
It takes 2 to tango Een onderzoek naar de beeldvorming tussen politiek en zorg

It takes 2 to tango

Een onderzoek naar de beeldvorming tussen politiek en zorg

Oktober 2017

www.nipz.nl
info@nipz.nl

Ta
ng

ov
lo

er
en

 1
, P

im
 S

ta
llm

an
n 

20
11

      
      

      
      

      
      

   

NIPZ



It takes 2 to tango Een onderzoek naar de beeldvorming tussen politiek en zorg

Inhoud

Samenvatting ..................................................................................................................................................................... 3

Vraagstelling ...................................................................................................................................................................... 4

Verantwoording onderzoekers ....................................................................................................................................... 5

Bevindingen ...................................................................................................................................................................... 6

Bespreking ....................................................................................................................................................................... 14

Conclusie onderzoekers ................................................................................................................................................. 16

Commentaar NIPZ ........................................................................................................................................................ 18

Aanbevelingen ................................................................................................................................................................ 21

Over NIPZ ....................................................................................................................................................................... 24

Contactgegevens ............................................................................................................................................................. 25

2NIPZ



It takes 2 to tango Een onderzoek naar de beeldvorming tussen politiek en zorg

Samenvatting 

De stichting Nederlands Instituut Politiek en Zorg (NIPZ) heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de beeld-
vorming tussen politiek en zorg. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat de politiek en de zorg 
een dermate vertekend beeld van elkaar hebben dat gevreesd moet worden voor de kwaliteit van de politieke 
besluitvorming en de uitvoering daarvan. Dit is zorgwekkend in een tijd waarin betaalbaarheid en beschik-
baarheid van zorg onder druk staan en juist een goede samenwerking tussen politieke besluitvorming en 
dagelijkse zorgpraktijk van essentieel belang is voor de patiënt of cliënt. 

Snijvlak politiek en zorg
Op het snijvlak van politieke besluiten en de uitrol daarvan in de zorg blijkt door miscommunicatie en on-
begrip het lang niet altijd zó te gaan, zoals beide partijen zich dat voorstellen. Zo hebben het delegeren van 
zorgverantwoordelijkheden van Rijk naar Gemeente en de invoering van nieuwe wetgeving in het kader van 
de participatiemaatschappij steeds geleid tot spanningen tussen partijen en verkeerde verwachtingen over en 
weer.   

Conclusies en aanbevelingen
Uit het onderzoek blijkt een kloof tussen de twee werelden van politiek en zorg. Alhoewel beide de thema’s 
betaalbaarheid, kwaliteit en transparantie belangrijk vinden, bestaan er grote verschillen in de mate waarin 
ze menen dat de ander invloed heeft op wat er gebeurt. De resultaten van het onderzoek laten het beeld zien 
dat de politiek zich weinig bewust lijkt van de impact van haar beleid en dat de politiek de zorg veel invloed 
toedicht op de manier waarop invulling kan worden gegeven aan genomen maatregelen. 

Ook op het gebied van leiderschap lopen de beelden uiteen. De politiek toont daar bescheidenheid over de 
eigen prestaties, maar krijgt een zware onvoldoende van de zorg. Zowel de politiek als de zorg geven aan 
ontevreden te zijn met de onderlinge relatie.

De belangrijkste aanbeveling is om met elkaar in gesprek te komen en elkaar serieus te nemen. Daarbij helpt 
het als met name de politiek leert om open te zijn over de consequenties van zijn besluiten en niet per defi-
nitie de schuld van falen naar het veld verschuift. Dat werkt averechts. Het veld moet accepteren dat ook zij 
zelf verantwoordelijk is voor wat ze doet en zich inzetten om het zo goed mogelijk te doen zonder te snel de 
hakken in het zand te zetten tegen de politiek die er ‘niets van begrijpt’. ‘It takes 2 to tango’.

Mogelijk zou het bouwen van een aparte overlegstructuur naar het model van de Sociaal-Economische Raad 
(SER) een werkende constructie zijn om de verbinding tussen zorg en politiek te maken. De zorg is nu en in 
de toekomst sociaal-economisch van groot belang. De huidige inbedding van de zorg binnen de SER onder 
het thema “Sociale zekerheid en gezondheidszorg” met de hieronder vallende commissies, doet o.i. hier 
echter onvoldoende recht aan. Daarom denken wij dat een aparte ‘ZorgSER’ die de regering en parlement 
adviseert over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid op het snijvlak van politiek en 
zorg, en  daarmee de gesignaleerde kloof tussen politiek en zorg kan overbruggen. 
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Vraagstelling

Het Nederlands Instituut voor Politiek & Zorg (NIPZ) heeft als focus de relatie tussen de politiek en de zorg. 
In een tijd waarin de complexiteit steeds meer toeneemt en de betaalbaarheid en beschikbaarheid steeds 
meer onder druk komen te staan is het van het grootste belang dat wet- en regelgeving en de praktijk goed op 
elkaar zijn en worden afgestemd. 

Er lijkt echter een kloof te bestaan tussen de politiek en de zorg: het zijn twee werelden die schijnbaar langs 
elkaar heen leven. Dit leidt onder meer tot onnodige kosten, inefficiëntie en vertraging van de ontwikkeling 
van de zorg voor mensen in de richting die de Nederlandse maatschappij nodig heeft: gericht op de mens, 
niet op diagnose, maar op zorgbehoefte; preventief waar mogelijk en met verantwoording van het individu.

Principieel zou de Tweede Kamer zelf het dilemma tussen politiek en zorg niet alleen moeten onderzoeken en 
signaleren, maar ook aanpakken als onderdeel van haar controlerende en evaluerende taak. NIPZ constateert 
echter dat daar waar de Tweede Kamer zich primair moet bezig houden met de richting en de inrichting van 
de gezondheidszorg, zij zich te veel laat (af)leiden door incidenten en te weinig tijd neemt om te reflecteren 
op de maatschappelijke gevolgen van haar beleid en om de nodige aanpassingen te bewerkstelligen.
 
De cyclus rondom de Tweede Kamer speelt hierbij mogelijk een rol. In de eerste jaren na een landelijke ver-
kiezing zijn de vaak nieuwe leden meer bezig met het begrijpen van het systeem en het reageren op het beleid 
dat vanuit de verschillende departementen wordt ontwikkeld. In de jaren voor een verkiezing ligt de focus op 
thema’s die bedoeld zijn de binding met het electoraat te houden. 

