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Goede zorg en kwaliteit van leven,
voor nu en in de toekomst. Bereikbaar,
betaalbaar en toegankelijk. En dat
realiseren met de zorgaanbieders én
verzekerden. Die ambitie van
De Friesland Zorgverzekeraar is stevig
geworteld in zijn 200-jarige
geschiedenis.

VOORWOORD
2015 is een bijzonder jaar. De Friesland Zorgverzekeraar bestaat
200 jaar. In 1815 werd de oudst bekende rechtsvoorganger opgericht:
het Leeuwarder ziekenfonds Regt door Zee. In 2004 brachten we
al Een zegenrijke sociale taak uit, een boek over de geschiedenis
van de ziekenfondsen in Friesland die in 1990 samen De Friesland
Zorgverzekeraar vormden. Die historie maakt duidelijk dat onze
ambities van vandaag stevig geworteld zijn in ons verleden. Dat is
best bijzonder, vinden we, en daarom willen we u daar graag over
vertellen.
In dit boekje gaan we in vogelvlucht door de geschiedenis die in
Een zegenrijke sociale taak uitvoerig is beschreven. We staan wat
uitgebreider stil bij de recentere ontwikkelingen.
Leeuwarden, december 2015
Steven Hofenk
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815

Juni 1815. De Leeuwarder Courant staat
bol van nieuws over het oprukkende
leger van Napoleon, die net is ontsnapt
van Elba. Van nieuws over vorsten en
diplomaten die in Wenen kissebissen
over de landsgrenzen in een nieuw
Europa. De Friese lezers worden
opgeroepen om pluksel en scheurlinnen
te doneren voor de gewonden in de
strijd, af te leveren op een adres in
’s Gravenhage – niet erg praktisch.
Tijdens die verhitte dagen heeft een
groep inwoners van Leeuwarden iets
anders aan het hoofd: de oprichting van
het onderling zieken- en begrafenisfonds
‘Regt door Zee’. Op 18 juni, als de
Slag bij Waterloo wordt uitgevochten,
zitten ze bij de notaris.
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dagelijks brood
Voor betaalbare zorg en brood op de plank
Na de afschaffing van de gilden in 1795 – eeuwenoude beroeps
organisaties die vaak ook een sociaal vangnet vormden – is het voor
de gewone burger tijd om de eigen zaakjes te regelen. ‘Vele schouders dragen de lasten van enkele’ is het principe van de oprichters
van Regt door Zee. Wie door ziekte niet kan werken, kan een beroep
doen op het fonds. We zouden het nu een broodfonds noemen. Het
fonds betaalt ook de begrafenis.
Zo ontstonden er in de loop van de 19e eeuw meer onderlinge fondsen in Friesland, bijvoorbeeld Werkmans Voorzorg in Harlingen en
Sneek & Omstreken. Dokters- en begrafeniskosten betekenden voor
de gewone man een enorme aanslag op het budget. Dat was ook een
Kruizebroederstraat Sneek

probleem voor de artsen, die voldoende betalende patiënten nodig

rechts het armhuis, ca. 1900

hadden om het hoofd boven water te houden. Zij spraken met een

fonds af om tegen een gereduceerd tarief zorg te verlenen – maar

Plaggenhutten rond 1905,

de verzekerde mocht best een fooi geven. Daarnaast was het niet

vermoedelijk in

ongebruikelijk dat een plattelandsdokter een eigen fonds had, een

Zuidoost-Friesland

soort abonnement op doktershulp voor minvermogenden. Dan wist
de arts zeker dat hij in elk geval een beetje boter bij de vis kreeg. De
apotheekhoudend huisartsen van Arum, Koudum, Huizum, Makkinga,
Rauwerd en Rijperkerk hadden zo’n eigen fondsje.

Een sociale taak
Het verhaal van De Friesland als zorgverzekeraar komt pas echt op
stoom in 1895, met de oprichting van het Leeuwarder ziekenfonds

Wat kostte de zorg in de 19e eeuw?

