
 De financiële mannen, zoals ze zelf zeiden: ze zijn blij wanneer er onderaan
de spreadsheet een 0 staat, of een  min getal dat mag ook. 

Financiële meevallers mag je alleen inzetten voor tegenvallers  en niet voor
nieuw beleid.  Let op! Meevallers zijn anders dan extensiveringen.  

Waarom is het zo lastig om geld te reserveren voor preventie? De baten
komen pas later en dat valt dan vaak buiten de kabinetsperiode dus dan
klopt de spreadsheet niet meer voor die periode. Wij vragen ons af: hoe kom
je dan ooit verder in dit dossier? Het nodig dat we als samenleving de
afspraak maken dat we dit gewoon gaan doen, en dat een kabinetsperiode
niet afgesloten hoeft te worden met een 0. 

Zorg heeft veel kosten maar veel onderwerpen zijn vaak niet eens 'zorg'
zoals jeugd of preventie. Moeten we het niet ergens anders zoeken
bijvoorbeeld in onderwijs zodat je op den duur minder kwijt bent? 

Probleem: we zijn kwaliteit gewend dus dat eisen we ook van onze
zorgaanbieders en de verzekering.  Zorg moet terug naar de kern, zorg goed
houden voor de mensen die dat nodig hebben. Verdeling van de zorg is nodig,
maar niemand wil zijn vingers er aan branden. 
  

Bedenk bij welke politicus je dingen wil
gaat aankaarten
Breng het gehele veld in kaart en maak
gebruik van je vrienden --> stakeholder
analysis 
Timing is alles! 

We moesten constateren dat lobbyen voor
de meeste mensen een nare bijsmaak heeft
en Maaike kwam ons het tegendeel
bewijzen.   
 
Public Matters werkt voornamelijk als advies
orgaan voor cliënten die iets willen
aankaarten binnen de politiek. Samen kijken
ze wat de beste strategie is. Verschillende
dingen zijn hiervoor belangrijk: 

We leerden dat het maximale bedrag voor
een cadeau aan een politicus 50 euro is en
dat je gebruik kunt maken van de media om
dingen aan te kaarten. 

Hoe voorkomen we (een beetje) de nare
bijsmaak? Alle informatie moet altijd
kloppen, dit staat in de code! Ook moet de
schijn van belangenverstrengeling worden
voorkomen door afkoelperiode van oud-
politici. 

Public Matters vindt het
tweerichtingsverkeer tussen politici 
en de lobbyende partij belangrijk. 
Het gaat ook om informatie
uitwisseling. Het begrijpen van
de politici kan handig
zijn om iets voor elkaar te krijgen.  

Tijdens de workshop mochten we de
stakeholder analyse uitwerken voor
een probleem uit de praktijk. 

Collegeblok 3: De zorg en politiek, hoe werkt dat nou?  1: Maaike van Vliet, Senior consultant
 Public Matters. 

(Eindelijk weer richting het binnenhof heeft iets nostalgisch)

3: Henk van Zuilen (curatieve zorg) en Christiaan Schakel
(inspectie langdurige zorg),  ministerie van Financiën

(Christiaans slechtse studie vak was openbare financiën en Henk heeft veel beschamende hobby's o.a.
breakdancen zonder talent )

4:  Joba van den Berg, kamerlid CDA 
(Je zou het misschien niet denken maar ze heeft op judo gezeten)

Joba is kamerlid voor het CDA sinds 2017 en heeft zorg in haar
portefeuille. Zorg moet beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar
blijven. Het CDA zet in op het verlagen van de administratieve

kosten van de zorg.  

Het debat over de arbeidsmarkt in de zorg is ook belangrijk voor
het CDA. Mensen vertrekken niet omdat ze een laag salaris

krijgen maar omdat er geen perspectief is en geen zeggenschap. 
 Het HR-beleid in de ziekenhuizen moet daarom op de schop.  

 

Dag 2: Marcel Canoy en Sandra van Dijk. 
(Marcel heeft een verkeerd overhemd aangetrokken en op het voetbalveld werd Sandra vaak

verward met iemand die wél goals wist te maken)

Administratieve handelingen die uitgevoerd moeten worden. Veel zakelijkheid.
Dingen uitvoeren die niet binnen het protocol of systeem passen.

Op vrijdagochtend trappen we af met de menselijke maat.
Waar schuurt het als je hieraan denkt?

Er zijn verschillende 'mensbeelden' van burgers: de onbetrouwbare, de
opportunistische, de eerlijke, de onhandige en de zelfredzame burger. 

Het experiment met het geld en de fiches leert ons dat mensen proberen hun gevoel
van een positief zelfbeeld te behouden en de context doet ertoe. Persoonlijk en direct
contact maakt mensen eerlijker. 

We gingen zelf aan de slag met situaties waarin de menselijke maat schuurt.
 

Dag 2 : Ivo van Dijk, ONVZ   
(Gaat er zomaar 3 maanden tussenuit naar Zuid-Amerika)

 Er zijn verschillende levels waarop je lobby-
technisch kunt inzetten. Samen met andere
verzekeraars door bijvoorbeeld de branche

vereniging of je kunt het zelf doen. Je schaakt
op meerder borden. Iedere zorgverzekeraar is

weer anders dus zijn de belangen ook weer
anders. 

 
ONVZ  heeft gelobbyd voor strenger rookbeleid

en de suikertaks.
 

Het onderwerp preventie kwam weer aan bod.
Dit kunnen we oplossen door de
kortetermijnvisie los te laten!  


