgen. 
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Vol (groen) gas op weg naar vergroening 
van de mobiliteit

De overheid wil 
het gebruik van 
milieuvriendelijker 

vervoer stimuleren. 
Voor personenauto’s 
lijkt het wel alsof 100% 
elektrisch de enige 
groene brandstof is. Wie 
zich verdiept in schone 
alternatieven, ziet dat 
er prima alternatieven 
zijn, zoals groen gas en 
waterstof. Het netwerk 
van bio-CNG, bio-LNG en 
waterstoftankstations 
groeit gestaag, met 
steeds meer tanklocaties.

de benzineauto, als je kijkt 
naar de totale autokosten 
zoals afschrijving, onderhoud 
en verbruikskosten, blijkt uit 
de afgelopen week gepu-
bliceerde Elektrisch Rijden 
Monitor van de ANWB. Minder 
goed nieuws is de prijs van 
elektrische auto’s. Hoewel die 
gestaag daalt, is elektrisch 
rijden voor een grote groep 
autorijders financieel onbe-
reikbaar. Een andere uitdaging 
is de laadpaalinfrastructuur.
Er is een uitstekend groen al-
ternatief voor elektrisch rijden 
om de CO2-uitstoot terug te 

structuur voor biobrandstof 
vorm. In de Amsterdamse 
haven is dit jaar de eerste 
Nederlandse productieloca-
tie voor biologisch vloeibaar 
gas geopend, gemaakt voor 
vrachtwagens en schepen. En 
ook in Leeuwarden verrijst 
komende tijd een bio-LNG-
fabriek. De logistieke sector 
vergroent, met inzet van een 
nieuwe generatie vracht-
wagens. Drie kwart van alle 
vrachtauto’s van het beroeps-
goederenvervoer is uitgerust 
met een Euro 5 of 6 motor. 
Regelgeving is een belang-
rijke motor om te investeren 
in schoon en groen. In steeds 
meer binnensteden gelden 
milieuzones waar alleen ge-
certificeerde trucks en bestel-
wagens naar binnen mogen. 
In toenemende mate zal dat 
zelfs 100%-elektrisch zijn. De 
druk komt ook van opdracht-
gevers die van hun ketenpart-
ners verwachten dat ze hun 
CO2-footprint verkleinen. De 
markt vraagt erom, verlangt 
schoon vervoer. Dat kan op 
korte afstand met elektrische 
vrachtauto’s, maar voor de 
lange afstanden is de actiera-
dius van elektrisch onvoldoen-
de. Hier zal de keuze meer 
en meer richting bio-LNG en 
een waterstofmotor gaan. Bij 
openbaar vervoer zie je een 
brede keuze, van groen gas 
(CNG), elektrisch en waterstof.

Emissievrij
Terug naar de personenauto. 
Vanaf 2035 mogen er geen 
nieuwe auto’s met verbran-

Mobiliteit is een van de vijf 
‘klimaattafels’ van het Kli-
maatakkoord van 2019. De 
mobiliteitssector is samen 
verantwoordelijk voor achttien 
procent van de CO2-uitstoot. 
Dat percentage kan snel om-
laag, bijvoorbeeld door ervoor 
te zorgen dat het aanbod 
van alternatieve energie voor 
vervoer groeit. Dat gebeurt 
onder meer door het gebruik 
van alternatieve brandstof-
fen, zoals biobrandstoffen en 
groen gas te stimuleren. Zelfs 
als je ‘fossiel’ tankt, zit er al 
een vleugje schone brandstof 
bij. Benzine en diesel zijn 
bijgemengd met tussen de vijf 
en tien procent biobrandstof, 
geproduceerd van plantaardig 
materiaal of afval. 

Milieuzones
Langzaamaan krijgt de infra-

dingsmotoren meer op de 
Europese markt gebracht 
worden, tenzij ze volledig 
emissievrij zijn. Nederland zet 
in op elektrisch rijden. Om te 
beginnen is er goed nieuws. 
Dit jaar is de gemiddelde elek-
trische auto voor het eerst 
goedkoper dan een gemiddel-

IN SAMENWERKING MET VIVERA

Vivera gaat voorop in duurzaamheid 

Vleesvervangers, 
of liever: 
vleesopvolgers, 

zijn niet meer weg 
te denken uit onze 
supermarkten. Het 
Nederlandse Vivera, 
de op twee na grootste 
producent van plant-
based voedselproducten 
in Europa, timmert 
stevig aan een duurzame 
toekomst.

vertelt Vivera-ceo Willem van 
Weede. “Wij ontwikkelden een 
waaier aan technologieën om 
de beste vleesvervangers te 
maken.” 

Smaak
“Als eerste in de wereld 
brachten wij de plantaardige 
steak, kroketburger, kipfilet 
en frikandelburger. En in de 
nabije toekomst komen daar 
weer nieuwe producten bij,” 
vertelt directeur marketing 
Maarten Vriesendorp. Het 
succes is gestoeld op drie 
pijlers: duurzaam, gezond en 
geen dierenleed. Bínnen het 
schap geldt nog een belang-
rijke vierde pijler, die de keuze 
van de consument voor Vivera 
mede bepaalt: smaak. Bij 
onafhankelijke consumenten-

testen komt Vivera telkens 
als winnaar uit de bus. De 
plantaardige shoarma werd 
bekroond met een 9,5 door de 
Food Award. 
Duurzaamheid is een belang-
rijke focus. De productschaal-
tjes zijn gemaakt van 100% 
gerecyclede PET-flessen; met 
dunner plastic wordt 17% 
bespaard en alle gekleurde 
schaaltjes zijn transparant, 
waardoor ze beter zijn te 
recyclen. “We proberen meer 
te doen dan alleen onze 
bijdrage aan de transitie naar 
een meer plantaardig menu,” 
aldus Van Weede. “Met onze 
plant-based producten leve-
ren we een positieve bijdrage 
aan duurzaamheid, 20% van 
de CO2-uitstoot komt voort 
uit de dierlijke voedselketen.”

B-Corp
Vivera wil volgend jaar een 
B-Corp (Benefit Corporation) 
worden. Naast zijn business-
doelstellingen wil het bedrijf 
ook een positieve impact 
maken op de maatschappij, 
het milieu en de mens. Maar-
ten Vriesendorp: “We willen 
volgend jaar klimaat neutraal 
zijn en we streven naar hoge 
medewerkers betrokkenheid. 
Daarom nemen we binnen 
Vivera  iedereen mee in ons 
duurzaamheidsverhaal. Ie-
dereen mag meewerken aan 
duurzaamheidsprojecten in het 
bedrijf en we hebben meege-
lopen in de Klimaatmars in 
Den Haag en waren in Glasgow 
aanwezig bij de COP26 met 
de TAPPC (True Animal Protein 
Pricing Coalition, red.)..”

“Vivera heeft al meer dan 30 
jaar ervaring in het maken van 
vleesvervangers. Ver voordat 
het hip en happening was,” 

De markt vraagt 
erom, verlangt 
schoon vervoer.

“We proberen meer 
te doen dan alleen 
onze bijdrage aan de 
transitie naar een 
meer plantaardig 
menu.”

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

dringen, autorijden op groen 
gas (bio-CNG). Groen gas 
beperkt de CO2-uitstoot met 
minimaal 73% ten opzichte 
van fossiel aardgas. De ac-
tieradius van auto’s op groen 
gas is 350 km bij een volle 
tank. Maar het belangrijkste 
voordeel: auto’s op groen gas 
zijn goedkoper dan elektrische 
auto’s en daarmee een duur-
zaam alternatief voor mensen 
met een kleine portemonnee.”



»Wil je ook schoon rijden? We adviseren je graag: orangegas.nl
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“Je hebt meer smaken groene mobiliteit 
dan 100%-elektrisch rijden”

OG (OrangeGas) is 
een Nederlands 
bedrijf dat alleen 

maar 100% schone 
brandstof verkoopt en 
ook nog winst maakt. 
“Daar zijn we trots op. 
We hebben de ambitie 
om de grootste schone 
brandstofretailer van 
Europa te worden 
en te concurreren 
met oliebedrijven 
als Shell en Exxon,” 
vertelt OG-ceo Marcel 
Borger. De meer dan 
tweehonderd 100% 
groene pompstations in 
Nederland, Duitsland en 
Zweden staat symbool 
voor die ambitie.

andere schone brandstoffen 
in ons netwerk te integreren.” 
Op dit moment heeft OG een 
waterstoftankstation in Am-
sterdam en Den Haag en zijn 
er 12 elektrische laadstations, 
waaronder Schiphol. Komend 
jaar komt daar bio-LNG bij.
Onbekend maakt onbemind. 
“We zeggen wel eens gek-
scherend: we zijn wereldbe-
roemd in de afvalbranche, de 
taxibranche en bij koeriers-
diensten, maar nog onbekend 
in de private sector.” De 
auto’s die op bio-CNG rijden, 
zoals de Audi A3 of Volkswa-
gen Golf, kun je ‘af fabriek’ 
kopen bij de autodealers. “Het 
is niet zo, zoals bij lpg, dat je 
er een hele tank moet inbou-
wen. Die is weggewerkt in het 
chassis. In Duitsland is het 
hartstikke populair. Er is een 
heel goed bio-LNG-netwerk 
binnen Europa.” Een bio-CNG-
model is een groen alterna-
tief voor mensen die om prak-
tische redenen niet elektrisch 
willen of kunnen rijden, tipt 
Borger. “We adviseren onze 
klanten realistisch-ambitieus. 

OG zet al sinds 2010 in op 
een multi clean-fuelstrategie: 
bio-CNG, bio-LNG, waterstof, 
elektrisch en HVO100. “Elke 
mobiliteit heeft z’n eigen 
oplossing en eigen behoeftes. 
Als je beperkt tot één techno-
logie haal je nooit je milieu-
doelstelling.” De eerste jaren, 
tot 2012, kende Nederland 
allerlei stimuleringsprogram-
ma’s om bio-CNG-stations 
neer te zetten. “Daar hebben 
we ook van gebruikgemaakt 
en daarna hebben we alle 
nieuwe tankstations zonder 
subsidie neergezet,” vertelt 
Marcel Borger. Overal in Eu-
ropa waar wij zitten, kunnen 
we 100% groene brandstof-
fen garanderen. “Het gaat 
om natuurlijke bronnen die 
maatschappelijk verantwoord 
zijn. We blijven ver weg van 
de ‘food-versus-fuel’ discus-
sie. Bij onze biogasproductie 
worden geen voedselresten 
gebruikt.”

Onbekend maakt onbemind
De oorsprong voor bio-CNG is 
biogas dat onder meer wordt 
gemaakt bij de rioolwater-
zuivering en GFT. “Je kunt de 
systematiek vergelijken met 
groene stroom dat van een 
zonne- of windpark via het 
net bij de eindgebruiker komt. 
Bio-CNG werkt exact het-
zelfde. Wij voeren het in het 
aardgasnet in Assen, Bever-
wijk, Mijdrecht, Friesland en 
Drenthe richting de tanksta-
tions.” Het kan ook circulair. 
Als voorbeeld noemt Borger 
de vuilniswagen die afval uit 
de groene container naar de 
biogascentrale vervoert om er 
vervolgens zelf op te rijden. 
“We zijn nu druk bezig om de 

Het is beter om niet op één 
technologie in te zetten, maar 
te kiezen voor een mix.”

Gebrek aan strategie
Gevraagd naar een reactie 
op het beleid in Den Haag 
volgt in eerste instantie 
een ontwijkend antwoord. 
“OG is dertien jaar geleden 
opgericht. De opmerking die 
hier centraal staat, is ‘als je 
iets wilt doen, moet je het 
zelf doen’. Dat hebben we 
ook gedaan. In het beleid 
van politiek Den Haag, in 
andere landen in Europa is 
dat anders, ontbreekt aan 
visie en strategie. Ik zou heel 
graag de discussie aangaan. 
In de VS worden bio-LNG en 
bio-CNG voor het groottrans-
port gebruikt. Laat je daar 
een circulaire berekening op 
los, dan kom je op min 22% 
CO2-uitstoot.” Hij vervolgt: “Je 
kunt je klimaatdoelen voor 
2030 halen, maar dan moet 
je alle beschikbare oplossin-
gen inzetten. Dat gebeurt 
niet. We kunnen aantonen 
dat Nederland de doelen qua 
elektrisch rijden niet gaat 
halen. Je moet per dag 400 
laadpalen neerzetten. Maar 
het grootste obstakel is de 
stroominfrastructuur.” Borger 
is vooral ook kritisch over de 
subsidieregeling voor elektri-
sche auto’s. “Mijn schatting 
is dat er tussen de acht en 
tien miljard euro subsidie is 

uitgegeven. En we hebben 
maar 212.000 100%-elektri-
sche auto’s rondrijden, op 
een aantal van 8,7 miljoen. 
Pieter Omtzigt heeft daar een 
paar jaar geleden een aantal 
tweets aan besteed, waarbij 
hij op een rendement van nul 
uitkwam qua CO2. Wat nog 
erger is, zodra de elektrische 
auto’s na vijf jaar uit de lease 
komen, verdwijnen ze met 
veel subsidie naar het buiten-
land. We komen er niet door-
heen in Den Haag. Bio-CNG 
is bestaande technologie. De 
automodellen zijn er. Je hebt 
een fantastisch mooi sys-
teem.” Hij maakt de vergelij-
king met ‘vergeten groenten’, 
zoals pastinaak. “Bio-CNG is 
de vergeten schone brand-
stof. Het is er. Je kunt het 
implementeren, het wordt al 
gebruikt door taxi’s, koeriers 
en afvalinzamelaars. Het is 
simpelweg zonde dat er zo 
weinig mee wordt gedaan.”

“Bio-CNG is de 
vergeten schone 
brandstof. Het is 
zonde dat er zo 
weinig mee wordt 
gedaan.”

OG (OrangeGas) 
In juni 2009 werd in Steenwijk 
het eerste Bio-CNG vulpunt 
van OG geopend. Met een 
gemiddelde van één nieuw 
vulpunt per maand is het 
de snelst groeiende speler 
in de markt van duurzame 
mobiliteit.OG is marktleider 
in Nederland en Duitsland en 
actief in Zweden

IN SAMENWERKING MET ORANGEGAS
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“De Nederlandse 
pluimveesector is 
qua prestaties op alle 
niveaus koploper in 
de wereld.”

Nederland heeft een rijke 
geschiedenis in pluimvee. 
Leenstra heeft de sector de 
afgelopen veertig jaar een 
enorme omslag zien maken. 
“Na de Tweede Wereldoorlog 
lag de focus in de landbouw 
en veeteelt op specialisatie 
en intensivering. In die jaren 
zijn reuzenstappen gezet. 
Kip en ei werden van een 
luxeproduct het voordeligste 
dierlijke product.”

Omslag
Leenstra is een van de 
opstellers van de Uitvoe-
ringsagenda Duurzaamheid 
voor de pluimveesector. De 
discussie over een betere 
borging van het dierenwel-
zijn is zeker veertig jaar oud. 
Deze begon met de discussie 
over kooien in de legsector. 

“Dat is een omslag geweest 
die in vijftien jaar is gereali-
seerd.” Momenteel maakt de 
vleeskuikensector de omslag 
naar meer diervriendelijk 
en moet dat met integrale 
verduurzaming combineren. 
“De inspanning voor zo’n 
verandering is tig keer groter 
dan voor aanpassingen die 
bij varkens of koeien zijn 
gedaan. Het vraagt om forse 
investeringen, en daarmee 
ook om commitment van 
de supermarkten. Het lukt 
alleen met hogere prijzen. 
Supermarkten moeten na de 
investering niet overstappen 
op goedkopere kip uit Brazi-
lië of Thailand. En de con-
sument moet bereid zijn om 
meer te betalen. Met eieren 
is die omslag qua meerprijs 
gelukt.” 

Spagaat
“Alle boeren zijn van nature 
met duurzaamheid bezig. De 
opvolging is belangrijk. Duur-
zaamheid betekent op lange 
termijn door kunnen gaan 
met het pluimveebedrijf.” 
Precies op dat punt ont-
breekt het aan vertrouwen 
in de politiek, constateert 
ze. “De politiek heeft ‘prach-
tige oneliners’, maar is voor 
boeren moeilijk te volgen. 

Ze krijgen met steeds weer 
nieuwe eisen niet de kans op 
een duurzame manier te rea-
geren, zonder een hypotheek 
te nemen op de toekomst.” 
De bereidheid om te luis-
teren naar de geluiden uit 
de maatschappij en dieren-
welzijn- en milieuclubs is er, 
meent Leenstra. De bedrijven 
in de sector hebben een 
lange termijn visie nodig die 
niet om de paar jaar wordt 
bijgesteld. Een bedrijf heeft 
geen bestaansrecht als zij 
miljoenen heeft geïnvesteerd 
en dat dan blijkt dat deze in-
vestering na een paar jaar al 
weer achterhaald is vanwege 
nieuwe gestelde eisen. 