Om de aanname dat er een kloof 1 tussen de politiek en de zorg bestaat te onderzoeken, heeft NIPZ een ver-
kennend onderzoek uit laten voeren. Dit onderzoek werd in opdracht van de stichting uitgevoerd door het 
onderzoekcollectief ‘De Onderzoekers’. Dit collectief is gespecialiseerd in kwalitatief en kwantitatief onder-
zoek naar dienstverlening en beleid in vaak complexe krachtenvelden. 

Centraal in het onderzoek staat de volgende hypothese: in Nederland is, als het gaat om de politiek en de 
zorg, sprake van twee werelden die langs elkaar leven, elkaar moeilijk begrijpen en andere dingen nastreven. 
Ter toetsing van de hypothese staan drie vragen in het onderzoek centraal:

• In hoeverre is er sprake van twee verschillende werelden als het gaat om politiek en zorg?
• Waaruit blijkt dat?
• Wat gaat er daarom wel en niet goed?

4NIPZ
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Verantwoording onderzoekers

In opdracht van NIPZ is door het onderzoekcollectief ‘De Onderzoekers’ een verkennend onderzoek 
uitgevoerd om zicht te krijgen op de door de NIPZ vermeende kloof tussen de politiek en de zorg. 

Dat is gedaan door te onderzoeken:
• welke thema’s politiek en zorg belangrijk vinden; 
• wat naar de mening van de politiek en zorg de thema’s zijn die de ander belangrijk vindt; 
• welke invloed politiek en zorg denken te hebben op de belangrijkste thema’s; 
• welke invloed zij de ander toedichten op die thema’s; 
• vast te stellen in hoeverre politiek en zorg van mening zijn dat zij ‘zicht’ hebben op de sector
 en hoe ze ten aanzien van dat onderwerp over elkaar denken.

Dit verkennend onderzoek is uitgevoerd met de Delphi-methode waarin experts in het veld bevraagd 
zijn om aan de benodigde informatie te komen. Dat is gedaan met twee onderzoekstechnieken: 
een online enquête en door middel van interviews. 
In de maanden november en december van 2016 is met een online enquête in kaart gebracht op welke 
onderwerpen politiek en zorg het meest van elkaar verschillen. Als leidraad voor die onderwerpen heeft
‘De Onderzoekers’ de internationaal gehanteerde set van reputation drivers2 gehanteerd, omdat die een goed 
en vergelijkbaar beeld geven van de reputatie van een bedrijf of sector. De enquête is uitgezet onder 369
managers, professionals en bestuurders in de zorg en onder politici, lokaal, regionaal en landelijk. 
Aan de enquête is door 69 personen deelgenomen. 23% van de respondenten is politicus; 77% is werkzaam 
in de zorg. 

Op basis van de uitkomsten van de enquête zijn er acht semigestructureerde diepte-interviews gehouden 
met bestuurders in de zorg en met politici die de zorg als bijzonder aandachtsgebied hebben. In dat licht 
moeten de uitkomsten ook worden bekeken. Vuistregel is hierbij dat tenminste twaalf experts worden 
bevraagd. Echter consistentie van de informatie uit de interviews in combinatie met de uitkomsten van de 
enquête wijzen voldoende in dezelfde richting om vast te kunnen stellen of die vermeende kloof er is 
en hoe die eruitziet.

Tot slot een kanttekening. De zorg bestaat niet als één homogeen gebied. De zorg is een lappendeken van 
organisaties, instanties, allen met een eigen dynamiek en met specifieke wet- en regelgeving. De thema’s die 
wij hebben onderzocht lopen echter als een rode draad door de zorg heen zodat er wel degelijk een beeld 
ontstaat van de kloof, de oorzaken en mogelijke oplossingen. Uiteraard is er meer onderzoek nodig om 
per sector in de zorg een betrouwbaar beeld te krijgen.

De Onderzoekers
Amsterdam
Dr. Peter Pot
Drs. Edsco de Heus

5NIPZ
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Bevindingen

Er is een online enquête verstuurd aan 369 stakeholders die betrokken zijn bij de politieke besluitvorming 
aangaande de zorg of een sturende rol hebben binnen zorgorganisaties. Hiervan was 77% werkzaam binnen 
de zorg en 23% binnen de politiek. Het spontane reactiepercentage bedroeg 19%.

Belang thema’s in de zorg.
De politiek en de zorg laten een ander beeld zien van de belangrijkste thema’s in de zorg voor de komende 
jaren. Beiden hebben betaalbaarheid en kwaliteit benoemd, maar daarnaast leven bij de zorg beduidend meer 
thema’s zoals uit onderstaande woordwolken blijkt. 

Op de hierna volgende pagina’s zijn de bevindingen uit de enquête op de verschillende thema’s grafisch
weergegeven.

6NIPZ

De belangrijkste thema’s in relatie tot P&Z voor de politiek

Kosten Preventie Betaalbaarheid

      Zorg Kwaliteit

De belangrijkste thema’s in relatie tot P&Z voor de zorgsector

Zorgstelsel Transitie Politiek Bekostiging

Betaalbaarheid Regelgeving Zorg
Marktwerking Kwaliteit Regie Wantrouwen
Kennis Betrouwbaarheid Verzekeraars Vermaatschappelijking

Niet Meer Voor Zorgverleners Bestuur Kwaliteit

Financiering Gebrek Aan Zorg Versus

Medisch Specialisten Zorgverzekeraars

Termijn Het

Regiefunctie Zorgverzekeraar
Financiering Zeer Zorg Transitie

Kwaliteit Een
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Kunt u aangeven:
in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen over de zorg? 
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De bevindingen van de online enquête zijn in semigestructureerde interviews verder geëxploreerd 
aan de hand van onderstaande vragen.

• Wat loopt er wel en wat loopt er niet goed in uw domein?
• Welke zijn uw doelstellingen voor de komende tijd?
• Wat verwacht u daarbij van uw directe omgeving?
• Wat verwacht u daarbij van de politiek (Gemeente, Provincie, Den Haag)?
• Wat verwacht u daarbij van het zorgveld?
• Vindt u dat de deregulering minder regels in de zorg, effect heeft?
• Heeft u invloed op dit proces, en waar zou u invloed op willen hebben?
• Wanneer bent u tevreden op de korte en op de middellange termijn?
• Wat zie speelt er op dit moment in relatie tot zorg en maatschappij?
• Wat ziet u als de rol van de politiek en welke van de zorgverlener?
• Welk beeld heeft u van de andere partij? (politiek vs zorgaanbieder).