Eendracht maakt Macht. Door de grote armoede op het Friese platteland trokken vele gezinnen naar de stad. Dat zette de Leeuwarder

Consult op het spreekuur fl. 0,20

armenzorg onder druk. Als er een ziekenfonds kwam, zouden men-

Huisbezoek

fl. 0,30

sen met een beperkt inkomen bij ziekte in elk geval geen beroep op

Nachtvisite

fl. 0,60

hoeven doen op die armenzorg, zo was het idee. Leeuwarders onder

Oogheelkundige hulp

fl. 0,30

een bepaalde inkomensgrens, zoals werklieden, schippers, timmer-

Tandarts

fl. 0,40

lui, winkeliers, kleermakers, onderwijzers en hun gezinsleden konden zich vrijwillig verzekeren. Op voorwaarde dat men bij toetreding
gezond was.
200 jaar De Friesland Zorgverzekeraar
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Aantal verzekerden van Eendracht Maakt Macht
1895-1940

De wekelijkse contributie nam sterk toe
in de jaren 1917-1920

Jaar

Contributie 1917

Verzekerden

1895

1142

1e klasse – jaarinkomen tot fl. 520

1900

2938

Alleenstaanden

1905

5150

Gezinnen:

1910

6425

Volwassene

9 cent

1913

7406

Eerste kind

5 cent

1918

9343

Tweede kind

4 cent

1920

8122

Derde kind

3 cent

1926

10624

Ieder volgend kind

2 cent

1930

13521

1935

15010

2e klasse – jaarinkomen tot fl. 650

1940

18037

Alleenstaande

10 cent

11 cent

Gezinnen:
Volwassene

10 cent

Eerste kind

6 cent

Tweede kind

5 cent

Derde kind

4 cent

Ieder volgend kind

3 cent

Contributie 1918
1e klasse – jaarinkomen tot fl. 650:

volwassene 13 cent

2e klasse – jaarinkomen fl. 650 tot fl. 800:

volwassene 15 cent

3e klasse – jaarinkomen fl. 800 tot fl. 1000:

volwassene 17 cent

4e klasse – jaarinkomen fl. 1000 tot fl. 1200:

volwassene 20 cent

Kinderen betaalden in alle klasssen hetzelfde:
Eén kind

14 cent

Twee kinderen

14 cent

Drie kinderen

18 cent

Vier kinderen

19 cent

Ieder volgend kind

1 cent

Contributie 1920
1e klasse – jaarinkomen tot fl. 800: volwassene 17 cent
2e klasse – jaarinkomen fl. 800 tot fl. 1600: volwassene 23 cent
Of de tarieven voor kinderen in dit jaar ook verhoogd waren
is niet duidelijk.
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machtsstrijd
Om de zorg betaalbaar te houden, waren er veel verzekerden nodig.
Leeuwarden was geen enorm grote stad en daarom was het belangrijk
dat er een groot fonds kwam waar iedereen lid van kon worden, ongeacht gezindte of politieke kleur. Elders in het land was dat anders.
Daar waren de onderlinge ziekenfondsen verbonden aan een vakbond: socialistisch, rooms-katholiek of protestants-christelijk. Deze
fondsen werden bestuurd door hoofdzakelijk verzekerden. Daarnaast
kwamen er vanaf 1913 fondsen van de Nederlandse Maatschappij ter
bevordering der Geneeskunst (de landelijke artsenvereniging) die met
hun bestaan een tegenwicht wilden bieden aan het ‘rode gevaar’ dat
zij in de onderlinge fondsen zagen. Vanzelfsprekend met de artsen
stevig aan het roer.

Keuken van het
Stadsziekenhuis
Leeuwarden

Het nieuwe Leeuwarder fonds Eendacht maakt Macht was een
vreemde eend in de bijt van het ziekenfondswezen. Het was geen
onderling fonds en geen doktersfonds, maar een ziekenfonds dat
werd bestuurd door verzekerden en artsen samen, op basis van
gelijkwaardigheid. Dat was een unicum in Nederland.
In Leeuwarden bestonden naast Eendracht maakt Macht nog enkele
kleine onderlinge fondsen, Regt door Zee bijvoorbeeld. Een fonds
van de Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst
(NMG) kwam er niet van de grond – artsen participeerden immers al
in Eendracht maakt Macht. Wél kwamen er NMG-fondsen op het
Friese platteland, waar nog nauwelijks ziekenfondsen actief waren.

Eendracht maakt

Patiënten

Verpleegdagen

Macht 1905-1930.

1905

52

1142

Steeds meer

1910

74

1308

verzekerden

1914

120

1954

opgenomen in een

1920

201

onbekend

ziekenhuis.

