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Technisch Ingenieur en TPM instructor

Maakindustrie

Waardelekken oplossen t.b.v. kwaliteit en productiviteit bij o.m. Smurfit-Kappa, PPG, NEDALCO, Interface.

Culturele sector

Opzetten nieuwe ombouwstructuur t.b.v stress en tijd reductie. Koppelzone partners: Hermitage Amsterdam, 
Hermitage St. Petersburg, aannemers, gespecialiseerde museum inrichters

Zorgsector

Waardelekken oplossen t.b.v. kwaliteit en administratieve lasten bij verschillende VVT en GGZ-instellingen

Managementtrainer Internationale samenwerking bij de Europese Commissie

Landbouw sector

Opzetten van het Masterplan Phytophthora (aardappelziekte)

Sociaal Domein

Koppelzone partners: Gemeente Ede, Wageningen, thuis en dakloze organisaties, GGZ 

Gemeente Bronckhorst staat in de startblokken

Stichting Transactieland even voorstellen
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Case Deventer Ziekenhuis en Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken

Organiseer de samenwerking in ketens met 
koppelzones

Het “Hoe gaan we met elkaar in gesprek”

Aan de slag

Programma
Workshop samenwerking tussen 1e en 2e lijn organiseren
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Aan Tafel=In gesprek komen

Aan Tafel! gaat over het optimaliseren van zorg door 
professionals met plezier, ondersteund door managers 
met talent,  geaccordeerd door bestuurders met een 
gedeeld doel en gewaardeerd door zorgverzekeraars 

met een visie 



Uitgangspunten AanTafel!

Het gaat om optimale zorg voor de patient

Werkplezier is het ‘burning platform’

Een goed gesprek heeft een methode nodig

Verbreden om te focussen

Vertragen om te versnellen



van spectrum naar focus



Focus op PMB

Zorgverzekeraar

Bestuur

Management

Professional

Patient
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Resultaten Deventer

2 bijeenkomsten CVRM 

2 bijeenkomsten Osteoporose

Wantrouwen wordt samenwerking

Inventarisatie inhoudelijke mogelijkheden

Inefficiëntie vs workload

Uitwerking afspraken volgt

Samenwerken = Werken



1. Obstakels horen bij samenwerken

2. Alles is oplosbaar met ruimte

3. Als je de samenwerking maar regelt

Samenwerken werkt!

1ste lijn 2de lijn

Obstakel

1ste lijn 2de lijn

succes



Gesprekken in de samenwerking 

Experts
Managers
Bestuurders 

Strategische, 
de bestuurders

Facetten van 
het 

samenwerken 
in complexe 
contexten

Technisch Procedureel  Normatief

Tactische, de 
managers

Operationeel, 
de experts 
(de burger)

Hoe gaan 
we met 

elkaar om? 

Hoe 
wisselen we 

de 
informatie 

uit. 

Hoe sluiten 
we 

processen 
op elkaar 

aan?



Experts
Managers
Bestuurders 

Strategische, 
de bestuurders

Facetten van 
het 

samenwerken 
in complexe 
contexten

Technisch ProcedureelNormatief

Tactische, de 
managers

Operationeel, 
de experts Wij bedenken de oplossingen

Wij regelen de middelen

Wij stellen de prioriteiten

Rolverdeling in de samenwerking