Uit de gemaakte opmerkingen komt een duidelijk verschil naar voren tussen de beleving van doel en resultaat 
van landelijk beleid. In onderstaande tabel zijn enkele kenmerkende uitspraken genoemd.

12NIPZ

Onderwerp Politiek Zorg

Jeugdzorg “Decentralisatie jeugdzorg was bedoeld voor maatwerk 
voor cliënten.”

“Het is een ordinaire bezuinigingsmaatregel en een 
maatregel waar niemand op zat te wachten, ook de 
gemeenten niet.”

Decentralisatie “Het is een samenspel. Veel taken zijn bij de gemeenten 
terecht gekomen. Die hebben tijd nodig gehad om het 
allemaal in goede banen te leiden.”

“We hebben totaal geen voorbereidingstijd gekregen.  
De politiek doet alsof het incidenten zijn, maar het is 
nergens goed geregeld.” 

Onderwerp Politiek Zorg

Regeldruk “Als het gaat om efficiency en regeldruk dan kun je dat 
vanuit Den Haag of vanuit de gemeente nauwelijks 
beïnvloeden.” 

“Er is natuurlijk sprake van verantwoording, maar 
organisaties zorgen zelf ook voor veel regeldruk. Veel 
overleggen, voortgangsrapportages, noem het allemaal 
maar op.”

“Er zijn 7 tot 8 verschillende informatie-uitvragen, 
allemaal net even iets anders, dat kost heel veel tijd  
en geld.” 

“De complexiteit is met DBC/DOT enorm toegenomen. 
Niemand snapt het meer. Alleen een paar experts bij de 
ziekenhuizen en de verzekeraars. Dat kost alleen maar 
extra geld.”

Efficiëntie en 
kostenbeheersing

“We kunnen landelijk niet zo heel veel doen om de 
zorgkosten te beteugelen. Eigen bijdrage, eigen risico, 
zorgpakket, efficiencykortingen.” 

“Ik snap dat efficiency hoog op de agenda staat. Dat de 
instellingen met allerlei kortingen te maken hebben 
gehad, met complexere zorg, maar uiteindelijk zijn er 
grote verschillen tussen instellingen waar je als politiek 
geen invloed op hebt.”

“De administratieve lasten zijn bij ons door de 
decentralisatie van de jeugdzorg met 30% toegenomen, 
bij de gemeenten hetzelfde verhaal. Dat kost heel veel 
geld.” 

“De politiek wijst de hele tijd op goed presterende 
instellingen als voorbeelden, dat het wel kan met het 
geld: het is appels met peren vergelijken.” 

“De Nederlandse huisartsen leveren hoge prestaties 
tegen een hoge efficiëntie, als je ziet wat we 
tegenhouden aan consulten in de tweede lijn. 
Huisartsengeneeskunde maakt 2% uit van de totale 
begroting van gezondheidszorg.” 

Invloed op beleid door 
wet- en regelgeving

“Je bent afhankelijk van Europese regels, landelijke 
regels, lokale regels, je eigen regels. De regeldruk moet 
wel omlaag.” 

“Misschien wil iedereen wel te veel mee beïnvloeden, 
dat hoor ik ook vaak van organisaties. De regels 
veranderen daardoor voortdurend. We hebben er te veel 
omheen afgesproken en het gaat over te veel schijven.” 

“Grootste probleem is de kleur van de wisselende 
kabinetten. Bewindslieden willen een punt maken voor 
hun achterbannen. Populisme van zowel links als rechts 
is de laatste jaren enorm toegenomen.” 

“Er is heel weinig direct contact tussen deze twee 
werelden, die de zorg vanuit verschillende wijzen 
aanvliegen qua visie, ervaring maar ook 
belevingswereld. Politiek en bestuurders hebben een 
macrobeeld, de zorg is micro.”

Onderwerp Politiek Zorg

Invloed op beleid door 
wet- en regelgeving

“In 2006 is de marktwerking geïntroduceerd. 
Vervolgens bemoeit de overheid zich overal mee en 
frustreert voortdurend het ondernemerschap. De politiek 
gebruik de wetgeving niet om deugdelijk te besturen, 
maar voor politieke motieven.” 

“De politiek vind ik voorspelbaar in zijn 
onvoorspelbaarheid. Het is een ver van mijn bed show. 
Ze heeft geen besef van de werkelijkheid. Daardoor is 
er te veel gedoe waar we als huisartsen niets aan 
hebben.” 

“Het lijkt me goed om veel door de zorg zelf te laten 
oplossen. Zoals de euthanasievraag. Daar loopt de 
politiek omheen. Laat de dokters dat in samenspraak 
met de patiënten maar zelf uitzoeken. De politiek moet 
daarbij wel kaders zetten.”

Innovatie “Innovatie kun je ook niet alleen overlaten aan de zorg, 
daar heb je ook bedrijven voor nodig, maar bestuurders 
moeten ook lef tonen om efficiënter te werken. 
Bijvoorbeeld met robotisering.”

“Innovaties die geld kosten, maar meer kwaliteit voor 
de patiënt opleveren zijn lastig gerealiseerd te krijgen. 
Er is te weinig geld voor fundamenteel en 
experimenteel onderzoek.” 
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Op de vraag wat er zou moeten veranderen, zijn de volgende thema’s het meest genoemd.

• Betrokkenheid / verbondenheid (53%) - tussen de zorg en politiek, beter luisteren naar elkaar, 
 meer contact en verdieping.
• Inhoud (28%) - minder richten op incidenten, meer richten op preventie en versterking zelfzorg,   
 meer aandacht voor goede voorbeelden en leren/verbeteren in de zorg, aandacht voor grote ethische  
 kwesties zoals ouderschap in moeilijke situaties, verdeling van middelen tussen cure en care, 
 beëindiging marktwerking in de zorg.
• Innovatie / kwaliteit (25%) - meer oog voor het realiseren kwaliteit / innovatie in relatie tot 
 het budget.
• Visie (25%) - meer richten op uitkomsten en lange termijn denken.
• Transparantie (22%) - inzicht in de uitvoering bij de politiek, zichtbaar maken wie beslissingen
 nemen en wie verantwoordelijk zijn.
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Onderwerp Politiek Zorg

Jeugdzorg “Decentralisatie jeugdzorg was bedoeld voor maatwerk 
voor cliënten.”