1927

293

onbekend

1930

356

4476

Concurrentie en machtsstrijd
Tot 1941 was er vooral buiten Leeuwarden veel concurrentie om
verzekerden. Naast fondsen van de NMG werden er ook vanuit de
vakbonden fondsen opgericht.Dwars door die concurrentiestrijd
speelde een domeinstrijd tussen huisartsen als gevestigde
beroepsgroep en de opkomende medisch specialisten. Wie mocht
200 jaar De Friesland Zorgverzekeraar
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waar werken? Wie deed wat? Tegen welk honorarium? In die conflicten werden de belangen van de verzekerden nogal eens uit het oog
verloren: zo moesten verzekerden van het nieuwe onderlinge fonds
Heerenveen & Omstreken in 1930 van meerdere fondsen lid zijn om
zowel huisartsenzorg, poliklinische zorg als opname in een ziekenhuis vergoed te krijgen. De dokters en verzekerden uit de streek bleven er nuchter onder en vonden al dat gekrakeel maar niks. De ruzie
speelde zich af tussen de verenigingen van huisartsen en medisch
specialisten op landelijk niveau.
Ook aan Eendracht maakt Macht ging de strijd niet voorbij. Het
fondsbestuur was lang niet altijd eensgezind als het om honoraria
en vergoedingen ging. Soms duurde het jaren voor een patstelling
was doorbroken. Maar men ging ver om er samen uit te komen. Wat
de artsen en verzekerden in het bestuur bond, was een diep gevoelde
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om medische en tandheelkundige zorg bereikbaar te maken voor mensen uit de lagere inkomensgroepen. Verzekerden dienden behoorlijk bejegend te worden.
Artsen die dat niet deden, werden op het matje geroepen bij het

Hand op de knip

Vrouwenzaal in het

fondsbestuur.

Sint Antoniusziekenhuis in Sneek

Alleen gezonde mensen konden toetreden tot een ziekenfonds. Wie al

rond 1950

Lid zijn van het ziekenfonds was in die jaren vrijwillig voor mensen

ziek was of een handicap had en de zorg niet zelf kon betalen, bleef

onder een bepaalde inkomensgrens, men kon altijd opzeggen. Dat

afhankelijk van liefdadigheid. Vanaf het begin van de twintigste eeuw

was niet in het belang van het fonds want minder verzekerden be-

brak ‘Den Haag’ zich er het hoofd over, maar door alle politieke tegen-

tekende ook minder financiële draagkracht voor de organisatie. Dus

stellingen kwam men er niet uit.

wilde Eendracht maakt Macht in moeilijke tijden wel een stap zetten.

De Duitse bezetter bracht in 1941 het lang verwachte Ziekenfonds-

Konden mensen tijdens de economische crisis van de jaren dertig

besluit, met een verplichte ziekenfondsverzekering voor mensen in

de contributie niet betalen? Ze kregen korting en dokters deden een

loondienst onder een bepaalde inkomensgrens, en hun gezinnen.

storting in de crisispot van het fonds, zodat er voldoende geld in kas

Kleine zelfstandigen, ambtenaren, werklozen en ouderen konden zich

zou blijven. De artsen waren het er mee eens: zij zagen het verzeke-

vrijwillig verzekeren. Voor de hogere inkomensgroepen was er een

ren van zorg als een ‘zegenrijke, sociale taak’.

particuliere verzekering, eveneens vrijwillig. Het Ziekenfondsbesluit

De NMG-fondsen Friesland Noord, Frieslands Zuidwesthoek en

maakte een eind aan de autonomie van de fondsen. De hoogte van de

Heerenveen & Omstreken startten middenin de crisisjaren en hadden

inkomensgrens, contributie en vergoedingen werden vanaf nu lande-

nog te weinig financiële reserves om tegenvallers op te vangen, laat

lijk vastgesteld.

staan de middelen om werkloze verzekerden korting op de contributie

Zelf de ‘sociale taak’ vormgeven zoals vroeger was bijna niet moge-

Gemiddeld weekinkomen

te geven. Toch droegen ook deze fondsen hun steentje bij om hun

lijk, maar men probeerde het wel. In de jaren vijftig dachten de Friese

van een fabrieksarbeider in

verzekerden binnenboord te houden.

fondsen mee over het oprichten van verpleeghuizen en over oplos-

Friesland 1947 -1966

singen voor het beddentekort. Waarom mensen opnemen als het ook
poliklinisch kan, vond men bijvoorbeeld bij het Algemeen Provinciaal

1947

fl. 48,58

Fries Ziekenfonds, waar de Friese NMG-fondsen in waren opgegaan.