Koploper
De vraag naar kippenvlees 
in Nederland en de wereld 

Ondanks vele 
gedane 
inspanningen 

van de pluimveesector 
staat er vanuit de 
maatschappij en de 
politiek druk op de 
pluimveesector om nog 
verder te verduurzamen 
en het dierenwelzijn naar 
een nog hoger niveau te 
tillen. Als onderzoeker 
duurzaamheid in de 
veehouderij heeft Ferry 
Leenstra op de voet 
kunnen volgen welke 
stappen de sector de 
afgelopen jaren heeft 
ondernomen en welke 
plannen er op de agenda 
staan om verder te 
verduurzamen.

Nederlandse pluimveesector koploper in de wereld 

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

stijgt door. “Onder andere 
omdat aan kip geen religi-
euze bezwaren kleven en als 
vervanging van rood vlees.” 
Twee derde van het vlees 
wordt geëxporteerd naar het 
buitenland. Gevraagd of de 
Nederlandse pluimveesector 
niet beter kan inkrimpen, 
geeft ze twee tegenargumen-
ten. “Zoals de sector nu ope-
reert en qua milieubelasting 
zijn verbeteringen mogelijk. 
Deze worden ingezet. De 
Nederlandse pluimveesector 
is qua prestaties op alle ni-
veaus koploper in de wereld. 
Dat moet ook wel, als je in 
Nederland pluimvee houdt, 
zijn de kosten hoger dan 
waar ook ter wereld. En toch 
kan de sector concurreren, 
omdat ze het technisch goed 
doet en de druk om het beter 
te doen groot is.”

“We zijn een groot expor-
terend land vanwege de 
geografische ligging. De 
meeste export is voor vlak 
over de grens, op de eigen 
(interne) Europese markt. Bij-
na alles blijft in de driehoek 
Londen, Berlijn, Parijs..” Er 
zijn pogingen gedaan om de 
productie deels te verplaat-
sen naar Hongarije en het 
oosten van Duitsland, maar 
dat is niet gelukt. “Vanwege 
de ligging en de expertise.” 
Ook in het kader van een 
duurzame productie is export 
juist noodzakelijk. De delen 
van de kip die wij hier niet 
consumeren exporteren we. 
Dat is natuurlijk duurzamer 
dan het vernietigen van deze 
producten.

INNOVATIEF NEDERLAND: PLUIMVEESECTOR
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IN SAMENWERKING MET NEPLUVI

Kip heeft de toekomst

Nederland levert 
een belangrijke 
bijdrage aan de 

wereldvoedselproductie. 
“De vraag naar kippen-
vlees zal door een snel 
toenemende wereld-
bevolking van 7 miljard 
naar bijna 10 miljard 
mensen blijven toene-
men,” stelt Gert-Jan 
Oplaat, voorzitter van de 
Nederlandse Vereniging 
van de Pluimveeverwer-
kende Industrie (NEPLU-
VI). “De verwachting 
is dat de vraag naar 
dierlijk eiwit in 2050 
met 60% wereldwijd zal 
toenemen. 

Beter Leven keurmerk
Nederlandse supermarkten 
hebben zich gecommitteerd 
om vanaf 2023 alleen nog 
maar Beter Leven 1 Ster 
kippenvlees in de schappen 
te hebben liggen. Het Beter 
Leven keurmerk kent nog 
hogere welzijnseisen dan het 
‘European Chicken Commit-
ment’ waar de buitenlandse 
retail vanaf 2026 naar zal 
overschakelen. Nederland is 
daarmee het enige Europe-
se land waar consumenten 
geen vers vlees van reguliere 
kip kunnen kopen. De ‘Beter 
Leven kip’ is echter niet beter 
voor het klimaat. “Doordat de 
dieren langzaam groeien is er 
meer energie nodig in de stal-
len om jonge kuikens te ver-
warmen en doordat de dieren 
langer leven om op slachtge-
wicht te komen stoten zij ook 
meer uit en hebben zij meer 
voer nodig. Dat vergroot de 
CO2 uitstoot, wat een hogere 
impact op het milieu bete-
kent. Qua duurzaamheid, op 
het aspect milieubelasting, 
maakt Nederland zodoende 
een omtrekkende beweging,” 
aldus Oplaat. “De nieuwe kip 
wordt hierdoor op bepaalde 
vlakken minder duurzaam dan 
de reguliere kip. Omdat we in 
luxe en welvaart leven kun-
nen wij ons zo’n omgekeerde 
beweging in dit deel van de 
wereld permitteren, maar 
juist bij de voorspelde bevol-
kingstoename is efficiëntie 
in productie nodig. Kip is het 
meest gegeten vleessoort in 
de wereld en juist omdat er 
zoveel vraag naar kwalitatief 
hoogwaardig voedsel is, pro-
duceert Nederland voor het 
buitenland nog wel kip dat op 
reguliere wijze wordt gehou-
den. In die zin wordt buiten 
Nederland, duurzamer Neder-
lands vlees geconsumeerd 
dan binnen Nederland. En de 
restproducten van de Beter 
Leven kip die in Nederland 
niet geconsumeerd wordt; de 
vleugeltjes en de looppootjes, 
zullen in Azië niet meer op-
brengen dan dezelfde pro-
ducten van een reguliere kip. 
Een financiële meerwaarde 
van productiemethoden met 
hogere dierenwelzijnsstan-
daarden wordt in het bui-
tenland niet toegekend. Dat 
alles neemt niet weg dat veel 
ontwikkelingen zich blijven 
voortzetten, zowel op gebied 
van dierenwelzijn als het 
verlagen van de impact op ons 
milieu. Efficiëntie en welzijn 
hoeven elkaar niet altijd in de 
weg te staan. Als Nederlandse 
sector zijn we op weg naar 
energieleverende, klimaat 
neutrale stallen en CO2 effici-
ente productiemethodes.” 

voedingspatroon.” 
De goede naam in kwalitatief 
hoogwaardig pluimveevlees 
van de Nederlandse produ-
centen maakt dat Nederlands 
kippenvlees in de toekomst 
meer afzet zal gaan vinden in 
het buitenland. “Nederlandse 
pluimveeslachterijen moe-
ten aan de strengste voor-
waarden ter wereld voldoen 
op het gebied van hygiëne, 
voedselveiligheid en dieren-
welzijn, waarop permanent 
toezicht van de Voedsel en 
Warenautoriteit zit. Zonder 
toezichthouder mag er niet 
worden geslacht. 

Bij de huidige 7 miljard men-
sen zitten zo’n 2 miljard men-
sen die nog geen dagelijkse 
toegang hebben tot vlees. Bij 
een welvaartstijging zal ook 
een aanzienlijk percentage 
van deze bevolkingsgroep 
zich tot vlees aanwenden. 
Met name de vraag naar kip 
is sterk groeiende. Dat komt, 
omdat kippen, zelfs onder 
hoge dierenwelzijnslabels 
van langzaam groeiende ras-
sen, in vergelijking met ander 
vee, snel hun voer omzetten 
in kilo’s vlees. Doordat het 
vlees relatief snel te produ-
ceren is, heeft kip de laag-
ste CO2 footprint en dus de 
minste impact op het milieu. 
Daarnaast is het een goede 
bron van eiwitten, vitamines 
en mineralen. Kip is duur-
zaam en hip” aldus Oplaat, 
“Kip heeft de toekomst. Ook 
het Voedingscentrum onder-
schrijft dat kippenvlees een 
onderdeel is van een gezond 

Momenteel is de totale 
vleessector goed voor een 
jaarlijkse omzet van twaalf 
miljard euro, waarvan drie 
miljard euro pluimveevlees. 
Een kwart van de kipproduc-
ten vind haar bestemming 
buiten Europa. Daaronder 
voornamelijk de delen van de 
kip die in Nederland nauwe-
lijks worden gegeten, zoals 
looppoten, orgaanvlees en 
vleugeltips. “Juist om food-
waste te voorkomen is de 
export van minder-populai-
re delen belangrijk,” aldus 
Oplaat, “door producten die 
voor humane consumptie 

geschikt zijn, ook daarvoor te 
bestemmen in delen van de 
wereld waar zij wel een deli-
catesse zijn. Wat bij ons een 
bijproduct is, is in een ander 
land een premium product.”

Nederlandse standaarden
“Niet al het vlees in de 
supermarkten is Nederlands 
vlees. Het is vaak niet eens 
in omringende landen ge-
produceerd”, aldus Oplaat. 
“Door handelsverdragen is ook 
Oekraïens vlees of Braziliaans 
vlees verkrijgbaar, dat onder 
lagere standaarden en lagere 
kosten dan het Europese vlees 
is geproduceerd. Nederland 
produceert met zo’n 20%-
30% hogere kosten dan deze 
landen en heeft met haar 
duurdere arbeid en grond-
prijzen een uitdaging om de 
concurrentie aan te gaan. 
Nederland is alleen in staat 
om op de wereldmarkt te con-
curreren als er gelijke stan-
daarden komen volgens het 
zogenaamde ‘Level playing 
field’ (red: ‘Eerlijk speelveld 
beginsel)”. Zo noemt Oplaat 
dat in Nederland het gebruik 
van antibiotica alleen curatief 
wordt gebruikt. Dat houdt in 
dat het alleen toegediend 
mag worden als de dieren 
ziek zijn en dat is geconsta-
teerd door een dierenarts. “In 
Nederland is het gebruik van 
groeibevorderende stoffen zo-
als hormonen streng verboden 
en is het antibioticumgebruik 
sinds 2009 met driekwart 
gedaald. In Brazilië wordt het 
echter nog ruim toegepast 
en ook dat vlees ligt in de 
Nederlandse supermarkten. 
Het vooruitstrevende gedrag 
van Nederland om het beter 
te doen dan andere landen, 
wordt dus weinig beloond”. 

Kip heeft de laagste 
CO2-footprint 
en dus de minste
impact op 
het milieu.

»Ga voor meer informatie naar www.kipinnederland.nl

Gert-Jan Oplaat, voorzitter NEPLUVI (Vereniging van 
de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie)
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Werk voor iedereen in de GEO-sector

Onder het 
motto ‘Maak 
werk van een 

schonere wereld’ 
willen GEO-bedrijven 
schoolverlaters, 
doorstromers en 
wereldverbeteraars 
interesseren voor 
een baan in de sector 
Grondstoffen, Energie 
en Omgeving (GEO). 
Het maakt daarbij niet 
uit of je wel of geen 
opleiding hebt genoten 
of over werkervaring 
beschikt. Vooral 
jongeren en vrouwen 
worden uitgenodigd te 
reageren. Het aandeel 
jongeren in de sector 
mag de komende vijf jaar 
groeien van 8 naar 15%, 
dat van vrouwen van 15 
naar 25%. Kansen voor 
iedereen dus.

‘De GEO-sector is bij 
uitstek een sector 
waar vernieuwing 
en duurzaamheid 
centraal staan’

Hoe motiveer je je mede-
werkers?
Onze medewerkers zijn 
onze belangrijkste waarde. 
Zij staan bij Twence voor 
passie, daadkracht, vertrou-
wen. Zij maken het verschil. 
Dat vraagt om collega’s die 
breder kijken dan het eigen 
vakgebied en een bijdrage 
willen leveren aan onze 
ambitie. 
Wij zeggen dus niet wat 
je gaat doen, maar stellen 
liever de vraag: waar ben je 
goed in? En wat zou je wíl-
len doen? Bij Twence vind 
je de nieuwste techniek en 
mega-installaties. De dyna-
miek binnen en buiten ons 
bedrijf vraagt om het ont-
wikkelen van vaardigheden, 
continu willen verbeteren 
en eigen verantwoorde-
lijkheid nemen. Dus heb je 
een goed idee, dan krijg je 
de ruimte dit uit te werken.
Hier zijn enkele tips om 
goed voor je medewerkers 
te zorgen:
1. Om de collega’s langer 

fit, en daarmee duurzaam 

inzetbaar, te houden, 
bieden we meerdere 
programma’s/activi-
teiten aan. Denk aan 
generatieregeling (80% 
werken-90% salaris-100% 
pensioenopbouw), 
gezondheidsscan met 
lifestylecoaching, mind-
fullness, hardloopclinics, 
parttime werken in 
ploegendienst, flexibele 
arbeidstijden en dagelijks 
vers fruit.

2. Technische traineeships: 
zij-instromers en school-
verlaters kunnen in twee 
jaar tijd op drie plekken 
in de organisatie ervaring 
opdoen. Zo bepaal jij wat 
bij je past om jezelf te 
verbreden of te verdie-
pen. En houden wij het 
pad open voor technici.

3. Continu aandacht voor 
opleiden en ontwikkelen. 
Ten minste 3% van de 
loonsom als opleidings-
budget en aandacht 
voor het individu door 
o.a. competentiegericht 
coachen.

GISELA KEMNA, 
HR BUSINESS PARTNER TWENCE

iedereen dat afval niet bestaat. 
Als je afval goed scheidt, kun 
je materialen immers recyclen 
tot nieuwe grondstoffen. En 
die grondstoffen kun je weer 
gebruiken voor nieuwe produc-
ten. Of zelfs voor het opwekken 
van warmte en elektriciteit. Er 
zijn dus steeds meer partijen 
bezig met dezelfde opdracht: 
werk maken van een schone-
re toekomst. De GEO-sector 
is bij uitstek een sector waar 
vernieuwing en duurzaamheid 
centraal staan. En waar dus 
veel banen zijn te vinden.

Alle kanten op
Bij werken in de GEO-sector 
kun je denken aan de grond-
stoffen- en afvalverwerking, 
techniek, transport, reiniging & 
beheer. Maar ook aan sectoren 
als energie, bouw en infra-
structuur, industrie, ruimtelijke 
ordening. Kortom, je kunt echt 
alle kanten op. Het moet wel 

Vanwaar deze oproep aan 
iedereen met oog en hart voor 
onze leefomgeving? Het laat 
zich raden dat de GEO-sector 
een veelzijdig en breed werk-
veld beslaat. De naam GEO 
kwam in de plaats van wat 
ooit de sector ‘Afval & Milieu’ 
werd genoemd. De tijden zijn 
veranderd, er kwamen nieuwe 
werkgevers op die écht mooie 
banen in de sector hebben te 
vergeven. Het idee dat je in 
een mannenwereld belandt, 
is inmiddels achterhaald: de 
instroom van jongeren en vrou-
wen groeit gestaag.

Afval bestaat niet
Gelukkig weet inmiddels (bijna) 

heel gek zijn als er niet iets 
tussen zit wat je belangstelling 
trekt. Van administratief werk 
binnen tot stoer fysiek werk 
buiten. De uitdaging is aan jou.
Jouw ontwikkeling voorop
Wat deze aanpak zo bijzonder 
maakt, is dat je kunt starten in 
een leuke baan en vandaaruit 
kunt doorgroeien. Je werkgever 
bekijkt samen met jou wat je 
nodig hebt en wenst, ook als 
het om een (extra) opleiding 
gaat. Die wordt vaak deels 
vergoed en je leert tijdens je 
werk. Eens in de vijf jaar kun je 
een loopbaanscan aanvragen. 
Je kunt ook als BBL-leerling 
aan de slag. 

Doe de test op maakwerkvan-
eenschonerewereld.nl. Beant-
woord twee vragen en vind 
jouw baan.

»

IN SAMENWERKING MET STICHTING DE MOND NIET VERGETEN!

Je leest meer over mondverzorging bij kwetsbare ouderen in het gratis online magazine De Mond Niet Vergeten!: 
demondnietvergeten.nl/magazine.

Goede mondverzorging, juist op oudere leeftijd

Goed poetsen en het 
gebit regelmatig 
(laten) verzorgen 

voorkomt mondproblemen 
en gezondheidsrisico’s. 
Juist op oudere leeftijd. 
Een goed verzorgde mond 
is niet voor iedere oude-
re vanzelfsprekend. Door 
fysieke beperkingen en ver-
geetachtigheid schiet  de 
mondverzorging er al gauw 
bij in. Het goede nieuws is 
dat veel problemen kunnen 
worden voorkomen, stellen 
de mondzorgprofessionals 
van stichting De Mond    
Niet Vergeten!

Met het klimmen der jaren 
ontstaan bij veel ouderen 
sluipenderwijs mondproble-
men. De klachten worden 
geregeld te laat opgemerkt. 
Met als gevolg: ontstekingen, 
onnodige pijn en problemen 
bij het kauwen. Een slechte 
mondgezondheid brengt ook 
gezondheidsrisico’s met zich 
mee. Zo kan een ontsteking 
van invloed zijn op de bloeds-
uikerspiegel bij diabetespa-
tiënten. Om problemen te 
voorkomen is het belangrijk 
te weten hoe ze ontstaan. 
Drie factoren spelen een be-
langrijke rol:

1. Fysieke beperkingen
Ouderen hebben niet altijd 

ben vaak fysieke beperkingen 
die het tandenpoetsen belas-
tend maken. Denk aan een 
slecht evenwicht of slechte 
ogen, waardoor ze niet goed 
kunt zien of de tanden of 
gebitsprothese schoon zijn.