“Het is een ordinaire bezuinigingsmaatregel en een 
maatregel waar niemand op zat te wachten, ook de 
gemeenten niet.”

Decentralisatie “Het is een samenspel. Veel taken zijn bij de gemeenten 
terecht gekomen. Die hebben tijd nodig gehad om het 
allemaal in goede banen te leiden.”

“We hebben totaal geen voorbereidingstijd gekregen.  
De politiek doet alsof het incidenten zijn, maar het is 
nergens goed geregeld.” 

Onderwerp Politiek Zorg

Regeldruk “Als het gaat om efficiency en regeldruk dan kun je dat 
vanuit Den Haag of vanuit de gemeente nauwelijks 
beïnvloeden.” 

“Er is natuurlijk sprake van verantwoording, maar 
organisaties zorgen zelf ook voor veel regeldruk. Veel 
overleggen, voortgangsrapportages, noem het allemaal 
maar op.”

“Er zijn 7 tot 8 verschillende informatie-uitvragen, 
allemaal net even iets anders, dat kost heel veel tijd  
en geld.” 

“De complexiteit is met DBC/DOT enorm toegenomen. 
Niemand snapt het meer. Alleen een paar experts bij de 
ziekenhuizen en de verzekeraars. Dat kost alleen maar 
extra geld.”

Efficiëntie en 
kostenbeheersing

“We kunnen landelijk niet zo heel veel doen om de 
zorgkosten te beteugelen. Eigen bijdrage, eigen risico, 
zorgpakket, efficiencykortingen.” 

“Ik snap dat efficiency hoog op de agenda staat. Dat de 
instellingen met allerlei kortingen te maken hebben 
gehad, met complexere zorg, maar uiteindelijk zijn er 
grote verschillen tussen instellingen waar je als politiek 
geen invloed op hebt.”

“De administratieve lasten zijn bij ons door de 
decentralisatie van de jeugdzorg met 30% toegenomen, 
bij de gemeenten hetzelfde verhaal. Dat kost heel veel 
geld.” 

“De politiek wijst de hele tijd op goed presterende 
instellingen als voorbeelden, dat het wel kan met het 
geld: het is appels met peren vergelijken.” 

“De Nederlandse huisartsen leveren hoge prestaties 
tegen een hoge efficiëntie, als je ziet wat we 
tegenhouden aan consulten in de tweede lijn. 
Huisartsengeneeskunde maakt 2% uit van de totale 
begroting van gezondheidszorg.” 

Invloed op beleid door 
wet- en regelgeving

“Je bent afhankelijk van Europese regels, landelijke 
regels, lokale regels, je eigen regels. De regeldruk moet 
wel omlaag.” 

“Misschien wil iedereen wel te veel mee beïnvloeden, 
dat hoor ik ook vaak van organisaties. De regels 
veranderen daardoor voortdurend. We hebben er te veel 
omheen afgesproken en het gaat over te veel schijven.” 

“Grootste probleem is de kleur van de wisselende 
kabinetten. Bewindslieden willen een punt maken voor 
hun achterbannen. Populisme van zowel links als rechts 
is de laatste jaren enorm toegenomen.” 

“Er is heel weinig direct contact tussen deze twee 
werelden, die de zorg vanuit verschillende wijzen 
aanvliegen qua visie, ervaring maar ook 
belevingswereld. Politiek en bestuurders hebben een 
macrobeeld, de zorg is micro.”

Onderwerp Politiek Zorg

Invloed op beleid door 
wet- en regelgeving

“In 2006 is de marktwerking geïntroduceerd. 
Vervolgens bemoeit de overheid zich overal mee en 
frustreert voortdurend het ondernemerschap. De politiek 
gebruik de wetgeving niet om deugdelijk te besturen, 
maar voor politieke motieven.” 

“De politiek vind ik voorspelbaar in zijn 
onvoorspelbaarheid. Het is een ver van mijn bed show. 
Ze heeft geen besef van de werkelijkheid. Daardoor is 
er te veel gedoe waar we als huisartsen niets aan 
hebben.” 

“Het lijkt me goed om veel door de zorg zelf te laten 
oplossen. Zoals de euthanasievraag. Daar loopt de 
politiek omheen. Laat de dokters dat in samenspraak 
met de patiënten maar zelf uitzoeken. De politiek moet 
daarbij wel kaders zetten.”

Innovatie “Innovatie kun je ook niet alleen overlaten aan de zorg, 
daar heb je ook bedrijven voor nodig, maar bestuurders 
moeten ook lef tonen om efficiënter te werken. 
Bijvoorbeeld met robotisering.”

“Innovaties die geld kosten, maar meer kwaliteit voor 
de patiënt opleveren zijn lastig gerealiseerd te krijgen. 
Er is te weinig geld voor fundamenteel en 
experimenteel onderzoek.” 
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Bespreking

Het is opvallend dat de respondenten uit de zorg overheersend positief zijn over de zorg zelf en tamelijk 
negatief over politiek. Dit staat tegenover de politiek die geen uitgesproken beeld heeft van de zorg en 
over zichzelf in relatie tot de zorg.

Zorg      Zorg

De zorg zegt over zichzelf dat:

 Positief:
• de zorgsector heeft een groot innoverend vermogen
• de zorgsector heeft een duidelijke visie op de zorg
• de koers van de sector is duidelijk 
• de zorg is een goede gesprekspartner voor de politiek
• de zorg heeft een goed beeld van het politiek krachtenveld.

 Negatief:
• de zorgsector is niet efficiënt
• de zorgsector is niet transparant.

Zorg      Politiek

De zorg over de politiek heeft eigenlijk uitsluitend een negatief beeld:
• de politiek is niet de motor achter vernieuwing in de zorg
• het ontbreekt aan een duidelijke visie op zorg vanuit de politiek
• de politiek heeft geen heldere plannen voor de zorg
• de politiek bewerkstelligt niet genoeg efficiëntie in de zorg
• de politiek is niet transparant over plannen voor de zorg
• de politiek is geen goede gesprekspartner voor de zorg
• de politiek heeft geen goed beeld van het krachtenveld in de zorg.

Politiek  Politiek

De politiek over haar rol ten aanzien van de zorg: 

 Positief:
• de politiek heeft een duidelijke visie op de zorg
• de politiek heeft heldere plannen voor de zorg
• de politiek is transparant over plannen voor de zorg.