1954

fl. 72,97

Was het in het belang van de verzekerde en zat er voldoende geld in

1960

fl. 98,62

kas, dan wilden de fondsen zich graag inzetten voor de gemeenschap.

1966

fl. 160,52

Wel altijd met de hand op de knip.
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Zorg op Lyndensteyn,
nu Revalidatie Friesland,
Sint Annaparochie rond 1900
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kosten
De eerste commerciële uitstapjes
De verzorgingsstaat dijde uit, dankzij bijvoorbeeld de Ziekenfondswet (1966) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (1967). Voor
de fondsen betekenden die wetten een enorme toename aan bureaucratie en kosten, want er werd steeds meer vergoed, fraudezaken
kwamen aan het licht – Friesland had de landelijke primeur: een apotheekhoudende huisarts declareerde meer dan hij uitgaf. De behoefte
aan controle nam toe. In de jaren zeventig was al duidelijk dat het
stelsel van de gezondheidszorg onhoudbaar zou zijn in de toekomst.
De Friese fondsen maakten zich zorgen over de stijgende zorgkosten
voor de verzekerden, maar hadden daar zelf geen grip op: de premie
werd immers in Den Haag bepaald. Het Algemeen Leeuwarder ZiekenEr was lang geen geneesmiddel

Wat werd er vergoed

was rust, reinheid, regelmaat en

Bij de Friese NMG-fondsen, de onderlinge fondsen en Eendracht

veel buiten zijn. Zelfs in de winter.

maakt Macht was er continu discussie over de zorg die werd vergoed.

Lyndensteyn in Beetsterzwaag

In elk geval konden de verzekerden vanaf ongeveer de jaren dertig

jaren dertig

rekenen op hulp van de huisarts, vroedvrouw, tandarts, medisch

Leeuwarder Ziekenfonds neemt

fonds fuseerde met het onderlinge fonds Sneek & Omstreken met als

felicitaties in ontvangst ter

doel een gezonde bedrijfsvoering en ook daarna hing het fusiewoord

gelegenheid van het 75-jarig

regelmatig in de lucht.

tegen tuberculose. De behandeling

Het bestuur van het Algemeen

bestaan in 1970

specialist, medicijnen en wat we nu fysiotherapie noemen: heilmassage en heilgymnastiek. Voor behandelingen die daarbuiten vielen
kon men toestemming vragen, en die werd regelmatig verkregen.
Zoalsinsuline voor diabetespatiënten dat in de jaren twintig op de
markt kwam, en ergens voor 1940 een experimentele hersenoperatie
in het Algemeen Provinciaal, Stads- en Academisch Ziekenhuis in
Groningen. In de jaren vijftig kon een poliopatiëntje op een extra paar
orthopedische schoenen rekenen en een verzekerde met een lichamelijke handicap kreeg zelfs geld om een auto te kopen om weer naar
zijn werk te kunnen. De werkgever had het busje afgeschaft dat hem
iedere dag ophaalde.

Wat betaalden verzekerden

Trekken tanden en kiezen

gratis

voor tandartskosten in 1937?

Verdoving bij het trekken

gratis

Vulling met amalgaam of porcelein

fl. 2,-

Zenuwbehandeling

fl. 4,-

Prothese van 1 tand

fl. 4,-

Een volledig nieuw onder- of bovengebit

fl.25,-

Een volledig gebit

fl. 40,-

Dit waren de vergoedingen
van het NMG-fonds
Friesland-Noord:

200 jaar De Friesland Zorgverzekeraar
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Weggegooid geld, vonden de medewerkers, dat had beter aan de
zorg besteed kunnen worden. En waar was die naamsbekendheid
voor nodig? Om de concurrentie buiten de deur te houden, hadden de
ziekenfondsen in Noord-Nederland afgesproken om elkaars werkgebied te respecteren. Toch moest en wilde De Friesland commerciëler
worden. Men zag kansen in branchevreemde activiteiten als reis-,
auto en levensverzekeringen en er kwam een samenwerking met
De Frieslandbank Assurantiën. In de eigen uitgave De Krant van
De Friesland werden trouwlustige verzekerden aangespoord hun verzekeringspakket door te laten lichten, werkgevers werden benaderd
voor arbozorg…
Maar hoe men ook zijn best deed om ondernemend te zijn, de cultuur
van de organisatie was en bleef die van een ouderwets ziekenfonds:
vriendelijk, zuinig, ambtelijk en traag.