2. Vergeetachtigheid
Niet iedere oudere is vergeet-
achtig, maar als het geheu-
gen het laat afweten, komt 
de routine van tandenpoetsen 
onder druk te staan.

3. Medicijngebruik
Met de ouderdom komen de 
kwaaltjes. De meest ouderen 
nemen dagelijks medicijnen 
in. Deze kunnen voor een 
droge mond zorgen, waardoor 

de mondgezondheid kwets-
baarder wordt. De tandarts en 
mondhygiënist kunnen hel-
pen, als de problemen (tijdig) 
worden gesignaleerd.

Taboe op aandacht 
voor de mond
Mantelzorgers en professio-
nele zorgverleners signaleren 
mondproblemen vaak laat. 
Het voelt als een drempel om 
in de mond van ouderen te 
kijken. Terwijl aandacht voor 
de mond geen betutteling is, 
maar juist goede zorg op-
levert. Je bent te laat als je 
wacht tot een ontsteking of 
tot een tand die afbreekt. Ook 
hierbij geldt voorkomen is 
beter dan genezen.

meer de energie voor per-
soonlijke verzorging en heb-

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

EXPERT
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IN SAMENWERKING MET HET O&O FONDS GEO

NIKITA, EERSTE MONTEUR BIJ HVC

Om de instroom van vrouwen en jongeren in 
de GEO-sector te stimuleren, ontwikkelden 
de betrokken bedrijven de multimediale 

branchecampagne ‘Maak werk van een schonere 
wereld’. Werkgevers kunnen zich op het platform 
presenteren en belangstellenden vinden er makkelijk 
de ingang naar een baan in de sector. Op de site delen 
jonge en vrouwelijke werknemers hun ervaringen.

Het initiatief past naadloos 
in de categorie ‘twee vlie-
gen in één klap’. Wie in-
stapt levert niet alleen een 
eigen persoonlijke bijdrage 
aan een schonere wereld, 
maar krijgt ook uitsteken-
de kansen om zichzelf te 
ontwikkelen. Vooral vrou-
wen en jongeren zijn meer 
dan welkom in de sector. En 

“Ik werk nu twee jaar als 
Eerste Monteur. Daarvoor 
was ik nog in opleiding en 
werkte ik als Tweede Mon-
teur bij HVC. Het verschil 
tussen Eerste en Tweede 
Monteur is dat Tweede 
Monteur voor niveau 2 is 
en Eerste Monteur voor 
niveau 3 en hoger. Als Eer-
ste Monteur doe ik allerlei 
onderhoud en reparaties 
aan voertuigen. Ook los ik 
storingen op, maar daar 
heb ik nu nog wel wat 
hulp bij nodig. 

Het werk is heel afwisse-
lend. We hebben hier ver-
schillende soorten auto’s: 
vuilniswagens, trekker-op-
leggers, containerwagens, 
personenautootjes en nog 
veel meer. Soms moeten 

» Meer informatie?: www.maakwerkvaneenschonerewereld.nl/vind-jouw-functie

De voordelen op 
een rijtje

• Werkgevers bekijken samen 
met jou wat je nodig hebt 
en wenst, bijvoorbeeld het 
volgen een (extra) opleiding.

• Vaak is er geld beschikbaar 
om het grootste deel van je 
opleiding te betalen. En je 
krijgt er ook nog eens tijd 
voor tijdens je werk!

• Wil je misschien ander werk 
doen? Dat is geen probleem. 
Eén keer in de vijf jaar kun 
je een gratis loopbaanscan 
aanvragen. Zo ontdek je of 
jij al goed op je plek zit of 
dat een andere baan mis-
schien nog wel beter bij je 
past.

• Je kunt altijd als BBL-leer-
ling aan de slag. Geen las-
tige dingen, gewoon lekker 
leren én werken.

• Je hoeft niet bang te zijn 
dat een verandering in 
jouw (werk)toekomst voor 
geldproblemen gaat zorgen. 
Als je er zelf niet uitkomt, 
dan kun je dit vaak op kos-
ten van je werkgever laten 
uitzoeken. Zo weet je zeker 
of je in je huis kunt blijven 
wonen wanneer je bijvoor-
beeld wilt starten met een 
opleiding.

Op de website maakwerkvan-
eenschonerewereld.nl vind 
je meer informatie en kun 
je de verhalen van anderen 
lezen, die net als Nikita hun 
nek hebben uitgestoken en in 
een uitdagende baan zijn ge-
stapt waarmee zij iets moois 
voor de wereld doen én zich 
persoonlijk ontwikkelen. Wil 
jij ook werk maken van een 
schonere wereld? Doe de test 
en vind jouw baan.

dat is precies wat het O&O 
fonds GEO wil bereiken met 
het initiatief ‘Maak werk van 
een schonere wereld’. 

Lees hier het verhaal van 
Nikita, die als eerste mon-
teur werkt bij HVC, een 
groot afvalverwerkingsbe-
drijf in Flevoland, Noord- en 
Zuid-Holland.

we ook op pad om een 
collega met pech langs de 
weg te helpen. Wij zijn onze 
eigen ANWB. Mijn team 
bestaat uit een stuk of tien 
mannen. Ik werk in een heel 
leuk team en we helpen 
elkaar met alles, maar het 
is wel echt een mannenwe-
reld. 

Daar wen je gelukkig wel 
aan. Hoewel ik door ieder-
een geaccepteerd word, 
vragen mannelijke collega’s 
wel eens dingen als: ‘Kun je 
het wel aan?’ of ‘Is dit werk 
wel iets voor jou?’. Je moet 
je als vrouw een beetje 
bewijzen. Mannen hebben 
toch ook een andere soort 
humor. Als ik kom aanlopen, 
dan grappen ze soms: ‘Ah, 
shit, daar komt ze.’ Je moet 
wel een beetje tegen een 
stootje kunnen.

Ik ben van plan om hier nog 
wel even te blijven. Vorig 
jaar heb ik een vast contract 
gekregen en ik ben nu bezig 
om mijn APK-papieren te 
halen. Ik krijg veel kansen 
om alle papieren te halen 
die ik wil, dus ik zit hier wel 
goed.”

“Je moet wel een 
beetje tegen een 
stootje kunnen.”

Wie instapt levert niet alleen een eigen 
persoonlijke bijdrage aan een schonere 
wereld, maar krijgt ook uitstekende kansen 
om zichzelf te ontwikkelen.

“Ja, dit werk is zeker iets voor mij!”

Werk en persoonlijke ontwikkeling in de 
GEO-sector
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INNOVATIEF NEDERLAND: GGZ

“De vraag naar geestelijke gezondheidszorg 
blijft onverminderd groot”

Ruth Peetoom is sinds 
1 september van dit 
jaar de nieuwe voor-

zitter van de Nederlandse 
ggz, de netwerkvereni-
ging voor de geestelijke 
gezondheidszorgbranche. 
De ambitie is helder: de 
best mogelijke ggz, op 
tijd en op maat, voor 
iedereen die het nodig 
heeft. We spraken Ruth 
Peetoom over wachttij-
den in de ggz en nut en 
noodzaak van mentale 
gezondheid en preventie.

omgeving. De politie die met 
zwaailicht moet uitrukken of 
een huisuitzetting - als je dat 
kunt voorkomen is dat voor 
iedereen goed.”

Wat moet er veranderen 
om preventie een 
belangrijker te maken?
“Wij pleiten voor een langeter-
mijn visie op een mentaal veer-
krachtiger, gezonder Nederland. 
Met een bijpassende investe-
ringsagenda. Het recept voor 
een beter gezondheidsbeleid 
ligt in een integrale aanpak op 
een aantal terreinen: kan-
senongelijkheid terugdringen, 
de tweedeling op de arbeids-
markt verkleinen, problemati-
sche schulden aanpakken en 
de leefomgeving verbeteren. 
Geen zorgproblemen, maar ze 
hebben wel grote invloed op de 
fysieke en mentale gezondheid 
van mensen. Dus is ons devies: 
Voorkom dat sociaal-maat-
schappelijke problematiek te 

Preventie is geen tovermiddel, 
maar alles wat kan voorkomen 
dat mensen ggz-zorg nodig 
hebben, is een stap in de goede 
richting.”

Wat kan je dan met 
preventie bereiken?
“Stel dat mensen helemaal 
niet naar de ggz hoeven te 
gaan, omdat ze al in een eerder 
stadium passende hulp krijgen. 
Vroegtijdig signaleren, goede 
diagnostiek en toeleiding naar 
de juiste behandeling, zorg en 
ondersteuning; dat helpt. Of 
dat omstandigheden aange-
pakt worden die psychische 
klachten geven of verergeren, 
zoals armoede, schulden of 
dakloosheid.
Inzet op een gezondere leefstijl 
draagt bij aan een langer 
leven met minder ziektes, ook 
mentaal. Er is steeds meer 
bewijs dat psychische klachten 
verminderen als je je leefstijl 
aanpast. We weten allang dat 

De wachttijden in de ggz 
blijven veel te lang. 
Preventie is belangrijk om die 
wachttijden te helpen oplos-
sen. Waarom?
“Met preventie probeer je te 
voorkomen dat mensen een be-
roep moeten doen op ggz-zorg 
of dat klachten erger worden. 
Dat voorkomt in de eerste 
plaats leed bij de mensen die 
het betreft. Maar als er minder 
behoefte is aan ggz-zorg, zullen 
ook wachttijden verminderen. 
Het eerlijke verhaal is wel dat 
die wachttijden helaas niet snel 
zullen verdwijnen. De vraag naar 
geestelijke gezondheidszorg 
blijft onverminderd groot. In 
de afgelopen periode is die bij 
jongeren zelfs met 15% geste-
gen. En dan moeten de na-ijlef-
fecten van de coronapandemie 
op de mentale gezondheid 
nog komen. Tegelijk kampen 
we met personeelstekorten, 
overbelasting van zorgverleners 
en een stijgend ziekteverzuim. 

je gezonder wordt van minder 
overgewicht, minder onver-
antwoord alcoholgebruik en 
drastisch terugdringen van 
roken. Om daar te komen is 
ook je mentale gesteldheid 
belangrijk, dat je dat écht wilt. 
Daar kunnen we nog heel wat 
winst behalen.”

Noem eens een voorbeeld 
van preventie die goed 
werkt?
“Er zijn prachtige samenwer-
kingen tussen verzekeraars, 
zorgaanbieders, gemeenten 
en andere partijen. Zo worden 
leerlingen en leerkrachten op 
scholen getraind om mentale 
problematiek te signaleren 
en bespreekbaar te maken. Er 
bestaan werkleerbedrijven voor 
jongeren die voortijdig uitval-
len uit het (mbo)onderwijs en 
begeleid worden naar werk. 
Minder crisis geeft minder 
ellende – allereerst voor de 
persoon zelf en ook voor de 

snel leidt tot gemedicaliseerde 
ggz.”

Welke rol speelt u daar 
zelf in?
“Mijn missie als voorzitter van 
de Nederlandse ggz continu is 
om continu aandacht vragen 
voor het belang van mentale 
gezondheid. Voor het terug-
dringen van stigma’s. Voor het 
gegeven dat mensen ook op 
mentaal gebied verschillend in 
elkaar zitten en dat dat maar 
goed is ook. Dat betekent ook 
werken aan de best mogelijke 
ggz, door iedereen te mobi-
liseren die daaraan iets kan 
doen: zorgverleners, naasten, 
overheden, maatschappelijke 
partners, bedrijven, onderwijs 
en natuurlijk de cliënten zelf. 
Ik zet alles op alles om dat te 
laten lukken.”

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

»

IN SAMENWERKING MET HOOFDZAKEN

Hoofdzaken zet zich in om voldoende financiering te vinden voor een langlopend kennis- en innovatieprogramma
Maak met ons samen hersen- en psychische gezondheid tot hoofdzaak! Onderteken het manifest op www.hoofdzaken.net

Van onze hersenen en psyche weten we het minst 

Onder de naam 
‘Hoofdzaken’ hebben 
wetenschappers, 

hulpverleners en 
ervaringsdeskundigen 
zich verenigd in hun 
gezamenlijke ambitie 
om het aantal mensen 
met een hersen- en/of 
psychische aandoening te 
verminderen. Een kwart 
van de Nederlanders heeft 
namelijk een of meer van 
deze aandoeningen. 

2040 vijf jaar langer in goede 
gezondheid kunnen leven. Bij 
een hersen- en/of psychische 
aandoening gaat het om 
(bijvoorbeeld) depressie, de-
mentie, eet- en angststoornis-
sen of epilepsie.  
Tot nu toe vindt onderzoek 
naar een van deze ziekten 
meestal afzonderlijk plaats. 
De dragende krachten achter 
Hoofdzaken willen daar radi-
caal mee breken. Het wordt 
immers steeds duidelijker 
dat er parallellen zijn in de 
oorzaken en onderliggende 
mechanismen van ziekten en 
aandoeningen waarbij pro-
cessen in de hersenen een rol 
spelen.  

samenleving. Voor iemand met 
een psychose hoeft dat niet 
anders te zijn dan voor iemand 
met de ziekte van Parkinson. 
De drie trekkers van Hoofdza-
ken zijn ZonMw, MIND en de 
Hersenstichting. In de afge-
lopen maanden werkten deze 

drie partijen aan een manifest 
dat tijdens een bijeenkomst 
op 30 september aan koningin 
Maxima werd overhandigd. 
Koningin Maxima zet zich al 
jaren in voor mensen met 
psychische problemen.  
Ervaringsdeskundige Monique 
van den Eijnden zegt: ‘Na de 
geboorte van mijn tweede kind 
kreeg ik een zogeheten post-
partum psychose. In de perio-
de na de psychose herkende 
ik bij anderen met vaak heel 
verschillende aandoeningen 
veel van wat ik heb doorstaan. 
We proberen met Hoofdzaken 
(ervarings-)experts bij elkaar 
te brengen, want er is zoveel 
van elkaar te leren.’ 

Ook hebben mensen met 
een hersen- en/of psychi-
sche aandoening vaak deels 
dezelfde klachten en lopen zij 
tegen dezelfde maatschappe-
lijke problemen op. Denk aan 
vragen en dilemma’s op het 
werk, of rond participatie in de 

Ook streven de initiatief-
nemers ernaar dat mensen 
met zulke aandoeningen in 

De overhandiging van Manifest Hoofdzaken aan Koningin Maxima. 
©Arie Kievit
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IN SAMENWERKING MET TBUREAU

Bij tBureau 
helpen we 
zorgorganisaties 

om tot betere 
dienstverlening aan 
hun klanten te komen. 
Wij helpen de zorg te 
verbeteren, soms met 
kleine stapjes, soms 
met grote sprongen. 

»

»

IN SAMENWERKING MET CENTRAMED

Meer weten over onze organisatie? Bel 070 301 70 70 of kijk op: centramed.nl

Nieuwsgierig? Bekijk voorbeelden van onze projecten. Herken je stroperigheid, ongeduld of verwacht je andere resultaten?
Bel of mail ons voor een vrijblijvende kennismaking: info@tBureau.nl of 088-26 33 450

Schade als gevolg van medisch onzorgvuldig handelen? 
Open communicatie is van groot belang

Medische 
aansprakelijkheid 
hoort niet bij 

de verzekeraar thuis, 
want het kan veelal 
in een open dialoog 
tussen patiënt en 
arts worden opgelost. 
Centramed, verzekeraar 
van medische 
aansprakelijkheid, maakt 
zich daar hard voor.  

Hamersma, preventie-analist 
bij Centramed. “Als schadever-
zekeraar proberen we zoveel 
mogelijk in het voortraject te 
bewegen, dus nog voordat 
patiënten met een claim bij de 
zorginstelling komen.” Heikens: 
“We sturen aan op open com-
municatie: laat de arts meteen 
en met open oor het gesprek 
aangaan met de patiënt.” “Er 
kunnen bij zo’n gesprek veel 
emoties loskomen, zegt Ha-
mersma. “Maar wat je wilt, is 
een laagdrempelige oplossing, 
met respect en aandacht voor 
alle betrokkenen.” 