 Neutraal:
• de politiek heeft een gemiddeld beeld van het krachtenveld in de zorg (niet goed, niet slecht).

 Negatief:
• de politiek is niet de motor achter vernieuwing in de zorg
• de politiek bewerkstelligt niet genoeg efficiëntie in de zorg
• de politiek is geen goede gesprekspartner voor de zorg.
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Politiek  Zorg
 
Het beeld dat de politiek van de zorg heeft:

 Positief:
• de zorgsector heeft een groot innoverend vermogen
• de zorgsector is efficiënt
• de zorg is een goede gesprekspartner

 Negatief:
• de zorgsector heeft geen duidelijke visie op de zorg
• de koers van de sector is onduidelijk 
• de zorgsector is niet transparant
• de zorg heeft geen goed beeld van het politiek krachtenveld
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Conclusie onderzoekers

Centraal in het onderzoek staat de hypothese van het NIPZ dat in Nederland de politiek en de zorg 
twee werelden zijn die langs elkaar leven, elkaar moeilijk begrijpen en andere prioriteiten nastreven. 
Ter toetsing van die hypothese staan drie vragen in het onderzoek centraal:

• In hoeverre is er sprake van twee verschillende werelden als het gaat om politiek en zorg?
• Waaruit blijkt dat?
• Wat gaat er daarom wel en niet goed?

Op basis van de hiervoor genoemde bevindingen zijn de volgende conclusies gerechtvaardigd:
• Er is grote mate van overeenstemming tussen wat de politiek en de zorg belangrijke thema’s vinden.
• De zorg en politiek hebben kritiek op verschillende aspecten in de zorg, maar zijn het eens over 
 gebrek aan transparantie. 
• Zowel de politiek (60%) als de zorg (85%) zijn niet tevreden met de relatie tussen de zorg 
 en de politiek.
• Binnen de politiek is het beeld (van zowel de politiek als de zorg) veel gemêleerder dan dat dit 
 binnen de zorg het geval is.
• De zorg heeft een aanzienlijk positiever beeld van zichzelf dan van de politiek.
• Zowel de zorg als politiek zijn kritisch over de politiek. De zorg op alle gemeten aspecten, de politiek  
 op gebrek aan efficiëntie en ziet daarnaast de politiek (zichzelf) niet als goede gesprekspartner en ook  
 niet als de motor achter vernieuwing.

Als we kijken wat zorg en politiek zelf de belangrijkste thema’s vinden en hoe zich dat verhoudt tot wat ze 
denken dat de ander als belangrijkste thema’s ziet, is er overeenstemming over de onderwerpen veiligheid, 
toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit. 
 
De grote verschillen zitten in de invloed die ze elkaar toedichten. De politiek denkt dat de zorg veel invloed 
heeft op thema’s als deregulering, de invloed van de zorgverzekeraar en de rol van de gemeenten. 
De zorg heeft de indruk dat de politiek veel invloed heeft op bijvoorbeeld de rol van de inspectie, terwijl de 
politiek deze invloed als beperkt beschouwt. 

Het beeld ontstaat dat de politiek zich weinig bewust lijkt van de impact van haar beleid. Kennelijk dicht 
de politiek de zorg veel invloed toe op de manier waarop invulling kan worden gegeven aan genomen 
maatregelen. 

Illustratief voor deze kloof in wederzijdse verwachtingen is hoe de jeugdzorg de transitie ervaart. Iedereen 
weet - volgens de betrokken professionals - dat die chaotisch verloopt en cliënten in de knel komen. Maar 
ondanks dat, dendert de politiek door en doet alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Het gepercipieerde gebrek 
aan realiteitszin en politiek opportunisme zet zeer veel kwaad bloed bij de zorg en brengt het grote risico met 
zich mee dat elke verandering vanuit stellingen zal worden tegemoet getreden, als dat al niet het geval is.

De kloof tussen beide werelden wordt gapend als we kijken naar de beeldvorming over de onderwerpen die 
te maken hebben met leiderschap. Ligt er een duidelijke visie? Zijn de plannen helder? Is er transparantie 
over de koers? De politiek toont daar bescheidenheid over de eigen prestaties, maar krijgt een zware onvol-
doende van de zorg. Het beeld dat ontstaat is zorgwekkend. De zorg vindt dat de politiek op zijn Hollands 
gezegd hier niets van bakt. De verschillende opvattingen van diverse partijen, de wisselende kabinetten en 
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de publicitair gedreven reacties op incidenten, doen de sector weinig goed. Het feit dat zowel de politiek 
(60%) als de zorg (85%) niet tevreden zijn met de relatie tussen de zorg en de politiek spreekt boekdelen.

De zorg staat voor grote uitdagingen. De kloof die ‘De Onderzoekers’ constateert biedt naar zijn mening 
weinig vertrouwen dat daar adequaat op geacteerd gaat worden. Een relatie die zo getypeerd wordt door 
wantrouwen en ontevredenheid zal en kan nooit een vruchtbare samenwerking opleveren.

Natuurlijk zijn er allerlei nuanceringen te maken vanuit dit onderzoek. Zo maakt het uit vanuit welke rol
iemand uit de zorg naar de vragen kijkt. Professionals op de werkvloer geven bijvoorbeeld aan niet bezig 
te zijn met efficiëntie, betaalbaarheid e.d. Het wel en wee van hun patiënten/cliënten staat voorop
‘what ever it takes’. Het zijn wat hun betreft meer bestuurlijke vragen. Bestuurders in de zorg zijn uiteraard 
meer bezig met strategie en beleid dan de gemiddelde individuele zorgverleners. 

