Zorgambassade, in naam een
doe-/denktank.Tegelijk
lobbyclub dicht tegen VWS aan
Sinds

kort

ritselt

het

op

Twitter

van

berichten over de Zorgambassade. Dit jaar
startte men dit initiatief om elk jaar zestien
zorgprofessionals zich te laten buigen over
belangrijkste problemen in de zorg. Die moeten
in één jaar komen met haalbare en schaalbare
oplossingen. De Zorgambassade is een
initiatief van Felice Verduyn-van Weegen van LSP,
investeringsbedrijf in medische innovaties. Een aantal
partners haakten aan, waaronder VWS. Op dit moment zijn de
partners:
VWS,
Philips,
SmartHealth
Amsterdam,
zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis, de Boston Consulting
Group, en de farmaceutische bedrijven AMGEN en Novartis. Die
leveren kennis en consultants en helpen samen met het
Zorgambassade Kennisnetwerk met het implementeren van ideeën.
Men stelt zeer luid volledig onafhankelijk te opereren en een
doe-/denktank voor de zorg te willen zijn. Helaas kan ik bij
het zien van de partners niet anders concluderen dan dat met
hulp van VWS een invloedrijke lobbyclub is opgezet.

Wat doet men?
Men heeft een bureau met directeur en bestuur opgetuigd. De
begroting voor 2020 bedraagt 300.000 euro. Naast financiële
bijdrage leveren de partners ook diensten, zoals het
beschikbaar stellen van consultants die de deelnemers trainen,
of ruimtes in gebouwen van de organisaties. Wat die trainingen
betreft stelt de kersverse directeur dat die gegeven worden
door “echt high-profile-namen”. De zestien deelnemers die uit
alle kanten van de zorg moeten gaan komen, van zorgverlener

tot inkoper, krijgen overigens niets betaald. De betalende
partners zien het deelnemen als “boost” voor de ontwikkeling
van deelnemers. Het gaat om in totaal twaalf bijeenkomsten
van drie tot vier uur per keer plus éénmalig een half weekend.
In totaal bijna 45 uur. Daarnaast verwacht men van de
deelnemers dat ze twee uur per week zaken voorbereiden en
uitwerken. Het lijkt me een niet geringe belasting voor mensen
die anderszins al een drukke baan hebben in de zorg.

Ronkend taalgebruik
Wat direct opvalt is het ronkende taalgebruik. Als voorbeeld
hieronder stukje tekst over de Acceleratieraad.
De Acceleratieraad is een essentieel onderdeel van het concept
van de Zorgambassade. Deze raad, bestaande uit de meest
vooraanstaande vertegenwoordigers van de belangrijkste
onderdelen van de Nederlandse gezondheidszorg, brengt ervaring
en slagkracht naar de Zorgambassade. Elke editie zal de
Acceleratieraad de haalbaarheid van de oplossingen uit de
eerste fase van het programma toetsen, en uiteindelijk ook het
succes van de implementatie beoordelen. Ook zullen zij door
hun ongekende netwerk en kennis bijdragen aan het succes van
de opschaling van de initiatieven van de deelnemers. Hierdoor
heeft de Zorgambassade het mandaat wat het nodig heeft.
In één van de tweets van het ministerie van VWS over de
Zorgambassade stond dat men op zoek was naar “zorghelden” die
wilden deelnemen. Toen dat veel zorgverleners op Twitter in
het verkeerde keelgat schoot, verwijderde men de tweet.

Onafhankelijk?
Op meerdere plekken van de website van de Zorgambassade is te
lezen dat men onafhankelijk functioneert. Het initiatief is
een vorm van publiek/private samenwerking met een zeer sterke
inbreng vanuit het zakenleven. De ondersteuning van de
deelnemers aan de doe-/denktank-sessies komt voornamelijk

vanuit die zakelijk partners. Die opereren nooit als echte
filantropen, maar hebben zakelijke belangen bij deelname aan
dit soort zaken. Zonder een echt grote investering kunnen
zakelijke partijen hun invloed nu subtiel doen gelden via de
deelnemers, terwijl men daarbij dicht tegen het ministerie van
VWS aan opereert.

Lobbyclub
Innovaties in de zorg trekt men niet zomaar los door zestien
deelnemers brainstorm-sessies te laten uitvoeren met
ondersteuning van consultants uit het bedrijfsleven. VWS
probeert al langere tijd met veel geld om innovaties in de
zorg aan te jagen. Er zijn echter grenzen aan de
verandersnelheid in de zorg. Bovendien moet een innovatie wel
gevalideerd zijn, wil men ermee bestaande processen en
protocollen vervangen. Daarom zie ik
het Zorgambassadeinitiatief als een zeer slim opgezette nieuwe lobbyclub vanuit
het zakenleven om op deze wijze invloed op het zorgveld EN op
het ministerie van VWS uit te oefenen, ten eigen faveure. Een
lobbyclub waaraan VWS zelf nota bene deelneemt.
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