Open communicatie
Openheid in communicatie 
loont. Heikens: “We krijgen 
tegenwoordig minder claims. 
Patiënten lopen nog steeds 
het risico dat hun claim wordt 
afgewezen, omdat er geen 
sprake blijkt van verwijtbare 
handelingen. Zo’n afwijzing is 
voor een patiënt heel naar. Te-
gelijkertijd zie je dat patiënten 
die, na een open communicatie 
toch met een claim komen, in 
elk geval geen wrok en frus-
tratie meenemen.” Centramed 
maakt zich sterk voor een 

kortere doorlooptijd van claims 
en gaat zelf ook het gesprek 
aan met patiënten. Hamersma: 
“We zijn innovatief in onze 
menselijke benadering met de 
nadruk op persoonlijk contact. 
Onze Experts Personenscha-
de gaan meteen langs bij de 
patiënt. Wat is zijn/haar visie 
op wat er is gebeurd en welke 
richting kunnen we eventueel 

“Het heeft een enorme impact,” 
zegt Irene Heikens, directeur 
Centramed, over behande-
lingen die niet goed gaan in 
een ziekenhuis of een andere 
zorginstelling. “Primair voor 
de patiënt. Die geeft zichzelf 
in vol vertrouwen in handen 
van een arts. Als het dan fout 
gaat, heeft dat soms ook tot 
gevolg dat het vertrouwen weg 
is. Tegelijk is het voor de arts 
ook vreselijk, want die heeft dit 
nooit beoogd.” Soms lijkt het 
alsof een operatie is misge-
gaan, maar is er sprake van 
een complicatie. “Dat maakt 
het zo ingewikkeld” zegt Alice 

Veel zorgorganisaties erva-
ren dat innovatie stroperig 
is, dat adoptie moeizaam 
gaat. Herkenbaar? 
Een innovatie komt echter 
niet zo maar tot stand. Dat 
vraagt visie en lef, waar nodig 
ondersteunen we hierbij. Dit 
doen we door een visietraject 
of door inspiratiesessies of 
door eenvoudigweg de visie 
in een inspirerende vorm 
vast te leggen. Als visie en 
lef het probleem niet is, is de 
veranderstrategie soms on-
volledig of zelfs afwezig. Met 
lef ontstaan er mooie pilots, 
maar daadwerkelijke adoptie 
in de praktijk, op de werkvloer, 
vraagt volharding en resul-
taatgericht project- en pro-
grammamanagement. Soms is 
er geen concrete vraag maar 
is wel duidelijk dat innovatie 
niet het resultaat oplevert 
dat men had verwacht. In 
dat geval maken we met de 
stakeholders uit de organisa-
tie de analyse en verhelderen 
waarom innoveren zo moei-
zaam gaat. Met als resultaat 
zicht op de belemmeringen 

Zorg van de toekomst vraagt 
om nieuwe perspectieven. Er 
is al langer een tekort aan 
zorgpersoneel, een probleem 
dat door de pandemie verer-
gert. Daarnaast zien we aan 
de vraagkant van zorg de 
urgentie voor nieuwe per-
spectieven. We zoeken naar 
manieren om langer thuis te 
wonen, naar manieren om 
zorg buiten de muren van de 
instelling te kunnen aanbie-
den, om zorg onafhankelijk 
van tijd en plaats te kunnen 
bieden. Digitalisering en 
procesinnovatie en sociale 
innovatie zijn hierbij belang-
rijke pijlers. 

en plan voor verandering.
In deze stappen blinken wij 
uit. Onze klanten benaderen 
ons omdat wij een hands-on 
mentaliteit hebben, niet wars 
zijn van ingewikkelde vraag-
stukken, doorpakkers en vol-
houders zijn en de zorg goed 
kennen. We kennen de markt 
van digitale zorg, en kennen 
de meerwaarde die dit kan 

“Wat je wilt, is een 
laagdrempelige 
oplossing, 
met respect en 
aandacht voor alle 
betrokkenen.”

bieden voor de klant. 
We hebben onze jarenlan-
ge ervaring ontwikkeld tot 
een innovatiemethode, die 
aansluit bij de vraag van de 
klant, en waarmee we de 
vraag weten te vertalen naar 
een concreet traject gericht 
op versnelling van innovatie. 
Daarbij betrekken we altijd 
de organisatie, we innoveren 

met de organisatie omdat we 
geloven dat alleen dan inno-
vatie ook duurzaam is. 
Innovatie in de zorg kan, en 
soms ook sneller dan gedacht. 

nog op voor een oplossing? We 
willen ook horen of er andere 
behoeftes zijn. Ondersteuning 
in het huishouden, een traplift, 
vaak helpen we de patiënt 
met advies bij het vinden van 
de juiste weg, en als er een 
erkenning volgt, kunnen we 
daar veel sneller op acteren. 
Dat wordt achteraf vaak erg 
gewaardeerd.”



Zorg Service
Revolutie

Zorg Service
Revolutie

Zorg Service Revolutie van Hago Zorg
 
De zorg moet toekomstbestendiger worden. De mens staat hierbij centraal, van 
zorgmedewerker tot patiënt, maar ook al die andere talenten die een bijdrage in de zorg 
leveren. Meer tijd voor zorgprofessionals op de kerntaken. Het werkplezier als krachtige motor.  
 
Om dit te bereiken zijn er veel oplossingen denkbaar. Natuurlijk. Maar één ding is zeker, alle 
betrokkenen in de zorg zullen hand in hand samen moeten werken. Weg barrières. Hallo 
daadkracht!  

Congres op 22 maart 2022
Vebego en Hago Zorg zijn vóór positieve impact op ieder mens in de zorg. En willen graag 
helpen om de zorg te laten zorgen. Daarom organiseren zij op 22 maart het congres ‘Zorg 
Service Revolutie’. Een boeiend event waar toonaangevende sprekers, deskundigen en 
professionals uit de zorg en daarbuiten aanwezig zullen zijn. Zoals Talitha Muusse en Deborah 
Nas. Om te inspireren. Om richting te zoeken.

Lancering capacityd®
Capacityd® biedt een oplossing voor het verlagen van de werkdruk in de zorg. De propositie 
kijkt integraal naar de ondersteunende processen in de zorg en helpt zorgprofessionals om 
efficiënter en veiliger te werken. De zorgprofessional krijgt letterlijk meer tijd. Onderzocht, 
beproefd en bewezen!  

Conclusie onderzoeksbureau Motivaction: “De propositie heeft zonder meer potentie. De 
hoge werkdruk binnen de zorg staat buiten kijf en met capacityd® speelt Hago Zorg in op 
een actueel probleem.”

Inspirerend en oplossingsgericht
Het congres is waardevol voor Zorg Managers, Facilitair Managers en (financiële) Bestuurders 
van met name (academische) ziekenhuizen en ouderenzorginstellingen. Ook IT-, Logistiek- en 
HR-Managers uit deze doelgroepen zijn welkom.  Aanbevolen wordt om samen met een collega 
deel te nemen en zo de onderwerpen vanuit beide invalshoeken te ervaren. 

Meer informatie over het programma en registratie: 
hagozorg.nl/zorg-service-revolutie
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Innovatie binnen de ouderenzorg: niet omdat 
het anders kan, maar omdat het anders moet

De zorg voor ouderen 
en chronisch zieken 
moet radicaal 

anders. Tot 2040 stijgt 
het aantal 65-plussers 
met 55 procent tot 
bijna vijf miljoen. En 
het aantal 90-plussers 
verdriedubbelt. Deze 
vergrijzing heeft als 
gevolg dat de zorgvraag 
de komende jaren sterk 
toeneemt.  Maar nu 
is al duidelijk dat het 
zorgpersoneel niet gaat 
verdubbelen. Op dit 
moment zijn er al ruim 
25.000 vacatures in de 
VVT-sector (verpleging-, 
verzorgingstehuizen en 
thuiszorginstellingen) 
en dit aantal zal gaan 
oplopen tot 90.000 in 
2030. 

‘Hoog tijd voor actie dus. De 
inzet van technologie draagt 
hier enorm aan bij, stelt 
Conny Helder, bestuurslid van 
branchevereniging ActiZ. De 
vierhonderd bij ActiZ aan-
gesloten zorgorganisaties 
verzorgen met ruim 500.000 
medewerkers 90% van de om-
zet in de ‘VVT-sector’ (verzor-
ging, verpleging, thuiszorg). 

Technologie is onmisbaar
Willen we straks een toene-
mend aantal kwetsbare ou-
deren toch de benodigde zorg 
kunnen bieden, dan moeten 
we nu al slimme oplossingen 
bedenken. Innovatieve zorg-
technologie is zelfs noodzake-
lijk om met minder personeel, 

meer mensen te bedienen 
met goede kwaliteit van zorg. 
En dat niet alleen, vindt Hel-
der. ‘De inzet van technologie 
vergroot de zelfredzaamheid 
van de cliënt om langer 
zelfstandig thuis te wonen. 
Ook worden administratieve 
handelingen, die veel tijd 
kosten, fors minder dankzij de 
inzet van slimme applicaties. 
En zorgmedewerkers houden 
meer tijd over om zorg te 
bieden waarbij het sociale 
contact tussen zorgprofessi-
onal en cliënt essentieel is. 
In de praktijk zien we ook dat 
technologie echt bijdraagt.’ 

Anders Werken in 
(ouderen)Zorg
Behalve bestuurslid bij ActiZ 

is Helder bestuursvoorzitter 
van de Brabantse zorgorga-
nisatie tanteLouise. Deze 
zorgorganisatie is initiatief-
nemer van het programma 
Anders Werken in de Zorg. 
‘Binnen dit programma stro-
pen zorgorganisaties geza-
menlijk de mouwen op om de 
ouderenzorg ook in de toe-
komst overeind te houden’, 
legt de bestuursvoorzitter uit. 
‘Met een gezonde pioniers-
geest wordt een groeiend 
aantal innovaties uitgetest 
en bij positieve resultaten 
breed geïmplementeerd. 
Eerst ‘in het klein’ bij één of 
enkele zorgorganisaties, ver-
volgens op grotere schaal. 
Een concreet voorbeeld is de 
heupairbag. Helder: ‘De naam 

zegt het al: een airbag die je 
om je middel doet en die de 
klap van een val opvangt. Een 
uitkomst voor ouderen, want 
een gebroken heup kan op 
latere leeftijd grote conse-
quenties hebben.’ Dankzij 
de heupairbag waren in een 
jaar tijd 46% minder heup-, 
been- en bekkenfracturen. 
TanteLouise berekende dat 
hierdoor 112.000 euro aan 
verpleeghuiszorg en 875.000 
euro aan directe medische 
zorg (dus kosten van de zorg-
verzekeraar) is bespaard. En 
dat bij een investering van 
30.000 euro.
Sinds 2018 gaat Anders 
Werken in de Zorg als een 
olievlek door het land. Inmid-
dels loopt het programma 

naast West Brabant ook in 
Friesland, Zeeland en in Mid-
den-Brabant. ‘Zorgorganisa-
ties doen volop mee en zijn 
ook echt mede-eigenaar.’ Ook 
ActiZ omarmt deze bewe-
ging. ‘Met name de regionale 
samenwerking vindt ActiZ 
belangrijk. Hierdoor leren 
verschillende zorgorganisa-
ties van elkaar en maak je 
het voor iedereen mogelijk 
om aan te sluiten. Je voelt je 
met elkaar verantwoordelijk. 
Zo kunnen we de hele sector 
inspireren om de ouderen-
zorg écht toekomstbestendig 
te maken.’

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl
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IN SAMENWERKING MET AAG

Sneller, simpeler en vooral ook menselijker: goede 
bedrijfsvoering is het fundament van goede zorg

Door 
bedrijfskundige 
processen – van 

personeelsadministratie 
tot vastgoedstrategie 
– simpeler, sneller en 
vooral ook menselijker 
te maken, kunnen 
zorgorganisaties zich 
weer volledig richten 
op hun kerntaak. “Je 
hebt in de sector een 
aantal koplopers die 
alles helemaal op orde 
hebben en misschien 
negentig procent van 
de zorgorganisaties 
doet het goed, maar is 
niet in staat om echt te 
versnellen.”

» Kijk voor onze oplossingen en vacatures op www.aag.nl

om oplossingen te zoeken 
voor ingewikkelde vraagstuk-
ken. “We hebben de massa,” 
zegt Van Houwelingen, “we 
kunnen kennis, ervaring en 
enthousiasme bundelen om 
tot de beste oplossingen te 
komen en zo een beslissen-
de bijdrage leveren aan de 
strategie van een zorgorgani-
satie.” Dat enthousiasme is, 
zegt Van Houwelingen, deels 
gestoeld op de ruimte die 
het bedrijf biedt voor per-
soonlijk ondernemerschap: 
“Bij AAG heb je tweehonderd 
HBO/universitair geschool-
de mensen om je heen die 
zich integraal vastbijten in 
vraagstukken die vroeger 
ééndimensionaal waren. 
Dat werken voor meerde-
re domeinen is leuk voor 
de medewerker én voor de 
zorginstelling, want je krijgt 
altijd een betere oplossing.” 
We zijn dan ook blijvend op 
zoek naar nieuwe collega’s 
die daarbij willen horen. 

staan in zorgorganisatieland. 
“Je hebt een paar koplopers 
die alles helemaal op orde 
hebben en die steeds verder 
vooroplopen. Misschien ne-
gentig procent van de zorgor-
ganisaties doet het oké, maar 
laat kansen liggen en raakt 
steeds verder achterop.” Van 
Houwelingen snapt het wel: 
“Als alles wel aardig loopt, 
waarom zou je dan verande-
ren? Omdat de buitenwereld 
wél verandert, die bewustwor-
ding zie ik niet altijd. Veran-
deren hoeft niet meteen in 
de hoogste versnelling, maar 
je moet wel stappen blijven 
maken in een maatschappe-
lijk veld dat voortdurend in 
beweging is.” 

Echt investeren 
Stappen vooruit maken bete-
kent: voldoende operationele 
kasstroom realiseren zodat 
er voldoende vrije middelen 
zijn om ook echt te investeren 
in de dingen die nodig zijn. 
En inzetten op een integrale 
oplossing. Van Houwelingen: 
“Veel vraagstukken die we 
met AAG oplossen zijn nog 
enkelvoudig, bijvoorbeeld een 
HR-kwestie. Dat is slechts één 
pilaar van de bedrijfsvoering. 
Wij wijzen dan op het bredere 
perspectief. Met een geïnte-
greerde aanpak en innova-
tieve oplossingen kun je op 
een veel effectievere manier 
je personeelsmanagement 
uitvoeren.” 
Als concreet voorbeeld van 
een geïntegreerde aanpak 
noemt Van Houwelingen de 

Als het om goede zorg draait, 
zegt Johan van Houwelin-
gen, bestuurder van AAG, 
moet je als zorgorganisatie 
niet je hoofd hoeven breken 
over de bedrijfsvoering: “Van 
roostering en loonstroken tot 
jaarrekening en vastgoedstra-
tegie, dat zijn processen die 
onzichtbaar op achtergrond 
zo optimaal mogelijk moeten 
functioneren.” Simpeler, snel-
ler en vooral ook menselijker – 
het zijn de drie kernbegrippen 
waar het bedrijf vol op inzet. 
Van Houwelingen: “De verant-
woordingscultuur heeft be-
drijfsvoering vaak ingewikkeld 
gemaakt. Toch kan het sim-
peler. Heel veel zaken draaien 
omdat we denken dat het nu 
eenmaal zo moet of omdat 
het technisch zo is ingericht. 
Als je kijkt naar bedrijfsvoe-
ring in zorgorganisaties dan 
is die bijna altijd opgebouwd 
in het verleden, vanuit het be-
staande systeem. Dan komt er 
bijvoorbeeld nieuwe software 
omdat bestaande verouderd 
is. Idealiter begínt bedrijfs-
voering juist bij de mens. Wat 
hebben medewerkers nodig 
om bijvoorbeeld zo eenvou-
dig en effectief mogelijk de 
administratie te doen? Vanuit 
die gedachte kijken we naar 
de inrichting van het bedrijfs-
proces. En dan pas pakken we 
het systeem of software erbij. 
Dat is wat we bij AAG op een 
geïntegreerde manier doen, 
bij al die bedrijfskundige on-
derdelen die het fundament 
zijn onder een zorgorganisa-
tie: Financiën, HR, Vastgoed, 
Facilitair en Payroll.”
  
Buitenwereld verandert wél
Van Houwelingen ziet een 
groeiende tweedeling ont-

ondersteuning door AAG van 
een aantal zorgorganisaties 
bij het verbeteren van de 
operationele kasstroom. Van 
Houwelingen: “Daarbij keken 
we in de gehele breedte naar 
de bedrijfsvoering. Welke 
stuurinformatie is er en is die 
optimaal? Zijn alle systemen 
goed ontsloten en weet je dus 
precies wat het ziekteverzuim 
is? Die kun je koppelen aan 
het financieel resultaat dat je 
weer kunt koppelen aan het 
aantal cliënten dat je hebt. 
In wezen koppel je je HR, 
patiëntendossiers en finance 
zodat je veel beter de knel-
punten en het verbeterpoten-
tieel kunt snappen en zien. Zo 
zorgt AAG Analytics (Business 
Intelligence oplossing) voor 
meer inzicht en versnelling. 
Vervolgens zijn we op alle 
onderdelen een tandje dieper 
gegaan. Met toepassing van 
TONOS (artificial intelligence) 
pakken we roostering veel 
slimmer aan, zodat mensen 

meer plezier in hun werk kre-
gen omdat ze aaneengesloten 
diensten kregen of diensten 
die beter bij hen passen. Bij 
diezelfde mensen hebben we 
gekeken of er animo bestond 
om wat meer te werken. 
Door de slimme planning 
kwamen we uiteindelijk uit 
op een betere bezetting met 
eigen mensen.” Op eenzelfde 
manier werd de inkoop en het 
vastgoed doorgelicht: “Voor 
het vastgoed hebben we een 
slimme financiële constructie 
ingericht, zodat de organisa-
tie op een goedkopere manier 
geld kan lenen.” 