De Krant van De Friesland

Medewerkers pauzeren

Eind jaren tachtig was al duidelijk waar het heen zou gaan:

op de stoep van het Algemeen

marktwerking en een basisverzekering voor alle Nederlanders.

Provinciaal Fries Ziekenfonds

Om daar op voor te sorteren, fuseerde het Ziekenfonds Leeuwarden

in Leeuwarden, jaren zestig

Sneek op 1 januari 1990 met het Algemeen Provinciaal Fries Ziekenfonds tot De Friesland Zorgverzekeraar. Geen organisatie met een
winstoogmerk en aandeelhouders, maar een coöperatie met leden:
de verzekerden. Om de nodige naamsbekendheid te krijgen kwam er
een advertentiecampagne.

Friesland State
in 1984

200 jaar De Friesland Zorgverzekeraar
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nieuwe rol
In de nieuwe eeuw volgden landelijke proeftuinen en ‘koploperprojecten’ elkaar steeds sneller op. Op initiatief van De Friesland werd de
provincie een landelijke broedplaats van experimenten die de kwa-

Abe Lenstrastadion

liteit, toegankelijkheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid van zorg

in Heerenveen

moesten verbeteren. En dat was hard nodig, want op het dunbevolkte
Friese platteland en op de Waddeneilanden stond de zorg veel eerder

Oriënteren op een nieuwe rol

onder druk dan in de rest van Nederland.
Niet alle initiatieven en samenwerkingsprojecten waren even

Ondertussen klonken midden jaren negentig de eerste geluiden over

geslaagd. Zo was de Zorgboulevard in het Abe Lenstrastadion in

zorgvernieuwing, zorgnetwerken en ketenzorg. Om de zorg toeganke-

Heerenveen anno 2004 meer een bedrijfsverzamelgebouw geworden

lijk en betaalbaar te houden ging De Friesland zorgplannen opstellen

dan het medische all-servicecentrum dat De Friesland voor ogen had.

met het werkveld, de huisartsen voorop. Bij het inkoopbeleid van het

Advertentie
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Zorgkantoor – uitvoerder van de Algemene Wet Bijzondere Ziekte-

Het Omtinker-project in de Trynwâlden liet in 1999 wél zien dat de

kosten - werden zorgaanbieders betrokken. Marktonderzoeken om de

zorgverzekeraar een heel eigen visie aan het ontwikkelen was – diep

klanten en hun zorgbehoeften in beeld te krijgen, volgden elkaar op,

verankerd in de gemeenschap en wars van pure commercie. De sloop-

zoals een pilotstudie naar ouderen in 1995. ‘De Friesland wil opko-

hamer ging door verzorgingshuis Nieuw Heemstra State, de bewoners

men voor de belangen van degenen die zorg nodig hebben’, was het

kregen een geïntegreerd aanbod van zelfstandig wonen, met onder-

devies.

steuning van een ‘omtinker’- casemanager als spil in de ketenzorg.
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Leeuwarder Courant 16-07-2003
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markt
Een nieuw zorgstelsel
Op 1 januari 2006 trad de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking.
Sinds het Ziekenfondsbesluit van 1941 was er niet zo’n ingrijpende
verandering in het zorgstelsel geweest. De Zvw maakte een einde aan
het verschil tussen ‘particulier’ en ‘ziekenfonds’. Voor iedereen is er
sindsdien één verplichte basisverzekering; wie zich wil bijverzekeren voor andere vormen van zorg kan een aanvullende verzekering
afsluiten. Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen als klant te
accepteren.
Het nieuwe zorgstelsel was door de bedenkers ervan – met name
de VVD’er Hans Hoogervorst – ook uitdrukkelijk bedoeld om marktwerking in de zorg te bevorderen. De wet zette de zorgverzekeraars
aan het roer en daarmee kregen zij veel macht. Zij gingen de zorg
voor hun verzekerden inkopen bij de verschillende zorgaanbieders,
waaronder ziekenhuizen. Zorgverzekeraars konden zelf aanvullende
pakketten samenstellen met eigen prijskaartjes. Met die aanvullende pakketten én de kwaliteit van dienstverlening konden ze zich
van elkaar onderscheiden. De overheid hoopte dat dit zou leiden tot
betere en goedkopere zorg. Het moest de Nederlanders bovendien
weerhouden van ‘zorgtoerisme’. Veel mensen maakten gebruik van
het veel grotere zorgaanbod in de ons omringende landen. Sinds een
uitspraak van het Europese Hof van Justitie moest zorg in andere
EU-landen in principe door de zorgverzekeraars vergoed worden.
De Friesland greep het nieuwe zorgstelsel met beide handen aan om
de regie in handen te nemen en actief invloed uit te oefenen op het
zorgaanbod. Als vanzelf greep men terug op de drijfveer van weleer,
de ‘sociale taak’, maar dan op een nieuwe leest: maatschappelijk
verantwoord ondernemen.