Het beeld dat uit het onderzoek ontstaat is dat er inderdaad sprake is van twee werelden die ontevreden zijn 
over hun onderlinge verhoudingen, maar tegelijkertijd begrijpen dat ze elkaar nodig hebben om ervoor te 
zorgen dat goede zorg voor alle Nederlanders bereikbaar blijft. De oplossingen die ze aanreiken liggen alle 
op vlak van ‘elkaar beter leren kennen’. Een oplossing die beide werelden dichterbij elkaar brengt kan zeker 
bijdragen aan de snelheid en kwaliteit waarmee toekomstige uitdagingen tegemoet worden getreden. 
Gezien de complexiteit van de zorg en de tijdelijkheid van de politiek is het wel de vraag of dat een haalbare 
oplossing is.
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Commentaar NIPZ
 
De gezondheidszorg is in transitie. Nederland is via een hybride route van een verzorgingsstaat met elemen-
ten van marktwerking nu aangekomen bij de participatiemaatschappij. De hiermee gepaard gaande wet- en 
stelselwijzigingen, schaalvergroting en een zich verder terugtrekkende overheid hebben hun weerslag op het 
huidige zorglandschap en zeker op de wijze waarop partijen die werken in dit veld met elkaar communiceren. 
Tel daarbij nog op de teruglopende budgetten, de verplaatsing van de zorg naar buiten de instellingen en de 
stijgende vraag naar persoonlijk vormgegeven zorg en we kunnen met recht ons zorgen maken over de haal-
baarheid van de uitgangspunten van ons huidige zorgstelsel: regie voor de cliënt met tijdige zorg, beschikbaar, 
betaalbaar en van goede kwaliteit voor iedereen. De nu weer oplopende wachttijden zijn hierbij een teken aan 
de wand.

De politieke context is van nature onderhevig aan periodieke wijzigingen van partijgebonden en door het 
electoraat gestuurde inzichten, visies en belangen. Dit heeft zijn effect op de zorg en, allerbelangrijkste, de 
mens die van die zorg afhankelijk is. Veranderingen worden door de politiek daarbij te vaak als verbeteringen 
gepresenteerd zonder aandacht te besteden aan details of bijkomende ‘onvoorziene’ consequenties. Het veld 
inclusief de uitvoerende instanties moeten vervolgens maar zorgen dat het goed gaat. 

Het lijkt of de politiek zich niet verantwoordelijk voelt 
voor de (onbedoelde) neveneffecten van het ingevoerde 
beleid. Het willens en wetens doorvoeren door de over-
heid van veranderingen terwijl het veld beargumen-
teerd aangeeft dat dit echt niet haalbaar is, zet kwaad 
bloed en vergroot de kloof tussen politiek en zorg. 
Illustratief  hiervoor zijn de ‘keukentafelgesprekken’ 
door de gemeente om te bepalen wat de zorgbehoefte 
is. Gemeenten waren niet klaar en beschikten over te 
weinig expertise om deze verantwoording op zich te 
kunnen nemen. Dat was in Den Haag bekend, toch 
werd het beleid uitgerold alsof er niets aan de hand was.

Daarmee is niet gezegd dat veranderingen en aanpassingen ‘slecht’ zijn. De gedachte achter veel van de inge-
voerde plannen en wijzigingen is op zich niet verkeerd, echter het loopt mis bij de invoering. Soms omdat de 
nieuwe wet ondeugdelijk in elkaar zit ten gevolge van politieke compromissen, soms omdat er geen rekening 
gehouden is met het draagvlak in het veld of omdat de invoering te snel en onvoldoende voorbereid was en 
de betrokken instanties er (nog) niet klaar voor waren. 

Intussen zijn vele instellingen onzeker over hun voortbestaan. Om te overleven moet de zorg zichzelf steeds 
opnieuw ‘uitvinden’. Het spel wordt naast landelijke en lokale politieke partijen, gespeeld door vele andere 
spelers als patiëntenorganisaties, overheden (het Rijk, de Provincie, de Gemeente), zorgverzekeraars, zorgaan-

bieders, bancaire instellingen, ICT-ondernemingen, bedrijven 
die facilitaire diensten aanbieden en, niet te vergeten, de bur-
gerinitiatieven. Alle partijen zullen met elkaar moeten willen 
samenwerken om de regie over de kwaliteit, betaalbaarheid 
en toegankelijkheid van de zorg te kunnen blijven waarbor-
gen.  Het oude systeemdenken zal daarbij niet helpen, immers 
de mens staat nu centraal en niet meer het systeem. Het lijkt 
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erop dat het in stand houden van het systeem door zowel politiek als zorg wordt gebruikt om het eigen gelijk 
te bewijzen. Wantrouwen over en weer maakt de dialoog moeizaam en weinig constructief. Terwijl juist door 
verbinding breed gedragen en werkbare oplossingen kunnen opkomen. 

Waar liggen dan verbindingen die de participatiesamenle-
ving verder brengen? Een voor de hand liggende is de sa-
menwerking tussen gemeenten, bedrijven en topsectoren als 
Life Sciences en universiteiten om praktische oplossingen te 
realiseren voor mensen die zorg nodig 
hebben op lokaal niveau. 

Ook valt te denken aan een verbinding tussen zorg en huisvesting: woningbouwcoöperaties, gemeenten, 
zorginstellingen envastgoedbedrijven slaan de handen ineen bij het ontwikkelen van zorg- en levensfase-
bestendig woonaanbod in dorp en stad. In Duitsland wordt dit al sinds een aantal jaar in praktijk gebracht 
door de zogeheten wijken met Generationshäuser, waar goedkope, gemeubileerde woningen voor ouderen en 
jongeren samen zorgen voor inclusie van beide, waarbij de overheid faciliterend (naar de zorg) en sturend 
(naar de woningbouwcoöperaties) optreedt vanuit een gevoel voor verantwoordelijkheid naar de burger.

Hoe leggen we de verbinding tussen de zorgarbeidsmarkt, opleidingen en zorgbehoefte? De zorg is één 
van de grootste werkgevers en is één van de groeisectoren met een steeds grotere diversiteit, mede gevoed 
door innovatieve ontwikkelingen. Nu de zorg geconfronteerd wordt met een sterk veranderende zorgvraag, 
blijkt een chronisch tekort aan goed geschoolde verpleegkundigen die het grootste deel van de zorgtaken zelf 
mogen dragen. Het aantrekkelijk maken van het werken in de zorg is en blijft een grondbehoefte de komende 
jaren. Veranderende opleidingscurricula zijn noodzakelijk en een integratie van eerste- en tweedelijnszorg 
nodig om zorgberoepen aantrekkelijk te blijven houden. De politiek dient hierbij faciliterend en stimulerend 
te acteren en te anticiperen met passende wet- en regelgeving.

Marktwerking is door de overheid ingezet als methode om verder te kunnen dereguleren. Marktwerking kan 
echter pas plaatsvinden als de overheid durft ‘los te laten’ en commerciële zorgorganisaties en privaat geld in 
de zorg toelaat. Ook burgers kunnen dan in die markt participeren zonder belemmering van bureaucratie en 
regels. Zo laat het buurtgemeenschapsmodel dat nu aan het ontstaan is zien dat collectieve initiatieven vanuit 
de bevolking de komende jaren weleens grote invloed kunnen gaan krijgen op de structuur van de zorg. 
Tot op heden wordt zowel vanuit de politiek als vanuit het zorgdomein niet goed met elkaar gesproken over 
de kansen en mogelijkheden die dit soort initiatieven biedt. 