Betere oplossing
Het zijn stappen en stapjes 
waarvan Van Houwelingen 
hoopt dat meer organisaties 
ze maken: “Het zou ons zorg-
stelsel ook een stukje mooier 
maken.” De kracht van AAG 
bij zo’n veranderproces zijn 
de tweehonderd inzetbare 
adviseurs die ervan houden 

“Je hoeft niet meteen 
in de hoogste 
versnelling te 
veranderen, maar 
je moet wel stappen 
blijven maken in een 
maatschappelijk veld 
dat voortdurend in 
beweging is.”
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“Van collega’s kreeg 
ik te horen dat ik niet 
meer zo aardig was.”

Van een leven 
getekend 
door heftige 

zenuwpijn naar een 
leven vrijwel zonder 
pijn. Neurostimulatie 
heeft veel betekend 
voor Hedwig Kupers. Zij 
vertelt hoe een innovatie 
een groot verschil kan 
maken in het leven van 
een pijnpatiënt.

“De kwaliteit van mijn leven is 
weer goed en ik ben aardiger 
geworden.” In één zin legt 
Hedwig Kupers de impact van 
neurostimulatie op haar leven 
uit. Om duidelijk te maken wat 
neurostimulatie is en waarom 
Hedwig die nodig had, moeten 
we terug in de tijd. “Een jaar 
of twintig geleden kreeg ik in 
eerste instantie pijn in mijn 
knie. Na een lange zoektocht 
bleek de oorzaak te liggen in 
beknelde zenuwen in mijn rug. 
Ik ervaarde heftige zenuwpijn, 
die vanuit mijn rug uitstraal-
de naar mijn beide benen.” 
Met een enorme invloed op 

Hedwigs leven tot gevolg, zo 
vertelt ze. “Door de pijn kon 
ik nauwelijks zitten of liggen, 
daardoor stond of liep ik het 
liefst. Uiteindelijk was ik door 
de pijn, maar ook door de 
zware pijnstillers die ik kreeg, 
niet meer in staat om te wer-
ken. Concentreren ging niet 
meer, samenwerken evenmin. 
Van collega’s kreeg ik later te 
horen dat ik ook niet meer zo 
aardig was. Ik sliep slecht en 
door de pijnstillers raakte ik 
opgefokt. Om een voorbeeld 
te geven, als iemand in de su-
permarkt het lef had om voor 
mij ineens stil te staan, was 
ik in staat om diegene tegen 
de hakken te rijden, zo snel 
geïrriteerd was ik.”

Elektrische pulsen
verminderen pijn
Omdat geen enkele pijnbe-
handeling en pijnstiller hielp, 
werd Hedwig in het Gelre 
Ziekenhuis in Apeldoorn ge-
wezen op een ultiem middel: 
neurostimulatie, een vorm van 
neuromodulatie. Een middel 
dat niet zo snel wordt inge-
zet vanwege de kosten, maar 
zeker ook vanwege de zwaarte 
van de ingreep en de leefre-
gels waaraan een patiënt zich 
na de operatie moet houden. 
“Ik mag bijvoorbeeld niet 
hardlopen, omdat ik niet hard 
neer mag komen,” legt Hedwig 
uit, “en daarnaast mag ik mijn 
armen nooit boven mijn hoofd 
houden. Maar ook mag ik op 

Schiphol niet door de poor-
tjes, vanwege het metaal in 
mijn lichaam.” Deze nadelen 
zijn echter relatief en vallen 
volgens Hedwig bovendien 
volledig in het niet bij de voor-
delen. Wat is er precies met 
haar gebeurd? “In het zieken-
huis is een elektrode in mijn 
lichaam geplaatst en in een 
later stadium ook een accu.” 
Dit medische implantaat geeft 
nu in Hedwigs lichaam elek-
trische pulsen af, waardoor de 
pijn afneemt. 

Innovaties staan niet stil
Bij neurostimulatie is sprake 
van een succes als de pijn 
bij een patiënt is gehalveerd. 
“Bij mij is de pijn echter bijna 
tot nul gereduceerd,” vertelt 
Hedwig. “De kwaliteit van mijn 
leven is echt weer goed.” Ze 
nu vrijwilliger van de Patiën-
tenvereniging voor Neuromo-
dulatie (www.pvvn.nl), omdat 
de innovatie haar zo veel 
gebracht heeft. Desondanks is 
Hedwig niet helemaal zorge-
loos. “In Nederland worden 
steeds minder pijnindicaties 
vergoed. Het is op dit moment 
helaas nog maar de vraag of 
neurostimulaties onder de 
vergoedingen blijven vallen.” 
Tegelijkertijd ziet ze gelukkig 
dat die innovaties op dat ge-
bied niet stilstaan. “De accu’s 
zijn kleiner geworden en ik 
heb intussen een oplaadbare 
neurostimulator gekregen, 
waardoor ik in de toekomst 
minder vaak hoef te worden 
geopereerd om die te vervan-
gen. Verder waren de stimu-
latoren vroeger laagfrequent 
en inmiddels hoogfrequent, 
waardoor iemand de stimula-

»

IN SAMENWERKING MENTAVITALIS

Geïnteresseerd in de mogelijkheden voor jezelf of voor jouw organisatie? Bel ons op: 
088 - 22 44 668 of plan een afspraak op: www.mentavitalis.nl/maak-een-afspraak/

Snelle interventie houdt werkend Nederland mentaal vitaal

Jaarlijks begeleidt 
MentaVitalis ruim 
3.000 mensen om 

mentaal vitaal aan het 
werk te blijven. Door 
tijdig passende hulp in 
te zetten is een burnout 
vaak te voorkomen.

Bianca Kamphuis vertelt over 
de ondersteuning die Men-
taVitalis biedt aan bedrijven, 
zorg- en onderwijsinstellingen, 
ziekenhuizen en arbeidson-
geschiktheidsverzekeraars 
Movir en Allianz. “Met onze 
24/7 bereikbaarheid kunnen we 
mensen direct de aandacht en 
ondersteuning geven die ze 
nodig hebben.” 

Bewezen effectief
“Een fijne gesprekspartner op 
niveau, die de problematiek en 
context begrijpt, is wat mensen 
in de beginfase nodig hebben. 
Vaak zijn 6 gesprekken met een 
deskundige coach of psycho-
loog voldoende om overeind te 
blijven.”
De aanpak van MentaVitalis 
is bewezen effectief. “Van de 
mensen die een coaching-s-
traject starten, werkt 93% 
tijdens de begeleiding door en 
valt niet uit. De helft van alle 
cliënten gaf aan dat ze zonder 
de geboden begeleiding zeker 
zouden zijn uitgevallen.” Het 
is de ambitie van MentaVi-
talis om werkend Nederland 
mentaal vitaal te houden. Of 

aan omdat ze weten dat elke 
euro, die ze investeren om te 
voorkomen dat iemand uitvalt, 
zich ruimschoots terugverdient. 
Door de anonimiteit durven 
mensen direct hulp te vragen, 
omdat er geen dossier wordt 
opgebouwd bij de werkgever of 
de verzekeraar.

Neurostimulatie maakte van 
pijnpatiënt een ander mens EXPERT

Wat kun je doen tegen 
urineverlies?
Schaamte speelt vaak een 
rol. Onterecht, want veel 
mensen hebben last van 
incontinentie. 
Soms heeft het te maken 
met de medicijnen die 
iemand slikt, een operatie, 
een bevalling, of het 
komt door ouderdom. 
Wat de oorzaak ook is, 
vervelend is het wel. We 
zien veel mensen die het 
proberen te verhelpen 
met maandverband, maar 
dat product is er niet voor 
bedoeld en werkt dus ook 
niet naar behoren. 
Mensen blijven dan 
thuis zitten, terwijl dat 
niet hoeft! Ons advies? 
Maak incontinentie 
bespreekbaar met uw 
apotheker of huisarts. 
Het is fijn om dit met 
iemand te bespreken die u 
kent én die op de hoogte 
is van uw (medische) 
achtergrond. Wij adviseren 
u graag over het juiste 
product. Hoe actief en 
mobiel bent u? Hoe vaak 
verliest u urine en hoeveel 
is dit? Allemaal zaken die 
meespelen bij de keuze 
van het juiste product.
Mensen zijn vaak blij 

verrast om te zien en 
ervaren wat mogelijk is. 
Voor vergoeding via uw 
zorgverzekeraar hebt u een 
diagnose nodig.

Wat helpt het beste?
Goed materiaal en 
het juiste gebruik 
zijn belangrijk. Dus 
geen maandverband 
of inlegkruisjes, maar 
verband wat speciaal voor 
incontinentie gemaakt 
is. Het allerbelangrijkste 
is dat het goed past 
en aansluit, en dat de 
maatvoering klopt. Goed 
materiaal geeft u de 
zekerheid dat er niks kan 
gebeuren als u de deur 
uitgaat. Om de juiste 
keuze te maken, moet 
u altijd een proefpakket 
aanvragen. Dat kan op 
www.attends.nl. 
Ook belangrijk zijn de 
bekkenbodemoefeningen. 
U kunt de oefeningen 
onzichtbaar uitvoeren 
wanneer en waar u maar 
wilt. Een bekende is 
het aanspannen van de 
bekkenbodemspieren, 
alsof u uw plas ophoudt of 
een wind probeert tegen 
te houden.

ANNE-MARIE NIJPELS, 
APOTHEKER SERVICE 
APOTHEEK NIJPELS

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

tie niet meer voelt. Zo blijven 
de innovaties maar doorgaan.”

 Snelheid bij de eerste signa-
len van overbelasting
“Een eerste gesprek biedt 
vaak al verlichting en perspec-
tief. Is er meer nodig, dan is 
een doorverwijzing naar een 
passende coach of psycholoog 
binnen drie dagen geregeld. 
Zo kan een begeleidingstraject 
al binnen een week van start 
gaan: telefonisch of face-to-
face.” Deze snelheid wordt 
volgens Kamphuis door haar 
cliënten als een verademing 
ervaren. “Wanneer mensen de 
stap gezet hebben om hulp te 
vragen, dan moet er in onze 
visie direct iets gebeuren en 
niet pas over een paar maan-
den.” Organisaties bieden deze 
diensten anoniem en kosteloos 

Benieuwd naar je eigen 
mentale vitaliteit? Scan 
de QR-code.

uitdagingen nu in de privésfeer 
liggen of werkgerelateerd zijn, 
medewerkers en ondernemers 
kunnen met al hun persoonlij-
ke vragen een beroep op ons 
doen. Dat onze cliënten ons 
beoordelen met een 8,7 maakt 
ons stil en trots.”
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Now You Hear Me

“Alledaagse handelingen zijn een worsteling”

bostonscientific.eu/nowyouhearme

Ongeveer 100 miljoen mensen in Europa  
lijden aan chronische pijn.

Lees meer:

Ruggenmergstimulatietherapie  
biedt hen nieuwe hoop. 

Bezoek  
voor meer informatie.

LET OP: De wet beperkt de verkoop van deze apparaten tot door of in opdracht van een arts. Indicaties, contra-indicaties, 
waarschuwingen en gebruiksaanwijzingen zijn te vinden op de productetiketten die bij elk apparaat worden geleverd.  
Producten worden alleen ter informatie getoond en zijn mogelijk niet goedgekeurd of verkrijgbaar in bepaalde landen.  
Dit materiaal is niet bedoeld voor gebruik in Frankrijk.  

NM-937001-AA  © 2021 Boston Scientific Corporation of haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. www.bostonscientific.eu

FV_BPM085321_NYHM_Now_You_Hear_Me_Advert_Dutch_245x342mm.indd   1FV_BPM085321_NYHM_Now_You_Hear_Me_Advert_Dutch_245x342mm.indd   1 02.03.21   10:4702.03.21   10:47
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INNOVATIEF NEDERLAND: VRIJWILLIGERS WERK

Onderzoek: oudere vrijwilligers hebben last van 
de coronacrisis (en keren niet allemaal terug) 

60% van de oudere 
vrijwilligers is in 
coronatijd tijdelijk 

of voor langere tijd met 
hun vrijwilligerswerk 
gestopt, zo blijkt uit 
recent onderzoek. De 
impact kan groot zijn: 
contact met anderen 
wordt het meest 
gemist. En zingeving. 
“Vrijwilligerswerk is voor 
die groep echt méér dan 
alleen maar een leuke 
bezigheid.” 

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

Hier groeit de beweging die duurzame transformatie 
faciliteert en versnelt…

Dutch Health Hub is dé nieuwe plek waar professionals en organisaties uit zorg en 
life sciences elkaar ontmoeten, ideeën uitwisselen, inspiratie en kennis opdoen, 
leren, samenwerken en zaken doen, zowel live als online www.dutchhealthhub.nl

Wil je samenwerken? 
Bel met director Ruud Koolen, 06 55 000 751
of mail naar dutchhealthhub@jaarbeurs.nl

Dutch Health Hub is een initiatief van 

EXPERT

Waarom aleen voor 
mannen? 
“Domweg omdat er op 
seksuologisch vlak niet 
zoveel voor mannen is. 
Toen ik mijn proefschrift 
schreef, sprak ik met nogal 
wat mannen die voor hun 
problemen geen adequate 
hulp kregen of konden 
vinden. ‘Daar ga ik me voor 
inzetten,’ dacht ik. En zo 
begonnen we in 2013 met 
de Mannenkliniek.” 

Wat behandelt u? 
“Plasklachten, dus 
alles met de blaas. 
Bekkenbodemklachten. En 
seksuele klachten. Denk 
aan erectiestoornissen. 
Te snel klaarkomen. 
Of helemaal geen zin 
hebben in seks. Het zijn 
onderwerpen die veel 
mannen niet makkelijk 
aankaarten, er kleeft 

schaamte aan. Dan 
kunnen ze rechtstreeks bij 
ons terecht. Juist om de 
drempel te verlagen, vallen 
we onder de eerstelijnszorg 
in het basispakket. Je krijgt 
het dus vergoed.” 

Welke klacht behandelt 
u het meest? 
“Testosteronproblemen 
komen vaak voor, ook bij 
jongeren. Bij testosteron 
denken we vaak aan een 
teveel, maar in dit geval 
gaat het uitdrukkelijk om 
een tekort. Dat leidt tot 
een waaier aan klachten 
en problemen : van 
lusteloosheid en geen 
zin meer hebben in seks 
tot depressie. Het gaat 
dus echt ten koste van 
de kwaliteit van leven en 
geeft gezondheidsrisico’s, 
terwijl het vrij simpel is te 
behandelen.” 

DR. BERT-JAN DE BOER, 
MEDISCH SEKSUOLOOG FECSM 
EN PARTNER BIJ MANNENKLINIEK DE BOER 

“Je hebt mensen die 
vrijwilligerswerk 
doen en je hebt 
mensen die 
vrijwilliger zijn.”

“We wisten het wel, maar we 
kunnen het nu ook onder-
bouwen,” zegt Willem-Jan de 
Gast, een van de schrijvers en 
uitvoerders van het onder-
zoek naar vrijwilligerswerk 
van ouderen in coronatijd in 
een YouTube-kennisboost-
sessie van vrijwilligersor-
ganisatie NOV. De Gast: “De 
antwoorden die we ontvingen 
van ruim 1100 vrijwilligers 
en bijna 150 coördinatoren 
leggen de vinger op iets wat 
we van nabij hebben ervaren. 
Corona heeft grote impact.” 
De Gast is programmacoach 
van Samen Ouder Worden, 
een programma dat inzet op 
nieuwe samenwerkingen met 
ouderen, met vrijwilligers- 
en bewonersinitiatieven, 
met de gemeente en met 
beroepskrachten in zorg en 
welzijn, die beter aansluiten 
bij de wensen van ouderen. 
Met thema’s als dementie 
en eenzaamheid worden die 
ouderen uitdrukkelijk uitge-

nodigd om zelf als vrijwilliger 
bij te dragen. De Gast: “Uit 
eerdere onderzoeken weten 
we dat negatieve ervaringen 
bij ouderen een belangrijke 
boost zijn om wel of juist 
niet vrijwilligerswerk te gaan 
doen. De coronacrisis is een 
onvergelijkbare gebeurtenis: 
meer dan 60% van de oude-
re vrijwilligers is tijdelijk of 
langere tijd met het vrijwilli-
gerswerk gestopt.”

