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Samenwerkingsafspraken ‘werkende afsprakenstelsels’ 
Versie 26 maart 2019 
 

7 basisprincipes 
 

1. De inhoud van ‘werkende afsprakenstelsels’ en de digitale ontsluiting daarvan via 
netwerkverspreiding en netwerkleren (‘rizoom’) is de innovatie en de spil van onze 
samenwerking. Op dit punt maken we echt een verschil. 

 
2. Het is geen lineair programmatische aanpak maar een community-aanpak. De 

behoefte van professionals en inwoners (= community) is bepalend. De community 
is de ‘opdrachtgever’ en eigenaar en stuurt de ontwikkelingen. Draagvlak bij hen is 
de cruciale succesfactor, en niet de techniek, lobby, financiering, communicatie. 

 
3. Deze samenwerking valt niet onder het huidige BETERnu label van transactieland. 

Dat is het label waaronder transactieland haar diensten aanbiedt. 
 

4. De ‘werkende afsprakenstelsels’ en de digitale ontsluiting daarvan moeten vrij 
beschikbaar zijn voor iedereen in Nederland. Op de werkende afsprakenstelsels en 
het ontsluiten ervan zit dus een verdeelmodel en geen verdienmodel (= free ware, 
open source maar is niet gratis, kosten moeten worden betaald). Professionals, de 
praktijk experts, moeten interprofessioneel eigen afspraken stelsels in bestaande 
netwerken en leer-situaties kunnen delen;  

 
5. De ontwikkelaars van ‘werkende afsprakenstelsels’ en de digitale ontsluiting daarvan 

(wat betreft de inhoud, de techniek, de lobby en de communicatie) moeten in een 
opstartfase hun tijd en inzet bekostigd krijgen vanuit een subsidie/donatie. Na de 
opstartfase (6 maanden) moet een andere financiering zijn geregeld voor: 

 
a) Voor onderhoud van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe inhoud van ‘werkende 

afsprakenstelsels’ en de digitale ontsluiting (incl. communicatie-capaciteit) ervan door:  
▪ Een ‘onderhoudscontract’ met systeemverantwoordelijken, landelijke of lokale 

overheden, VNG. 
▪ een bekostigingsstructuur met jaarlijkse bijdragen van gebruikers (niet de voorkeur) 

b) Een landelijke interventieteam/ambassadeurs/aanjagers om de verspreiding van de kennis 
van ‘werkende afsprakenstelsels’ en de daadwerkelijke implementatie van te stimuleren (incl. 
communicatiecapaciteit). 

 
6. Het vrij beschikbaar zijn van de ‘werkende afsprakenstelsels’ en de digitale 

ontsluiting daarvan is niet genoeg, er moet ook implementatiebudget ‘werkende 
afsprakenstelsels’ beschikbaar komen voor de individuele professional en hun lokale 
samenwerkingsverbanden, om aan de slag te gaan. Dat kan van lokaal komen maar 
de inzet is om voor 350 gemeenten een budget beschikbaar te krijgen vanuit een 
landelijke financier. 

 
7. Een verdienmodel voor betrokkenen en initiatiefnemers zit in het kunnen aanbieden 

van diensten voor ondersteuning van de implementatie en scholing bij het 
toepassen en gebruiken van werkende afsprakenstelsels. Te betalen vanuit de lokale 
implemen-tatie budgetten die er moeten komen. De lokale partijen bepalen bij wie 
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ze diensten afnemen, geen gedwongen winkelnering (= geen top down 
programmatische aanpak maar een bottom up, in-side-out community-aanpak) 

 
Actieve groep ontwikkelaars (techniek, inhoud, communicatie) anno maart 2019: 

- Overvecht Gezond (praktijkexperts) 
- Gezonde Focus / Petra van Wezel Advies 
- Zuilen Ondiep Gezond (praktijkexperts) 
- Grip op Zorg 
- Incluzio 
- Transactieland  
- Flavour (techniek, wiki) 
- Frisse Wind (communicatieadvies) 

 
Actieve groep ontwikkelaars (lobby), anno maart 2019: 

- Bart Drewes, voorzitter 
- Ron van der Linden 
- Ido van der Meulen 
- (Marc Roosenboom/ Nanko Boerma) 

 
Voorstel instellen ‘coördinatiegroep’ namens de actieve ontwikkelaars, vanaf maart 2019 

- Bart Drewes (stemt af met Van der Linden, Van der Meulen) 
- Nanko Boerma (stemt af met Transactieland, Flavour, Frisse Wind)  
- Marc Roosenboom (stemt af met OG, Zuilen Ondiep, Incluzio, Grip op Zorg, etc) 

 
Met inbreng door/van: 

- G4 programma-coördinator Krachtige basiszorg (Judith van de Mast) 
 
Potentiele financiers van de ontwikkeling/landelijk implementatieprogramma: 

- Ministerie BZK 
- VNG/IPO 
- Ministerie VWS (bijv. voucherregeling Zorg op de Juiste Plek, GROZ) 
- Ministerie OCW 
- ??? 

 
Potentiele financiers van maken demo/pilot/betaversie: 

- Ministerie EZ 
- Fondsen/Stichtingen 
- ???? 
 

Eerste gebruikers: 
- Deelnemers Krachtige basiszorg community (G4 en verder) 
- Gemeenten (contacten Transactieland/Drewes/Van der Linden/Van der Meulen) 
 

Dienstverleners actief voor de community: 
- Praktijkexperts uit de wijken Overvecht en Zuilen/Ondiep 
- Transactieland, Grip op Zorg, Gezonde Focus, Volte / Judith van der Mast-Advies, 

Petra van Wezel-Advies, Incluzio, Centre4Change, Ron van der Linden-Advies 
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