“Mensen zijn veel te angstig,

De markt op
De Friesland wist die sociale drijfveer vaak slim te verbinden met
de commerciële. Bijvoorbeeld direct bij de invoering van de nieuwe
Zorgverzekeringswet. De wet zorgde voor veel onrust onder de bevolking. Het wás ook een grote verandering en de burgers konden zich

dat is helemaal niet nodig”
Hans Feenstra

moeilijk een beeld vormen van hoe dit allemaal zou werken. Desondanks moesten ze al wel beslissingen nemen. Bijvoorbeeld bij welke
zorgverzekeraar ze zich wilden verzekeren en of ze naast de wettelijk
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geregelde basisverzekering ook extra zorg wilden verzekeren via een
aanvullend pakket. Bovendien moesten mensen zelf de zorgtoeslag
aanvragen.
De Friesland was er klaar voor om ‘de twijfelende kiezer’ binnen te
halen. Met een uitgekiende reclamecampagne presenteerde men zich
aan de Friezen en de rest van Nederland als de nuchtere zorgverzekeraar waar mensen tegen een scherpe prijs uitstekende service
en een goed aanvullend pakket konden krijgen. ‘Gewoon goed bezig’
was het motto van een reeks spotjes op radio en tv, die met humor
de mythe doorprikten dat je als gewoon mens allerlei extra’s nodig
zou hebben voor je gezondheid. Sportschool? Onzin! Gewoon elke dag
stofzuigen en zo nu en dan het gras maaien, dat is ook heel goed voor
de conditie. Of zoals de toenmalige bestuursvoorzitter Hans Feenstra
het op de radio zei: “Mensen zijn veel te angstig, dat is helemaal niet
nodig.”

Wat ook meehielp was dat concurrent ANOZ, flink vertegenwoordigd
in Friesland, het geluid begon af te geven van alle grote concerns.

Zorg dichtbij via de beeldtelefoon.
Thuiszorg Het Friese Land 2012

Veel Friezen moesten daar niets van hebben. Men had liever een verzekeraar dichtbij, vertrouwd en Fries, waarmee je in de memmetaal
kon bellen.
Meer dan 100.000 mensen kozen ervoor om op 1 januari 2006 over te

200 jaar De Friesland Zorgverzekeraar

Maar de grootste klapper maakte De Friesland – als enige van de

stappen naar De Friesland. Een groei van 25 procent! Ook dat haalde

toen nog talrijke Nederlandse zorgverzekeraars – door de boer op te

de landelijke kranten. “Toen stonden we ineens op de kaart als de

gaan en voorlichting en hulp te bieden. Medewerkers gingen op tour-

meest succesvolle zorgverzekeraar in Nederland”, zegt toenmalig

nee door Noord-Nederland om uitleg te geven en het formulier voor

secretaris van de Raad van Bestuur en nu hoofd juridische zaken

de zorgtoeslag te helpen invullen. Ze hielpen iedereen, ook mensen

Otto Möller. De buit was binnen – en de overgrote meerderheid van

die niet bij De Friesland verzekerd waren. Dat leverde veel goodwill

de nieuwe klanten bleef bij De Friesland, ook in de jaren na 2006.

en prima landelijke publiciteit op. ‘Het loopt hier storm’, berichtte het

Al die verzekerden, niet alleen in Friesland maar nu ook een fors

NOS-Journaal vanuit de bibliotheek in Leeuwarden. Feenstra liet in

aantal in de rest van Nederland: dat betekende ook het afsluiten van

dezelfde reportage weten deze service vanzelfsprekend te vinden.

contracten met zorgaanbieders in het hele land. De Friesland deed

“De mensen hebben een heleboel vragen over de Zorgverzekerings-

dat met Multizorg, waar meer kleine zorgverzekeraars bij waren aan-

wet en de zorgtoeslag. Wij willen gewoon goede voorlichting geven.”