Gemis aan contact
Het onvergelijkbare van de 
coronacrisis schuilt ook in 
het gedwongen sluiten van 
de deuren door organisaties, 
waardoor het merendeel van 
de oudere vrijwilligers moest 
stoppen. 10% van de vrijwil-
ligers nam zelf het besluit 
tijdelijk of helemaal het werk 
neer te leggen. Dat deden ze, 
zo blijkt uit het onderzoek, 

vooral om de gezondheid van 
anderen en die van zichzelf 
niet in gevaar te brengen. 
Vooral vrijwilligers van 75 jaar 
en ouder stellen hun eigen 
gezondheid voorop. Zonder 
gevolgen bleef dat niet. De 
Gast: “1 op de 3 gestopte 
ouderen heeft daar een 
negatieve impact van onder-
vonden. Dat zijn mensen die 
daadwerkelijk hebben ervaren 
dat het niet kunnen doen van 
vrijwilligerswerk zorgt voor 
verlies van contact en verlies 
van betekenisgeving. Vrijwil-
ligerswerk is voor die groep 
echt méér dan alleen maar 
een leuke bezigheid. Het is 
een manier om hun eigen 
leven vorm te geven, het is 
onderdeel van wie ze zijn. Ik 
zeg altijd: je hebt mensen die 
vrijwilligerswerk doen en je 
hebt mensen die vrijwilliger 
zijn. Die eerste groep doet af 
en toe een klus, zit daar dan 
vol in, maar als het er niet is, 
is het ook best. Voor de twee-
de groep valt vrijwilligerswerk 
bijna samen met hun leven 
en hun identiteit. Als je dat 
dan moet missen, heeft dat 
directe gevolgen.”

Nieuwe instroom
De eerste groep, de mensen 
die vrijwilligers doen, heb-
ben tijdens de coronacrisis 
wel voor een kleine nieuwe 
instroom gezorgd. “Wat dat 
betreft, is er een dubbele 
beweging gaande,” zegt De 
Gast. “Enerzijds uitstroom 
bij de ouderen en nieuwe 
instroom bij jongeren. Die 
willen vooral vrijwillig actief 
zijn, dat is een groot verschil 
met de manier waarop oude-

ren vrijwilligerswerk verrich-
ten. Ze zijn veel meer op zoek 
naar kortere, flexibele activi-
teiten. Dat is blijkbaar aan-
sprekend. En daar zit ook een 
mooie les in voor de wervers 
van vrijwilligers.” Overigens 
wil ruim 90% van de tijdelijk 
of helemaal gestopte oudere 
vrijwilligers terugkeren als 
het mag en kan. De 10% die 

er echt mee stopt, lijkt een 
kleine minderheid, maar, zo 
merken de onderzoekers in 
het rapport op ‘kan voor een 
individuele afdeling of lokale 
organisatie toch een stevig 
gat slaan in het vrijwilligers-
bestand’. 
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Als je een been 
breekt, dan krijg je 
direct zorg, zoals 

bijvoorbeeld een operatie, 
gips en krukken. Maar hoe 
zit dat als je psychisch 
‘breekt’? Vaak blijven 
mensen te lang met 
hun klachten doorlopen 
en kijken ze het ‘even’ 
aan. Velen durven hun 
‘kopzorgen’ niet met 
naasten, vrienden of 
collega’s te delen. Maar 
ook bij mentale problemen 
is snel ingrijpen belangrijk. 
MIND maakt zich sterk 
voor snellere hulp bij 
en meer openheid over 
psychische klachten. 

nen dan verergeren. Bijna de 
helft van de mensen krijgt op 
enig moment in zijn of haar le-
ven te maken met psychische 
problemen. En de andere helft 
maakt het mee als naaste, of 
bij een collega of kennis.” 

Drempel bij jongeren 
neemt af
Het begint met je klachten se-
rieus nemen en er met iemand 
over praten. Als je anoniem 
wilt praten, dan kan dat bij-
voorbeeld via de hulplijn MIND 
Korrelatie (0900-1450). Ook de 
huisarts en de praktijkonder-
steuner ggz kunnen uitkomst 
bieden of verwijzen naar de 
juiste hulp. En het helpt enorm 
om er met een partner of 
goede vriend over te praten. 
We zien het op scholen, waar 
ervaringsdeskundigen van de 
MIND Young Academy vertel-
len over hun mentale proble-
men. Je ziet dan ineens dat de 
drempel voor leerlingen veel 
lager is. Ze staan ervoor open 
en ze uiten zich gemakkelij-
ker. Recent is gebleken dat 
jongeren sinds de start van de 

“Op tijd ingrijpen bij mentale 
problemen is echt cruciaal”, 
zegt Marjan ter Avest, direc-
teur van MIND, belangenharti-
ger en fonds voor psychische 
gezondheid. “We zien vaak 
dat mensen hun klachten voor 
zich houden. Problemen kun-

coronapandemie ook iets ope-
ner zijn geworden: 1 op de 3 
jongeren heeft het gevoel dat 
er meer ruimte is om proble-
men te delen. Maar het is nog 
lang niet genoeg: 63% ervaart 
meer stress, 54% voelde zich 
somberder en 49% is eenza-
mer sinds de coronacrisis. 

Klachten voorkomen
Niet alles is altijd te voorko-
men uiteraard, maar er zijn wel 
dingen die mensen kunnen 
doen om mentale problemen 
vroegtijdig te signaleren, aan te 
pakken en erger te voorkomen. 
Valt het gedrag van iemand in 
jouw omgeving op, bied diegene 
dan een luisterend oor. Ook een 
gezonde leefstijl kan positieve 
invloed hebben op het voorko-
men van psychische klachten, 
zo weten we uit onderzoek 
van bijv. NESDA (onderzoek 
naar depressie en angst). Meer 
lichamelijke activiteit, minder 
roken, minder alcohol drinken, 
voldoende slaap en gezonde 
voeding blijken beschermende 
factoren te zijn voor chronische 
angst en depressie.

Neem psychische klachten 
serieus en praat erover

“Als er iemand in 
de klas ziek is, mag 
Fleur niet naar 
school.”

een zeer zeldzame ziekte die 
de wereld van kind en ouders 
op zijn kop zet. Het diepte-
punt vond vlak voor Fleurs 
vierde verjaardag plaats. Or-
ganen vielen uit en haar hart 
sloeg op hol. Gelukkig gaat 
het inmiddels – Fleur is nu 
zeven jaar oud – relatief goed 
met haar, mede dankzij nieu-

Fleur heeft het nefrotisch 
syndroom, een nierziekte die 
bij haar werd vastgesteld 
toen ze anderhalf was. “Fleur 
kreeg toen ineens heel dikke 
oogleden,” vertelt Charlotte 
de Wals. “Zes dagen later wa-
ren ook haar bovenbeentjes, 
voetjes en buik opgezwollen. 
Het zag er echt akelig uit, 
dus we zijn meteen naar de 
huisartsenpost gegaan. Van 
daaruit gingen we met spoed 
naar het ziekenhuis.” Daar 
kwam de kleine Fleur in de 
molen terecht. Ze onderging 
verschillende bloed- en uri-
netests, waarna de diagnose 
volgde: nefrotisch syndroom, 
een ontsteking in de nierfil-
ters. 

Impact op kind én gezin 
Het nefrotisch syndroom is 

we medicatie. Dat neemt niet 
weg dat de nierziekte veel 
invloed heeft op het leven 
van haar en haar ouders. 
Waar een gezond kind van 
zeven onbekommerd kan 
genieten van vakanties en 
het spelen met vriendinne-
tjes, is dat voor Fleur niet 
het geval. “Fleur kan niet bij 
een vriendinnetje spelen als 
er een broertje of zusje van 
die vriendin ziek is. En als er 
iemand in de klas ziek is, mag 
ze zelfs niet naar school.” 
Ook schoolreisjes zijn geen 
sinecure. Omdat ze minder 

energie heeft dan leeftijdsge-
nootjes moet ze soms nood-
gedwongen rusten. “Indoor 
speeltuinen mag ze niet be-
zoeken. Dat zijn bronnen van 
bacteriën en daardoor gevaar-
lijk voor haar, vanwege haar 
verzwakte immuunsysteem.” 

Vrolijk meisje 
Charlotte is gestopt met wer-
ken. “Dat heeft met de vaste 
medicatietijden van Fleur 
te maken. Op verschillende 
momenten gedurende de dag 
krijgt ze spuitjes medicatie 
die ze moet opdrinken.” Het 
zorgen voor medicatie viel 
niet meer te combineren met 
Charlottes werk. De impact 
mag dan enorm zijn, Fleurs 
karakter lijdt er niet of nau-
welijks onder. “Ze is een heel 
vrolijk meisje, zelden verdrie-
tig of boos.” Zo zijn er meer 
kinderen in Nederland die 
net als Fleur kampen met het 
nefrotisch syndroom. En zo 
zijn er meer nierziekten dan 
het nefrotisch syndroom al-
leen. Ziekten die veel van een 
kind en zijn of haar omgeving 
vergen. Zoals niet mogen 
eten wat je lekker vindt, vaak 
naar het ziekenhuis moeten 

Een nierziekte van 
een kind beïnvloedt 
het leven enorm. 

Charlotte de Wals kan 
erover meepraten. Haar 
dochter Fleur werd 
schijnbaar vanuit het 
niets ernstig ziek. 

De impact van een nierziekte 

Vraag op www.nierstichting.nl/voortleven het magazine gratis aan en lees hoe u een verschil kunt maken in het leven van nierpatiënten.

Meer informatie over omgaan met psychische klachten en diverse zelftests zijn te vinden op de website van MIND: www.wijzijnmind.nl. 

en veel medicijnen slikken. 
Uiteindelijk soms zelfs dialy-
seren of een transplantatie. 

Nalaten aan de 
Nierstichting 
Gelukkig gebeurt er veel om 
nierschade te herstellen en 
dergelijke nierziekten te ge-
nezen. Een voorbeeld daarvan 
is de regeneratieve genees-
kunde, waarbij het zelfher-
stellend vermogen van het 
lichaam een grote rol speelt. 
Dit en vergelijkbaar onderzoek 
kost echter veel geld. Geld 
dat donateurs tijdens, maar 
ook na hun leven kunnen 
schenken aan de Nierstich-
ting. Dit is onmisbare steun, 
waarmee nierpatiënten hun 
leven weer kunnen terugkrij-
gen, aangezien de Nierstich-
ting geen financiële bijdrage 
krijgt vanuit de overheid. Hoe 
nalaten aan de Nierstichting-
precies werkt, staat uitgelegd 
in het tijdschrift Voortleven. 

 

IN SAMENWERKING MET DE NIERSTICHTING

“ Het

lekker!”

gaat wel 

Bijna de helft van alle Nederlanders 
krijgt op een zeker moment te maken 
met psychische klachten, zoals 
depressie of angst. Ook langdurige 
stress kan voor problemen zorgen. 
Veel mensen houden hun klachten 
verborgen, terwijl erover praten vaak 
de eerste stap is op weg naar herstel. 

MIND wil openheid rondom psychische 
klachten stimuleren, mentale 
gezondheid bevorderen en mensen die 
hiermee worstelen ondersteunen. Ben 
je op zoek naar informatie of wil je ons 
steunen? Ga naar www.wijzijnmind.nl

Het

lekker!”

»

»
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Wat doet u het liefst? 
Laat urineverlies u er 
niet van weerhouden! 

Met Attends producten kunt u rekenen op:

Een droog gevoel
Door de snel absorberende 

dubbele kern met 
superabsorberend materiaal dat 
vocht insluit en omzet naar gel.

De combinatie van een optimale 
pasvorm en hoogwaardige 

technologie levert het comfort op dat 
voor onze klanten het verschil maakt.

Doordat ze extra dun zijn 
mét de vertrouwde 
absorptiecapaciteit.

Meer comfort Discretie

info@attends.nlwww.attends.nl Attends Zorg en Welzijn088-220 88 99
Wij helpen u graag!

Incontinence protection for you

Ik plas in mijn broek 
van het lachen…

Hoe vaak hoor je dit niet gekscherend 
zeggen, terwijl achter deze uitspraak 
soms best een probleem schuilgaat.

Ongewild urineverlies komt namelijk 
vaak voor, terwijl uit onderzoek blijkt dat 
veel mensen het nog steeds moeilijk 
vinden om die klachten met hun huisarts 
en/of praktijkondersteuner te bespre-
ken. Dat is jammer, want sommige 
vormen van incontinentie kunnen goed 
behandeld worden, en anders kan het 
juiste product ervoor zorgen dat 
ongewild urineverlies niet langer uw 
leven bepaalt.

Gelukkig biedt Attends voor iedere 
klacht een passend product.

Vrijheid en zelfver-
trouwen

Onze missie is om u (weer) de vrijheid 
en het zelfvertrouwen te geven om een 
actief leven te leiden op uw eigen, 
persoonlijke manier. 

Nieuwsgierig naar wat wij voor u 
kunnen doen?

Attends biedt een volledig assortiment 
van absorberende incontinentiemateria-
len voor alle vormen en niveaus van 
incontinentie. Wereldwijd maken miljoe-
nen mensen daar dankbaar gebruik van.

Probeer Attends 
gratis!
Vraag een gratis Attends proefpakket 
aan en overtuig uzelf! Let daarbij wel op 
de juiste maat en absorptiecapaciteit. 
Heeft u vragen? Bel ons voor vrijblijvend 
advies.

Het pakketje sturen wij altijd in een 
discrete verpakking toe.

U kunt ook een gratis proefpakket 
aanvragen via onze website:
www.attends.nl/coupon
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DE HUISARTS OP JE TELEFOON EN JE EIGEN LEEFSTIJL-COACH

Nederlanders vinden 
het belangrijker 
dan ooit om 

gezond  te leven. Al is 
dat soms best lastig. 
Coöperatie VGZ wil 
helpen door gezonder 
leven makkelijker te 
maken. En tegelijk 
de zorg te blijven 
vernieuwen. Frank Elion, 
Chief Member Officer 
bij Coöperatie VGZ: “We 
gaan onze leden en hun 
dierbaren helpen met 
handige, vernieuwende 
oplossingen voor 
gezondheid en zorg. 
Als coöperatie zonder 
winstoogmerk doen 
we dat samen met 
artsen, zorgverleners, 
patiëntenorganisaties, 
de politiek, werkgevers, 
mantelzorgers en onze 
leden. Elke dag weer, 
voor iedereen”. Welke 
slimme en vernieuwende 
oplossingen, waardoor 
mensen makkelijker 
gezonder kunnen leven, 
biedt VGZ? Een overzicht.

De huisarts in je broekzak
Elion: “Een van de initiatieven 
om verzekerden meer regie te 
geven over hun gezondheid is 
de Vraag-het-de-huisarts-app. In 
een pilot met deze app kun-
nen onze leden in de app hun 
zorgvragen stellen en beeldbel-
len met medisch deskundigen 
van Medicinfo. Waar en wan-
neer ze dat willen Dat kan ook 
deels buiten kantoortijden”. 
Coöperatie VGZ onderzoekt in 
deze pilot wat deze vorm van 
huisartsenzorg betekent voor de 
leden én huisartsen. En of deze 
oplossing helpt om de werkdruk 
van huisartsen te verlagen. Zo-
dat de huisarts meer tijd heeft 
voor patiënten die complexe 
zorg nodig hebben. De app is 
beveiligd volgens de wettelijke 
richtlijnen. Alle communicatie 
tussen de leden en het medisch 
team blijft privé. 

➜ De Vraag-het-de-huisarts-
app is te vinden bij ‘Zorg’ in 
de VGZ-app.

Online medicijnservice
In coronatijd blijkt dat steeds 
meer leden van Coöperatie 
VGZ medicijnen graag thuis 
ontvangen. Daarbij zien we 
ook dat patiënten steeds vaker 
kiezen voor zorg op afstand.  
“We starten daarom met een 
nieuwe service, waarbij leden 
hun medicijnen online kunnen 
bestellen en thuisbezorgd 
krijgen. Daarnaast komt digitaal 
makkelijk te begrijpen medicijn-
informatie beschikbaar”, vertelt 
Frank Elion. “In 2022 bereiden 

Elion: ”Wij geloven dat Neder-
land gezonder wordt en de zorg 
toekomstbestendig als we onze 
leden regie geven over hun 
eigen gezondheid en zorg. We 
helpen je om gezondheid en 
zorg zelf te regelen. Dat begint 
met inzicht. Onze leden kun-
nen dan zelf beslissen welke 
(preventieve) behandelingen 
ze wanneer willen ontvangen. 
Vanzelfsprekend bieden we 
ondersteuning en een vangnet 
aan iedereen die minder zelf-
redzaam is.” 

Maar bijvoorbeeld ook een 
handige medische app (Skinvi-
sion) die je binnen 30 seconden 
antwoord geeft of dat gekke 
plekje op je huid verdacht is of 
niet. Zo weet je snel waar je aan 
toe bent. 

➜ Het gezond leven platform 
is te vinden onder ‘Zorg’ in de 
VGZ-app en via www.vgz.nl/
gezond-leven.

Simpel ontspannen
“Al jarenlang een van onze  
bekendste en meest gewaar-
deerde initiatieven, is de 
Mindfulness coach app. Deze 
app helpt je te ontspannen. En 
wie ontspannen is, heeft vaak 
minder stress en slaapt beter. 
Zo’n mooi voorbeeld van een 
simpele, maar slimme op-
lossing met enorme impact”, 
volgens Elion.  De app is gratis 
en heeft oefeningen voor 
beginners én gevorderden. De 
app is inmiddels meer dan 1 
miljoen keer gedownload en 
populair onder gebruikers en 
zorgverleners. 

➜ De Mindfulness coach app 
is te vinden in de appstores.