De paradox van ‘hou me vast, laat me los’ is kenmerkend voor het huidige politieke bestel. Aan de ene kant 
roept de politiek de burger op om vooral eigen verantwoordelijkheid te nemen, maar aan de andere kant 
treedt diezelfde politiek sturend en beperkend op. Deze paradox versterkt het gegroeide wantrouwen en 
gevoel van machteloosheid van de burger richting overheid, daar waar deze in de praktijk zeker niet altijd 
gerechtvaardigd blijkt.

Ook het politieke mechanisme van inspelen op incidenten vergroot de kloof.  Zeker als daarbij de indruk 
bestaat dat er (politiek) gewin valt te behalen. De discussie rond het begeleiden van dementerende ouderen 
(aangezwengeld door onder meer Hugo Borst) heeft ertoe geleid dat er relatief veel Kamervragen zijn gesteld 
over de kwaliteit van de gehele sector. Bovendien koos de politiek zonder overleg met het veld de oplossing 
om een zak met geld gelijkelijk te verdelen over alle instellingen in de ouderenzorg. En dat, terwijl diezelfde 
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overheid juist de lijn hanteerde dat er meer kwaliteit met minder geld geleverd zou moeten kunnen worden. 
Deze incidentenpolitiek laat zien dat de politiek als het er op aan komt een korte termijn agenda heeft.

Verbindingen moeten zowel landelijk als regionaal gevonden worden en gaan staan aan de basis van een 
échte participatiemaatschappij. Hiervoor is lef nodig zowel van de kant van de politiek om het veld ruimte te 
geven, te faciliteren en consequenties van politieke keuzes te accepteren en uit te leggen, als van de kant van 
de aanbieders om ruimte te claimen voor innovatie, vernieuwing en ondernemerschap. Pas dan kan er sprake 
zijn van een samenspel tussen politiek en zorg. Participatie werkt alleen als iedereen eraan meewerkt.
Immers ‘it takes 2 to tango!’
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Aanbevelingen
 
Uit het onderzoek komt naar voren dat zowel politiek als zorg belang hechten aan een goede relatie en discus-
sie met elkaar. De volgende aanbevelingen kunnen hierbij helpen.

Meer afstemming, minder complexiteit
Enkele kenmerkende uitspraken uit het onderzoek bij dit punt zijn:
• “Iedereen is maar verantwoordelijk voor een stukje van de zorg, doet op zijn stukje zijn uiterste best,  
 maar er is niemand verantwoordelijk voor de afstemming. De afstemming wordt ook niet vergoed.“
• “Het zou goed zijn om de verschillende beelden met elkaar te delen en ons te concentreren op goede  
 zorg. Dan kan er een heleboel omheen afvallen.”
• “We denken te veel dat de zorg maakbaar is. We denken als politiek dat we met een regel de werkelijk- 
 heid kunnen veranderen.”
• “Het moet eenvoudiger, simpeler.” “De huidige problemen rond bijvoorbeeld de Wmo, Participatiewet  
 en Jeugdwet zijn aanzienlijk. Zowel wethouders als ambtenaren zitten letterlijk met hun handen in het  
 haar. Dat helpt om samenwerking af te dwingen.”
• “Toch merk ik als bestuurder van een thuiszorginstelling dat we meer tot elkaar komen. Men wordt  
 gedwongen door de realiteit.”

Met een samenspel gebaseerd op vertrouwen en ‘afspraak is afspraak’ neemt de noodzaak af om controle-
maatregel op controlemaatregel te stapelen. Daarbij is het uitgangspunt van ‘high trust - high penalty’ een 
goed middel om voorkomende excessen te beheersen. Het kunnen leveren van goede zorg vergt een integrale 
en dynamische benadering van het professioneel handelen, waarbij de overheid ruimte schept om een gedeeld 
domein te maken van de (verantwoordelijkheid voor de) zorg.

Meer vertrouwen, minder bemoeienis, maar wel verantwoordelijkheid
Femke Halsema maakte in haar rapport uit 2013 passend bij dit punt al de opmerking: 
“De semipublieke sector kent ook weeffouten in de (politiek-)bestuurlijke ordening, in de stuurmechanismen 
en verantwoordelijkheidsverdeling. Door deze weeffouten neemt het gevaar van immoreel en bestuurlijk on-
behoorlijk gedrag toe, en wordt de kwetsbaarheid voor incidenten groter.” 3

Enkele opmerkingen uit het onderzoek:
• “De politiek handelt vanuit wantrouwen. Maar 99% van de zorgprofessionals doet zijn werk zo goed  
 mogelijk. Als er geld vrij gemaakt zou kunnen worden van alle controlemechanismes, ontstaan wel 
 licht meer incidenten maar de gemiddelde kwaliteit gaat omhoog.” 
• “Laat de politiek niet meer op ieder incident sturen, maar het aan de daarvoor bestaande instanties  
 (IGZ, NZa, ACM, etc.) over laten deze te managen en maatregelen te treffen. Dat voorkomt onnodige  
 discussie en inadequaat politiek handelen.”
• “De discussie moet over het systeem gaan. In 2006 is de marktwerking ingevoerd. Idee is dat concur- 
 rentie meer kwaliteit betekent tegen lagere kosten. Vervolgens blijft de politiek maatregelen nemen die  
 marktwerking tegengaan.” 
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Rust en duidelijke keuzes
De zorg is verandermoe. Het is belangrijk dat alle partijen de tijd krijgen om zich te zetten naar de huidige 
eisen. De politiek kan dit faciliteren met het maken van heldere en duurzame keuzes en te zeggen wat ze wel 
en wat ze niet wil en daarbij te blijven. Laat dan de betrokken spelers het spel met elkaar spelen.

De zorg wordt steeds duurder en zal stijgen tot 174 miljard in 2040 volgens de laatste schattingen 4. Dat maakt 
de noodzaak voor de politiek alleen maar groter om heldere keuzes te maken. Ook voor gevoelige thema’s als 
levenseinde en de grenzen van de zorg. Daar zal politieke moed voor nodig zijn en het besef dat het onmoge-
lijk zal zijn iedereen tevreden te stellen. De politiek heeft ook hier de samenwerking met de zorg nodig, zowel 
adviserend en consulterend, als uitvoerend om de uitdagingen van de toekomst verantwoord het hoofd te 
kunnen bieden.