gesloten.
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groeien

Aantal verzekerden
Ziekenfonds

Particulier

1-2-1997

318.502

54.417

372.919

1-2-1998

322.447

53.976

376.423

1-2-1999

324.461

55.324

379.785

1-2-2000

336.143

47.996

384.139

1-2-2001

338.113

47.156

385.269

“De Friesland moet autonoom groeien naar 600.000 verzekerden. Wij

1-2-2002

335.117

50.333

385.450

hebben nu in Noordoost-Nederland een marktaandeel van 8,2%. Daar

1-2-2003

336.924

51.576

388.500

is dus nog heel veel ruimte. Verder zijn wij vooral vertegenwoordigd

1-2-2004

337.186

53.235

390.421

1-2-2005

340.225

55.544

395.769

Groei
De Friesland was blij met al die nieuwe klanten maar wilde verder
groeien. In 2008 zei Hans Feenstra tegen Assurantie Magazine:

in de provincie Friesland. Inmiddels hebben we al veel gezaaid in de
andere provincies en dat moeten we nu gaan oogsten. Ons voordeel

Kiemer

De Friesland

FBTO

Totaal

Datum

1-5-2006

500.915

500.915

producten en onze lage premies. Dat imago moeten we verder uit-

1-2-2007

498.713

498.713

breiden. Verder hebben wij de sympathie van onze klanten, doordat

1-2-2008

499.393

499.393

1-2-2009

502.707

502.707

1-2-2010

498.475

498.475
508.254

ten opzichte van de grote jongens is onze goede service, onze goede

we dicht bij ze staan, naar ze luisteren en ook terugkoppelen wat we
met hun opmerkingen hebben gedaan. Door onze sponsoractiviteiten
staan we ook dicht bij de maatschappij. Wij zijn net zo goed, zo niet
beter dan de grote conglomeraten.”

1-2-2011

4.986

503.268

Die groei naar 600.000 verzekerden was voorlopig te hoog gegrepen.

1-2-2012

14.903

520.642

270.604

806.149

Anno 2015 zit De Friesland inclusief de klanten van de online verze-

1-2-2013

12.392

532.075

325.653

870.120

1-2-2014

11.373

554.769

339.864

906.006

1-2-2015

35.534

533.267

367.555

936.356

keraar Kiemer op 568.000 verzekerden. Inclusief FBTO – onderdeel
van de Achmea-divisie De Friesland- is dat bijna 950.000.

Bovenstaande tabel laat een aantal belangrijke ontwikkelingen in de
afgelopen achttien jaar zien. In 2006 is bijvoorbeeld de opheffing van
het verschil tussen ziekenfonds en particuliere verzekering, de groeisprong in aantal verzekerden die De Friesland op dat moment wist te
realiseren, duidelijk te zien. Die verzekerden bleven: zie hun stabiele
aantal in de jaren na 2006. Vanaf 2011 is een nieuwe groeispurt te
zien. Die is deels te danken aan de introductie van online verzekeraar
Kiemer.

200 jaar De Friesland Zorgverzekeraar
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Ondernemerschap en dialoog
In 2009 trad Diana Monissen aan als nieuwe voorzitter van de Raad
van Bestuur. Zij kende het Nederlandse zorgstelsel van binnen en van
buiten door haar ervaring op eerdere topfuncties op het ministerie
van VWS, bij zorgverzekeraars Agis en Amicon, en bij instellingen in
de geestelijke gezondheidszorg. De organisatie die zij aantrof ‘liep
heel hard voor de klant’ – maar er kon in haar ogen nog wel beter
nagedacht worden over wát men dan precies voor die klant moest
doen. Want zat die wel te wachten op bijvoorbeeld een inboedelverzekering? Kon de organisatie zich niet veel beter op de core business,
de zorg, concentreren?
Monissen introduceerde een systematische aanpak waarmee
De Friesland met behulp van feiten en analyses en in dialoog met
vele stakeholders – medewerkers, klanten, zorgaanbieders en anderen – zijn visie en strategie formuleerde. Monissen: “Ik geloof dat je
plannen alleen goed ten uitvoer kunt brengen als ze in de hoofden en
harten van de mensen zitten.”
De goudmijn aan data waar De Friesland over
beschikt, vormt in combinatie met landelijke
gegevens en voorspellingen de bron voor analyses en scenario’s. In 2010 resulteerde dit in het
strategisch meerjarenplan Door zorg gedreven,
in 2014 volgde Klein is het nieuwe groot.
Monissen moderniseerde ook de relatie met
de ledenraad. Zij maakte korte metten met de
veelzeggende vergaderopstelling waarin de
top van De Friesland vanaf een podium, wel-