HELP

Je hebt nú 
iemand nodig

Wie zijn wij?
Wij zijn Espria Ledenvereniging. Met 310.000 huishoudens 
vormen we een sterk netwerk en regelen we goede en 
betaalbare oplossingen voor onze leden.

Word lid van Espria Ledenvereniging en regel 
Persoonsalarm vóór 1 januari, dan betaal je 
geen installatiekosten. Scheelt je €75! 

Bel: 088 980 09 53 
of kijk op ledenvereniging.nl/persoonsalarm

Je valt en je kunt niet opstaan. Of je wordt
ineens onwel. Er moet gauw iemand komen. 
Gelukkig is er Persoonsalarm. 
Met één druk op de knop sla je alarm en heb 
je contact met een professionele meldbank, 
die dag en nacht bereikbaar is. Er is snel 
iemand bij je om je te helpen. Een veilig 
gevoel. En makkelijk te regelen.

Welke slimme oplossingen voor gezonder 
leven biedt VGZ?

Digitale leefstijlcoach
In 2022 breidt Coöperatie VGZ 
de ledenservice op het gebied 
van gezondheid en zorg verder 
uit. ”We blijven inspelen op 
actuele ontwikkelingen en 
behoeften van onze leden en 
vanuit de samenleving. Zo gaan 
we bijvoorbeeld een program-
ma beschikbaar stellen voor 
mensen met nek- en schouder-
klachten. Een veelvoorkomende 
klacht in deze tijd van thuis 
werken. Ook voegen we het 
Food First Network toe aan het 
Gezond Leven Platform. Een 
soort digitale leefstijlcoach, in 
de vorm van een app, die je tips 
geeft over gezonde voeding, 
maar ook over goed bewegen. 
Zo wordt gezond leven leuker 
en makkelijker. Echt gaaf! Tot 
slot gaan we in 2022 nog meer 
informatie van het Gezond 
Leven Platform toevoegen aan 
de VGZ-app. Hiermee maken 
we deze waardevolle informatie 
snel en eenvoudig toegankelijk 
voor onze leden. Vanzelfspre-
kend op een veilige manier. Zo 
helpen we onze leden altijd en 
overal met de regie over hun 
eigen gezondheid en zorg”, 
besluit Frank Elion.

we deze service verder uit met 
onderdelen die onze leden 
ondersteunen bij hun medicijn-
gebruik.” Coöperatie VGZ werkt 
samen met De Nationale Apo-
theek en MedApp. Het gaat om 
medicijnen waarvoor de eigen 
huisarts een recept uitschrijft of 
om herhalingsrecepten. Bestel-
len kan via de computer of VGZ 
Zorg app. Vervolgens worden de 
medicijnen thuisbezorgd. Door 
slim voorraadbeheer ontvan-
gen leden op tijd een nieuwe 
voorraad medicijnen in huis. 
Het gaat om een extra service. 
Leden van Coöperatie VGZ kun-
nen natuurlijk nog steeds fysiek 
de medicijnen bij een apotheek 
ophalen.

➜ De Online medicijnservice 
is te vinden bij ‘Zorg’ in de 
VGZ-app. 

One-stop-shop voor gezonder 
leven
”Steeds meer Nederlanders 
willen werken aan hun eigen 
gezondheid. En wij helpen onze 
leden daar graag bij. Op het 
Gezond Leven Platform bie-
den we onze leden, maar ook 
niet-leden, veel (gratis) hand-
vatten voor leefstijl en fysieke 
en mentale gezondheid. Een 
one-stop-shop voor gezonder 
leven”, aldus Elion. Op het plat-
form staan veel interessante 
webinars voor mantelzorgers 
en zorgpersoneel. Maar ook een 
oefenprogramma voor een pijn-
vrije onderrug, ontspannings-
oefeningen en informatie over 
gezonde voeding en beweging. 

Gezond leven kan best lastig zijn. Bij VGZ snappen we dat: www.vgz.nl/gezond-leven »
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HELP

Je hebt nú 
iemand nodig

Wie zijn wij?
Wij zijn Espria Ledenvereniging. Met 310.000 huishoudens 
vormen we een sterk netwerk en regelen we goede en 
betaalbare oplossingen voor onze leden.

Word lid van Espria Ledenvereniging en regel 
Persoonsalarm vóór 1 januari, dan betaal je 
geen installatiekosten. Scheelt je €75! 

Bel: 088 980 09 53 
of kijk op ledenvereniging.nl/persoonsalarm

Je valt en je kunt niet opstaan. Of je wordt
ineens onwel. Er moet gauw iemand komen. 
Gelukkig is er Persoonsalarm. 
Met één druk op de knop sla je alarm en heb 
je contact met een professionele meldbank, 
die dag en nacht bereikbaar is. Er is snel 
iemand bij je om je te helpen. Een veilig 
gevoel. En makkelijk te regelen.
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Indrukwekkende
slagingspercentages 
Een methode die bovenal 
wérkt. De slagingspercentages 
van Burn Out Poli zijn ronduit 
indrukwekkend. “95 procent 
van de mensen is bijvoorbeeld 
in 12 weken al terug op de 
werkvloer,” zegt Kok. “De een 
om een kopje koffie te drinken, 
de ander al voor re-integratie.” 
Voorkomen is beter dan gene-
zen en Kok besluit dan ook met 
een tip. “Zorg een paar keer per 
dag voor enkele minuten totale 
stilte. Dat helpt je lichaam en 
geest al zóveel.” 

»Wil je weten of deze 3D methode interessant is voor jou? Scan de QR-code en maak een gratis kennismakingsgesprek. 

INNOVATIEF NEDERLAND: GEZONDHEID SLAPEN

Zo komt u minder vermoeid 
de winter door

Korte dagen en lange 
donkere nachten, 
de wintertijd is van 

invloed op hoe we ons 
voelen. Vaak vermoeid 
en minder energiek dan 
in de zomermaanden. 
Maar dat hoeft niet. 
Met een paar simpele 
maatregelen gaat u 
actiever en alerter de 
dag in. 

Blootstelling aan 
kunstlicht verkleint 
de slaapdruk, 
we voelen ons 
wakkerder.

dergang hebben we natuurlijk 
geen invloed. Wel kunnen 
we een beetje spelen met de 
afgifte van melatonine door 
het kunstmatig verlichten van 
de donkere uren. Blootstel-
ling aan kunstlicht verkleint 
de slaapdruk, we voelen ons 
wakkerder. Zo misleiden we 
ons lichaam met een simpel 
trucje en de beloning dient 
zich meteen aan: meer ener-
gie. Maar er kleeft ook een 
gevaar aan: uiteindelijk kan 
het ten koste gaan van onze 
nachtrust. Als we ons in de 
late uurtjes ook nog bloot-
stellen aan het kunstlicht 
van televisie- en computer-
schermen en mobiele tele-
foons raakt de melatonine-
productie van slag. Inslapen 
wordt moeilijker, de slaap is 
onrustiger. Dat is niet zonder 
risico’s, want, zoals bijvoor-
beeld de Duitse neurobioloog 
en slaapdeskundige Verena 
Senn – The Sleep company 
het verwoordt: “Een goede 
nachtrust heb je net zo hard 
nodig als zuurstof om te 
ademen. Slapen bevordert de 
weerstand. Het helpt je niet 
alleen sneller te herstellen 
van een verkoudheid, maar 
verlaagt ook het risico om 
ziek te worden. En dromen,” 
voegt Senn daaraan toe, “hel-
pen dan weer om de emoties 

Vermoeidheid en wintertijd 
lijken wel hand in hand te 
gaan. Hoe komt dat toch? 
Veel heeft te maken met 
onze cyclus van slapen en 
waken. Ons lichaam maakt 
elke dag melatonine aan 
die de slaapdruk verhoogt. 
Dat gebeurt bij het intreden 
van de duisternis en houdt 
ongeveer twaalf uur aan. 
Het helpt ons lichaam bij 
het in standhouden van het 
slaap-waakritme. Een mooi 
systeem dat in de winter-
maanden net even anders 
verloopt. De zon gaat dan 
eerder onder, de duisternis 
treedt eerder in, het melato-
ninegehalte in uw lichaam 
stijgt, en dus ook de slaap-
druk. Als we dan ’s morgens 
voor zonsopgang het huis 
hebben verlaten en ’s avonds 
na zonsondergang terugke-
ren, zullen we ons vermoeider 
en minder energiek voelen 
dan in de zomermaanden.

Slaapdruk verminderen
Op de zonsopgang en zonson-

van de dag te verwerken.” 
‘Lekker niksdoen’
Natuurlijk zijn er ook andere 
manieren om ons in de don-
kere maanden wat fitter en 
alerter te voelen. Zoals vol-
doende lichaamsbeweging, 
ook en misschien wel juist in 
de wintertijd als de duister-
nis buiten en de gezelligheid 
binnen zo sterk uitnodigen 
tot ‘lekker niksdoen’. Sporten 
zorgt voor een goede nacht-
rust, en tot de bodem hoeft 
u niet te gaan (in elk geval 
niet vlak voordat u naar bed 
gaat). Een dagelijkse wan-
deling in de lunchtijd, een 
fietstochtje, wat aerobicsoe-
feningen in huis: het zijn 
kleine, eenvoudige hulpmid-
delen bij het aanjagen van 
een helende nachtrust. Net 
als gezonde voeding. Dat 
laatste is voor veel mensen 
een lastig puntje. Bij de 

wintermaanden horen de 
feestdagen die ons verlei-
den met voedsel dat rijk is 
aan vet en suiker. Het is een 
misverstand om te denken 
dat zo’n dieet wel passend is 
in winterse omstandigheden. 
Wie overdag minder vezels, 

meer verzadigd vet en meer 
suiker consumeert, heeft een 
grote kans op een minder 
herstellende, vaak onderbro-
ken slaap.  

Goede nachtrust
Onze lichaamstemperatuur 
moet met ongeveer een 
halve graad dalen om in 
slaap te vallen plus nog een 
hele graad om een diepe 
slaap te behouden. In de 
wintermaanden kan ons 
lichaam natuurlijk makkelijker 
afkoelen. Maar zet de 
verwarming in de slaapkamer 
niet te hoog. 
Voor een goede nachtrust is 
een Kamertemperatuur van 
16-18 °C ideaal. 

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

IN SAMENWERKING MET BURN OUT POLI

3D-methode succesvol bij aanpak burn-out 

Mentaal, emotioneel 
en fysiek werken 
aan een burn-

out. Dat is de kern van 
de 3D-methode, een 
innovatief en persoonlijk 
coachingsprogramma van 
Burn Out Poli. 

een van de initiatiefnemers 
van Burn Out Poli, een onder-
deel van Unlimited People. Ook 
los van corona, millennials en 
singles is burn-out een groot 
maatschappelijk probleem. Uit 
de Arbobalans van TNO blijkt 
dat maar liefst 17 procent van 
de beroepsbevolking burn-out-
klachten heeft. “Burn-out is een 
symptoom. Iemand is dan vast-
gelopen in zijn eigen patronen, 
gedachten of overtuigingen”, 
legt Kok uit. “Dit betekent ook 
dat het iedereen kan overko-
men.” 

Holistische aanpak 
burn-out 
Van een echte burn-out is vol-
gens Kok sprake bij aanhouden-
de chronische stress, waarvan je 
niet alleen kunt herstellen door 

gezonde grens van stress bent 
gegaan. Je raakt oververmoeid, 
kunt tegen van alles opzien, 
bent emotioneel uitgeput, hebt 
spannings- en concentratiepro-
blemen.” Met haar Burn Out 
Poli helpt Kok al 15 jaar mensen 
met burn-out, via de integrale 
3D-methode. “Die houdt in dat 
we burn-out op drie gebieden 
aanpakken: mentaal, met doel-
gerichte coaching; emotioneel, 
met diepgaande therapie; en 
fysiek, met lichamelijke behan-
deling, bijvoorbeeld om te leren 
ontspannen. Deze drie gebieden 
hebben een positieve impact op 
elkaar. Vandaar dat ik iedereen 
zo’n holistische benadering van 
burn-out gun. Mijn missie is dat 
in 2030 iedere Nederlander voor 
deze innovatieve zorgmethode 
kan kiezen.”  

te rusten of slapen. “Je wordt 
dan moe wakker, of bent aan het 
eind van een dag juist helemaal 
op. Dan weet je dat je over de 

Daar zat je dan als millennial 
vorig jaar. Je startte met een su-
perleuke nieuwe baan, gezellige 
collega’s, veel borrels. Maar je 
onboarding was nog maar net 
begonnen toen de coronacrisis 
kwam. En ineens moest je thuis-
werken. “Voor opvallend veel 
singles werd dit een periode 
van eenzaamheid, depressieve 
gevoelens, angst- en paniek-
klachten”, vertelt Barbara Kok, 

“95 procent van 
de mensen is in 12 
weken al terug op de 
werkvloer”

EXPERT

Centramed is een 
‘onderlinge’ zonder 
winstoogmerk, wat is 
dat precies?
“We zijn een van de 
twee grote verzekeraars 
voor medische 
aansprakelijkheid 
van zorginstellingen. 
In tegenstelling 
tot de commerciële 
verzekeraars streven we 
niet naar winst, maar 
zijn we een organisatie 
van en voor onze leden. 
Die bestaan onder 
andere uit ziekenhuizen 
en ggz-instellingen.  We 
proberen onze leden 
zo goed mogelijk te 
ondersteunen met 
kennis, advies en 
diensten op maat.”

U staat dus lijnrecht 
tegenover de patiënt?
“Nee, misschien 
wordt dat zo weleens 
ervaren, maar dat is 
een grote misvatting. 
We behandelen 
schadeclaims heel 
zorgvuldig en we zijn er 
uitdrukkelijk ook voor de 

patiënt. Uitgangspunt 
is dat alle betrokkenen 
de mogelijkheid krijgen 
om de draad zo snel 
mogelijk weer op te 
pakken. Met respect voor 
alle betrokken partijen 
zorgen wij voor een 
eerlijke oplossing bij 
letselschade in de zorg.”

Wat betekent dat in de 
praktijk? 
“Ik herinner me het 
telefoontje van een 
ziekenhuis dat er iets 
heel erg was misgegaan 
tijdens de operatie van 
een kind. We zijn toen 
met iemand van de 
raad van bestuur bij de 
ouders langsgegaan, met 
de vraag: Wat hebben 
jullie nu nodig om je 
leven opnieuw in te 
richten? We regelden 
aanpassingen in huis 
en een auto voor het 
dagelijkse vervoer. Zo 
zorgen we dat mensen 
in eerste instantie 
geholpen zijn, los van de 
verdere afwikkeling van 
een claim.”

IRENE HEIKENS, 
DIRECTEUR CENTRAMED, 
VERZEKERAAR VAN 
MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID



“Als patiënt zie je 
maar het topje 
van de ijsberg.”
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IN SAMENWERKING MET SKINVISION

“Leg de verantwoordelijk voor de gezondheid 
bij het individu”

Om te voorkomen 
dat de 
gezondheidzorg 

nog verder overbelast 
raakt, moet het roer 
om, constateert ceo 
Erik de Heus van 
SkinVision. “De focus 
moet zich niet richten 
op ziekte, maar op het 
moment daarvoor. Bij 
een vroege diagnose 
kun je veel meer doen.” 
De verantwoordelijk 
voor de gezondheid ligt 
bij het individu. “Het 
huidige systeem is geen 
gezondheidssysteem, 
het is meer een 
ziektesysteem, gericht 
op behandelen en 
helpen in plaats van 
voorkomen.”

zich zorgen. “Meer, sneller 
en beter kan niet als we op 
dezelfde voet door blijven 
gaan. Als we niet snel van 
koers veranderen, worden 
we geconfronteerd met een 
snel uithollend zorgsysteem 
dat van haar voetstuk valt. 
Mensen gedragen zich meer 
en meer als consument, waar-
door de autoriteit van artsen 
in het geding komt.” Boven-
genoemde trends zijn nog 

coronatijd van 13,2 procent 
(2019) naar 14,5 procent 
(2020). Én nog piept en kraakt 
het gezondheidssysteem op 
alle vlakken.” De Heus maakt 

“De problemen in de zorg 
zijn versneld door Covid-19, 
maar de knelpunten waren bij 
ingewijden al langer bekend.” 
De Heus noemt als voorbeeld 
het tekort aan personeel in 
combinatie met de groeiende 
vraag en de almaar hogere 
zorgkosten. “Als patiënt zie je 
maar het topje van de ijsberg. 
Driekwart van de zorg wordt 
betaald via een andere route. 
Doordat de bevolking ouder 
wordt en ook meer divers 
is groeit de vraag naar zorg 
snel en de complexiteit, en 
daarmee ook de kosten. De 
zorguitgaven als percentage 
van het BNP stegen in de 

omkeerbaar, meent De Heus, 
maar dan zijn er stappen no-
dig om de controle weer terug 
te pakken.