Uit het onderzoek:
• “Excessen worden bewust gelekt in Den Haag, dan kunnen ze weer hun politieke stokpaardjes kwijt. 
 Er is rust nodig.”
• “Politiek ziet zorg als kostenpost, in plaats van een belangrijke nutsvoorziening.” 
• “In het buitenland zijn goede voorbeelden van hoe het kan. Denemarken en Zweden hebben veel 
 betere systemen die maar een fractie meer kosten, maar een betere kwaliteit opleveren.”
• “De politiek probeert de ethische vragen op de zorg af te wentelen, wil niet zeggen: sorry, u gaat dood  
 want we gaan uw behandeling niet betalen, dat is een politieke keuze. De politiek moet hierin de 
 verantwoordelijkheid nemen.”

De politiek en zorg dienen op een beter niveau de dialoog weer met elkaar aan te gaan. Zowel Minister, Staats-
secretaris als de Tweede Kamerleden zouden op strategisch niveau de discussie met het zorgveld op zich moe-
ten nemen. Niet incident gestuurd, maar binnen de jaarlijkse politieke cyclus van besluitvorming. Momenteel 
wordt de agenda rond Prinsjesdag gestuurd vanuit de politieke partijen en de programma’s van die partijen, 
gericht op het binnenhalen van zo veel mogelijk onderdelen van het programma. In de discussie zou de zorg 
met al zijn thema’s zelf leidend moeten zijn in het bepalen van deze agenda. 

Zorg, ambtenaren en politici werken samen vanuit ‘echte’ beelden
Ambtenaren zijn belangrijk. Vooral omdat zij, in tegenstelling tot politici, een continue factor zijn. Een inte-
grale manier van (samen)werken op ambtelijk niveau kan een breekijzer vormen om de situatie te verbeteren. 
Het moet dan wel beginnen met werken vanuit gedeelde beelden. Zorg en politiek hebben zoals blijkt geen 
beeld van elkaar gestoeld op feiten. Met elkaar meelopen, is een mogelijkheid om zorg en politiek bij elkaar
te brengen. Dus niet alleen ambtenaren of politici die in zorginstellingen meelopen of werkbezoeken afleggen, 
maar ook zorgbestuurders en toezichthouders die zich verdiepen in het politieke metier.
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Organiseer het overleg over de zorg in een aparte ‘ZorgSER’ 
Alle aanbevelingen overziend zou het bouwen van een aparte overlegstructuur naar het model van de 
Sociaal-Economische Raad (SER) een werkende constructie zijn om de verbinding tussen zorg en politiek te 
maken. De zorg is nu en in de toekomst sociaal-economisch van groot belang. De huidige inbedding van de 
zorg binnen de SER onder het thema “Sociale zekerheid en gezondheidszorg” met de hieronder vallende 
commissies, doet o.i. hier echter onvoldoende recht aan.

Een aparte ‘ZorgSER’ zou dan niet op eenzelfde wijze moeten worden samengesteld als de huidige SER (verte-
genwoordigers van werkgevers en werknemers en door de Staat benoemde kroonleden), maar door relevante 
vertegenwoordigers uit de zorg en stakeholders van de zorg. De ‘ZorgSER’ kan dan de brug vormen tussen de 
politiek en de zorg en bijdragen aan meer en beter begrip, samenwerking, draagvlak en een gezamenlijk lange 
termijnperspectief. Hierdoor ontstaat meer rust en stabiliteit en ruimte voor vernieuwing in de zorg.

Zo adviseert de ‘ZorgSER’ dan regering en parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-eco-
nomisch beleid op het snijvlak van politiek en zorg. De adviezen moeten zwaarwegend zijn, met name bij 
eensluidend advies.

Vervolgonderzoek 
Om de conclusies uit dit onderzoek verder te verdiepen moet onderzocht worden hoe de beeldvorming en 
samenwerking tussen politiek en zorg plaatsvindt op sectoraal gebied. Care, cure, GGz, thuiszorg, jeugdzorg, 
ze hebben ieder hun eigenheden en problematiek die om gerichte oplossingen vragen.

Een ander onderwerp van onderzoek is of in de context van de participatiesamenleving - waarin netwerken, 
zelfregie en patiënten/cliëntenbelangen en – rechten steeds belangrijker worden - de huidige structuur met 
afzonderlijke koepels met ieder een eigen belang, nog wel een geëigend vehikel zijn om de zorg te vertegen-
woordigen richting de politiek.
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Over NIPZ

De stichting Nederlands Instituut voor Politiek & Zorg (NIPZ) wil vanuit de Haagse politieke arena en de 
gemeentelijke krachtenvelden, naar de zorg kijken en daar de essentie van én gefundeerde meningen over 
naar buiten brengen. De insteek is daarbij niet om alleen te constateren, maar ook dat er over de consequen-
ties van beleid en politieke besluitvorming discussie ontstaat. 

NIPZ wil een onafhankelijk platform bieden voor politiek en (uitvoerende) partijen in de zorg om pro-
actief op basis van begrip voor elkaar de kwaliteit van de politieke besluitvorming en de kwaliteit van de 
operationalisering hiervan te verbeteren. Dit wil NIPZ bereiken door waar noodzakelijk confronterend te 
durven zijn door zaken te benoemen en ‘de vinger op de zere plek te leggen’ en anderzijds verbindend te zijn 
door de dialoog tussen politiek en het veld te faciliteren. Altijd denkend in kansen en oplossingen, gebaseerd 
op wederzijds begrip en inzicht in elkaars werk en standpunten. NIPZ 5 doet dat objectief en onafhankelijk en 
zonder winstoogmerk.
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5 Het Nederlands Instituut voor Politiek en Zorg is een non-profit organisatie. Bestuurders van het NIPZ en leden van het comité 
van aanbeveling genieten geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden.
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Contactgegevens

NIPZ
Postbus 73
3620 AB Breukelen
Communicatie: Henk van Delft 
henkvandelft@intertask.nl
info@nipz.nl
www.nipz.nl

De Onderzoekers
info@de-onderzoekers.nl
www.de-onderzoekers.nl
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Allen die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit onderzoek.
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