Grenzen aan de zorg
“Er zitten grenzen aan de 
zorg. Je kunt niet alles op 
het bord van ‘de overheid’ 
en ‘het systeem’ leggen, én 
al helemaal niet van ‘het 
zorgsysteem’. Deze tijd maakt 
het steeds duidelijker dat de 

verantwoordelijkheid voor 
de gezondheid in de aller-
eerste plaats bij de mensen 
zelf ligt.” In de ogen van De 
Heus moet de focus worden 
verlegd naar het moment vóór 
de ziekte. Preventie, bewust-
wording en detectie spelen 
daarin een grote rol. Dankzij 
gezondheids- en eHealth-ap-
ps kunnen mensen zelf hun 
gezondheid checken. Huisart-
sen zijn nu al overbelast, dus 
het is fijn als met eHealth de 
druk op de zorg wordt verlicht 
en serieuze risico’s, zoals 
hartstoornissen, diabetes en 
kanker vroegtijdig worden 
herkend.
Als voorbeeld gebruikt De 
Heus het risico op een me-
lanoom. “Één op de vijf men-
sen kan te maken krijgen met 
huidkanker. Het is daarom 
belangrijk de bewustwording 
te vergroten en te zorgen dat 
je snel erbij bent. Dankzij de 
SkinVision-app kun je – met 
een zelftest – eenvoudig een 
verdachte plek checken. Je 
bent op tijd bij de arts, die 
direct in actie kan komen. 
De app maakt gebruik van 
artificiële intelligentie en 
spoort de meest voorkomende 
vormen van huidkanker met 
95 procent sensitiviteit op.” 
Vol trots vertelt De Heus dat 
bij een van de deelnemende 
zorgverleners 10 procent van 
alle melanomen is ontdekt 
met hulp van de SkinVisi-
on-app. “We willen naar 20 
procent.” De zorgverzekeraars 
hebben de app omarmd. Men-
sen kunnen de app 
downloaden en koppelen aan 
hun polisnummer.



»

IN SAMENWERKING MET DYTTER

Dytter matcht zorg. Goede zorg. Ontdek de voordelen van Dytter op: www.dytter.com.

Met één druk op de knop zorg regelen als de nood aan de man is

Betaalbare zorg. 
Menselijke zorg. 
Zorg ‘on demand’. 

Om dat voor elkaar 
te krijgen is Dytter 
opgericht, een online 
boekingsplatform dat 
zorgorganisaties en 
zelfstandig zorgverleners 
matcht. Zonder de 
administratieve en 
procedurele ballast en 
het frustrerende gedoe.

wanhopige organisatie, zinloze 
administratie en razend slecht 
management is’. Dytter-
oprichter André Piso schets het 
probleem aan de hand van de 
uitstroom van parttimers die 
terugkeren als zzp’er. In 2010 
waren er 30.000 zzp’ers in de 
zorg, in 2019 al 137.000. Dat zegt 
iets over de markt.”

Onnodig ingewikkeld
André zag in 2014 hoe 
omslachtig het was om zorg 
te regelen voor zijn ouders; zijn 
vader heeft Alzheimer en zijn 
moeder kan niet in haar eentje 
voor hem zorgen. Hij werkte 
op dat moment als eHealth-
directeur voor Microsoft in 
de VS. “Bij mijn vraag hoe ik 

eenvoudiger kunt regelen en 
startte Dytter.

Dytter biedt de oplossing 
in het personeelstekort in 
de zorg door het efficiënter 
benutten van de beschikbare 
capaciteit. Het platform helpt 
zorgorganisaties bij het invullen 
van openstaande diensten. 
Met een pool van 1600+ 
gekwalificeerde zelfstandige 
zorgverleners heeft Dytter een 
oplossing op korte termijn en 
voor langere periodes.
De Dytter-app is gemodelleerd 
naar bekende platformsites 
als Booking.com en Airbnb. 
Zorgverleners behouden 
zo de autonomie over hun 
werk. Ze plaatsen hun 

profiel, met opleidingsniveau 
en beschikbaarheid. 
Zorgorganisaties regelen via 
het platform snel en eenvoudig 
handen aan het bed. Goedkoper 
en sneller dan ze gewend zijn. 
Zodat mensen die hulp nodig 
hebben, zoals André’s moeder 
indertijd, zonder vertraging 
– ‘on demand’ – hulp kunnen 
inroepen. 

online hulp kon regelen, was de 
reactie alsof ik van een andere 
planeet kwam. Ik voelde me 
radeloos, werd van het kastje 
naar de muur gestuurd.” Het 
werd zijn missie om te laten 
zien dat je het anders, beter en 

Marcel Levi stelde in zijn 
Parool-column dat ‘een groot 
deel van het zogenaamde 
personeelstekort simpelweg 

toeneemt. Maar hoewel het 
een progressieve, chronische 
ziekte is waarvan helaas nog 
geen genezing mogelijk is, 
is er toch ook goed nieuws. 
En dat is dat de vervelende 
symptomen op verschillende 
manieren en voor langere 
tijd kunnen worden onder-
drukt, wat de kwaliteit van 
leven ten goede komt.  

Behandelmogelijkheden 
De behandeling is zeker ge-
zien het individuele karakter 
van Parkinson (geen patiënt 
is hetzelfde) maatwerk. Er 
bestaan een aantal medicij-
nen die de symptomen kun-
nen verlichten. Een bekend 
voorbeeld daarvan is het 
medicijn levodopa, in feite 
een biologisch preparaat dat 
het tekort aan de bij Parkin-
son betrokken stof dopami-
ne aanvult. Maar ook een 

ciatie met Parkinson is dat 
de patiënten trillen. Nu is 
dat inderdaad een mogelijk 
symptoom van de ziekte, 
maar bijvoorbeeld een op de 
drie mensen met Parkinson 
heeft niet of nauwelijks last 
van trillen. Het is dus een 
misverstand om te denken 
dat alle Parkinsonpatiën-
ten trillen. De hoeveelheid 
mogelijke klachten is groot 
én uiteenlopend. Ga maar 
na: naast trillen (tremor) kan 
iemand last hebben van het 
trager worden van bewegin-
gen, stijve spieren, houding- 
en evenwichtsproblemen en 
loopstoornissen. Kortom, van 
Hoewel deze het bekendst 
zijn, zijn er ook talloze 
niet-motorische sympto-
men van Parkinson. Zoals 
spraakproblemen, verminder-
de reuk, slaapstoornissen, 
obstipatie, vermoeidheid, 
lage bloeddruk, slikproble-
men, stemmingswisselin-
gen, vergeetachtigheid en 
concentratieproblemen. Het 
verschilt per individu wel-
ke klachten iemand heeft. 
Daar komt nog eens bij dat 
dezelfde klacht bij de ene 
patiënt veel heftiger is dan 
bij de andere. En zelfs dat bij 
een en dezelfde patiënt een 
klacht op het ene moment 
veel meer aanwezig kan zijn 
dan op het andere. Daarom 
is de diagnose Parkinson ook 
zo ontzettend lastig te stel-
len. Een neuroloog kijkt voor-
al naar uiterlijke kenmerken 
en het ziektebeloop. Soms 
laat hij bijvoorbeeld een 
MRI- of CT-scan doen om an-
dere oorzaken uit te sluiten. 
In principe kan een harde 
diagnose tijdens iemands le-
ven niet worden gesteld. Een 
arts leidt Parkinson daarom 

Wat hebben Rob de Nijs, 
Ernst Daniël Smid, Jerney 
Kaagman en wijlen Prins 
Claus met elkaar gemeen? 
Dat ze lijden of leden aan 
de ziekte van Parkinson, een 
complexe neurodegenera-
tieve aandoening, dat wil 
zeggen dat lichaamsfuncties 
geleidelijk minder worden 
doordat zenuwcellen in 
de hersenen afsterven. De 
ziekte van Parkinson – ge-
noemd naar de Engelse arts 
James Parkinson – ontstaat 
dus in de hersenen, maar bij 
iedere patiënt is het precie-
ze ziektebeeld weer anders. 
Dat is een reden dat er veel 
misverstanden bestaan rond 
Parkinson. Tijd om een aan-
tal van die misverstanden en 
fabels uit de weg te ruimen. 

Motorische én niet-
motorische symptomen 
Wellicht de bekendste asso-

af uit het totale beeld van 
een patiënt. 

Steeds meer patiënten
met Parkinson 
Nog een misverstand: Parkin-
son komt alleen bij oudere 
mannen voor. Ook dat klopt 
niet. De recentste cijfers 
tonen aan dat bij ongeveer 
53.000 mensen de diagnose 
Parkinson (of een aanver-
wante ziekte) is gesteld. Dit 
betreft circa 31.500 mannen 
en 21.500 vrouwen. En inder-
daad is de kans op Parkinson 
groter naarmate je ouder 
wordt, maar toch komt de 
ziekte ook al voor bij bijvoor-
beeld vijftigers. Met andere 
woorden, ook vrouwen van 
rond de 50 kunnen Parkinson 
krijgen. Het slechte nieuws 
daarbij is dat door de vergrij-
zing het aantal patiënten 
in de komende jaren flink 

Het klassieke beeld 
van de ziekte 
van Parkinson is 

ongetwijfeld dat van 
een trillende, oudere 
man. De werkelijkheid 
is dat bijvoorbeeld ook 
vrouwen Parkinson 
kunnen krijgen. 
Maar vooral dat het 
aantal motorische 
en niet-motorische 
symptomen enorm 
divers is. Dat maakt 
diagnose en behandeling 
ingewikkeld. Gelukkig 
zijn er steeds meer 
hoopgevende 
ontwikkelingen voor een 
patiënt. 

Wat is er bekend over de ziekte van Parkinson? 
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hersenoperatie, zoals Deep 
Brain Stimulation, kan uit-
komst bieden om de klach-
ten van Parkinson te vermin-
deren. Tijdens zo’n operatie 
plaatst een neurochirurg 
een elektrode in de herse-
nen, die een klein gedeelte 
van de hersenen stimuleert 
waardoor de symptomen van 
Parkinson deels onderdrukt 
worden. Een hersenoperatie 
kan een goede behandeling 
zijn voor die mensen met 
Parkinson bij wie de medi-
cijnen eerst goed gewerkt 
hebben, maar later niet 
meer. Daarnaast staat uiter-
aard het wetenschappelijke 
onderzoek gelukkig niet stil. 
Onder meer gentherapie en 
stamcelonderzoek bieden 
hoop voor de toekomst.  

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl
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Het IMK slaat een brug tussen 
bank en ondernemer
Met de Good Company helpt het IMK 
(Instituut Midden- en Kleinbedrijf) 
ondernemers de relatie met de 
financiële sector op te bouwen en/of 
te herstellen. De gezondheidsdiagnose 
geeft ondernemers inzicht in de kwaliteit 
van hun bedrijf, en banken, financiële 
instellingen en de Belastingdienst de 
zekerheid die ze zoeken en nodig hebben. 
Op deze manier wordt de basis gelegd 
voor een gezonde en bovenal structurele 
financiële relatie.
 
Het IMK staat ondernemers al meer dan 
zeventig jaar bij in elke levensfase van hun 
bedrijf. In goede, maar ook in mindere 
tijden zoals nu. De Good Company-
consulent staat náást de ondernemer en 
fungeert als spreekbuis en brug tussen 
ondernemers en financiële instellingen 
zoals banken en de belastingdienst. 
Hierdoor kunnen ondernemers blijven 
ondernemen – en daar gaat het om. 
Toen, en nu.

‘Good Company  doorbree k t 
impasse tussen kleine 
ondernemer en financiële sector’

Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf

Yvonne Blijie - Good Company Consulent IMK

duurzaam
verdienvermogen
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Het zijn ingewikkelde tijden voor 
ondernemers, banken, leveranciers en 
investeerders. De corona-pandemie zet 
de ondernemer met de rug tegen de 
muur, waardoor er vanuit de financiële 
sector met een schuin oog naar ze 
wordt gekeken. Deze vicieuze cirkel 
moet en kán doorbroken worden. 
Yvonne Blijie (54), Good Company 
Consulent, legt uit hoe. 

Wat doet de Good Company? 
“De Good Company is onderdeel van 
het IMK en heeft als voornaamste doel 
de ondernemer in nood bij te staan. Of 
eigenlijk: náást hem te staan. Wij geven 
hem het in- en overzicht dat op het 
moment van stress vaak ontbreekt. Met 
als uiteindelijk gevolg dat ook de financiële 
sector precies weet wat het van deze 
ondernemer kan verwachten. Gezonde 
ondernemers die ons ‘Good Company 
Keurmerk’ jaarlijks behouden, hebben 
automatisch toegang tot alle oplossingen 
die nodig zijn in de verschillende 
levensfasen van een ondernemer.”

Stel dat een ondernemer in zwaar 
verkeert, wat is dan de route die 
wordt bewandeld? 
“Aan de hand van een gezondheidstest 
stopt de ondernemer als het ware een 
thermometer in zijn eigen bedrijf, met als 
resultaat een analyse over het verleden, 
het heden en de toekomst van het bedrijf. 
Aan de hand van de resultaten krijgen we 
inzicht in de kern van het probleem.”

En dan? 
“Vervolgens zoeken we naar de oplossing. 
Die is er altijd. Ofwel in de vorm van 
een regeling met of zonder financiering 

of WHOA, ofwel in de vorm van 
(gecontroleerd) stoppen om de schade 
te beperken. Om tot die conclusie te 
komen, moet er eerst het één en ander 
gebeuren. Wat we vaak zien, is dat er 
spanning heerst tussen de ondernemer 
in nood en bijvoorbeeld de bank, een 
verhuurder of een leverancier. Dat is 
vaak waar de problemen beginnen. Door 
dit spanningsveld focust niemand zich 
meer op waar het daadwerkelijk om gaat. 
Namelijk dat de ondernemer heel graag 
verder wíl, maar niet verder kan.”  

Kun je een voorbeeld noemen? 
“Ja. Een ondernemer kan door corona nog 
net zijn huur betalen, maar raakt daardoor 
op een ander gebied in de schulden. 
Daardoor raakt hij in de stress, en lijkt hij 
voor een derde partij onbekwaam. Op zo’n 
moment zorg ik voor verbinding, duidelijke 
communicatie en herstel het wederzijds 
vertrouwen. Als Good Company Consulent 
doorbreek ik dus eigenlijk de impasse 
tussen de kleine ondernemer en de 
financiële sector, waarna de oplossing vaak 
binnen handbereik blijkt.” 

Is die aanpak uniek?
“Ja. In die zin dat wij zorgen dat 
een ondernemer met het ‘Good 
Company Keurmerk’ een complete 
gezondheidsverklaring in handen heeft 
waarmee deuren opengaan. En als 
het tegenzit, zorgt de Good Company 
Consulent dat er beweging is naar een 
oplossing. Dit alles bij elkaar opgeteld, 
zorgt ervoor dat we de ondernemer zijn 
zelfvertrouwen weer kunnen teruggeven 
en dat een bank of investeerder precies 
weet waar hij aan toe is.” 

Kijk voor meer informatie op
IMK.nl/financiele-sector/



De beste vloerisolatie met 
de hoogste besparing

“TONZON Vloerisolatie zorgt ook bij
nieuwere woningen nog voor een stijging van het 
wooncomfort en een lagere gasrekening.”

Aangenamere temperatuur thuis
Ben je op zoek naar een uiterst effectieve manier van energie besparen en heb 
je wooncomfort hoog op je wensenlijst staan? Kies dan voor comfortverbete-
ring en een aangenamere temperatuur thuis met TONZON Vloerisolatie. Veel 
begane grondvloeren in Nederland zijn niet of slecht geïsoleerd. De warmte 
die de vloer aan de onderkant uitstraalt, zorgt voor een koude zone onderin de woning. De koude vloer genereert 
in de winter een gevoel van optrekkende kou waardoor mensen ongemerkt de thermostaat hoger zetten. TON-
ZON Vloerisolatie met Thermoskussens is gebaseerd op andere natuurkundige principes en isoleert daardoor 
effectiever dan andere vloerisolaties. 

Milieuvriendelijk
Woningisolatie is goed voor het 
klimaat. Volgens Milieu Centraal wordt 
de energie om isolatiemateriaal te 
maken, tijdens de levensduur 40 tot 
400 keer terugverdiend. Bij de Ther-
moskussens bedraagt deze factor maar 
liefst 6.500. Zo gering is de energie-in-
houd van deze Nederlandse uitvinding.

Duurzaam cadeau
TONZON HR-Radiatorfolie, een leuk 
duurzaam cadeau voor de feestdagen. 
Scan de QR-code.

tonzon.nl
+31 (0)53-433 23 91

De vloer wordt met de Thermoskussens zelfs warmer 
dan de luchtlaag vlak boven de vloer. Het beter isolerend 
effect levert een veel hogere energiebesparing en bij vloeren met vloerverwarming kan 
nog meer worden bespaard. Meneer Veerkamp uit Geeste merkte al gauw verschil na het 
aanbrengen van TONZON. Niet alleen hij, maar ook zijn zachte huisgenoot geniet van 
het verbeterde wooncomfort in huis. De vloerisolatie bevalt zelfs zo goed dat de kat des 
huizes zijn favoriete plek heeft verruild voor de comfortabele warmte van de geïsoleerde 
vloer. 