“Ik wil de beste
zorg voor de
Friese burger”

iswaar een laag podium, maar toch – de leden
toesprak. De Friesland stond traditioneel dicht

Diana Monissen

bij zijn verzekerden (‘De Friesland weet wat er
leeft’) maar Monissen ging verder. Zij wilde de
klanten daadwerkelijk betrekken bij het beleid van de organisatie. De ledenraad als vertegenwoordiger van die

De Friesland. Ook grote organisatorische wijzigingen of beleidsmati-

honderdduizenden klanten kreeg daarmee een andere, grotere rol.

ge zaken worden met de verzekerdenraad besproken.’

De raad, nu verzekerdenraad geheten, adviseert de Raad van Bestuur

200 jaar De Friesland Zorgverzekeraar

over belangrijke onderwerpen.

De Friesland vraagt de laatste jaren ook steeds vaker rechtstreeks

Anno 2015 formuleert De Friesland de plek van de verzekerdenraad

aan zijn klanten om mee te denken over allerlei onderwerpen aan-

als volgt:

gaande de zorg. Dat gebeurt op verschillende manieren, via inter-

‘De verzekerdenraad is één van de mogelijkheden van het bestuur

netpeilingen zoals op de site van Friesland Voorop, op Facebook,

van De Friesland om klanten om hun mening te vragen. De verzeker-

op zorgmanifestaties en tijdens bijeenkomsten en evenementen in

denraad dient als klankbord en adviescollege van het bestuur van

Friesland en daarbuiten.
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een partner
Op zoek naar een partner
De Friesland is een relatief kleine verzekeraar. Dat vormde jarenlang
geen enkel probleem, integendeel. De Friesland had zijn eigen, overzichtelijke werkgebied. Er was niet of nauwelijks sprake van concurrentie en de organisatie kon haar wettelijke taken zonder al te veel
problemen uitvoeren.
Met de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 ging de markt
van zorgverzekeringen open en een belangrijk gevolg was dat de

zorg, dat al deel uitmaakte van Achmea, is in deze divisie opgenomen.

Europese Unie nu bepaalde solvabiliteitseisen stelde. De Friesland

Monissen stond in de besprekingen pal voor de bestuurlijke autono-

werd met zijn kleine werkgebied zelfs ingedeeld als een zorgverze-

mie van De Friesland binnen het grotere geheel. De Friesland heeft

keraar met een verhoogd risicoprofiel en moest daarom extra hoge

een eigen Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. In de Raad

reserves aanleggen. Dat zou de verzekerden tientjes per maand meer

van Commissarissen zitten afgevaardigden van Achmea.

premie kosten. Ook leek de verevening, het landelijk achteraf verrekenen van de zorggelden op basis van verzekerdenbestand, nadelig

De Friesland heeft verder een eigen verzekerdenraad en in de ver-

voor De Friesland te worden.

zekerdenraad van Achmea zitten altijd twee Friese afgevaardigden:

Gezien deze ontwikkelingen was het tijd om serieus te overwegen bij

mensen die in Friesland wonen en bij De Friesland verzekerd zijn. Ook

een grotere partner aan te haken. De Nederlandse zorgmarkt maakte

haalde De Friesland de banden met Zorgbelang Fryslân aan, op zoda-

sowieso door de toegenomen concurrentie een fusiegolf mee. Al of

nige wijze dat de patiëntenbelangenbehartiger onafhankelijk advies

niet zelfstandig blijven was voor De Friesland al jaren een terugke-

kon en kan geven.

rende vraag, maar tot dan toe was de afweging altijd de andere kant

Er kwam een zelfstandige positie voor vijf jaar, daarna zou die op-

op uitgevallen. Sterker nog, Hans Feenstra zei in 2008 tegen Assuran-

nieuw bekeken worden. Door de hoge klanttevredenheid, de uitste-

tie Magazine, toen hem werd voorgelegd dat sommige ‘grote jongens’

kende bedrijfsresultaten en succesvol beleid draagt De Friesland

likkebaardend naar De Friesland keken:

bij aan de positieve resultaten van Achmea. De zelfstandigheid is

“Wij zijn de grootste van de kleintjes en qua marktaandeel de vijfde

inmiddels verlengd en vastgelegd tot 2020: De Friesland Zorgverze-

zorgverzekeraar. Mijn doel is om slimmer en handiger dan de door-

keraar kan zijn eigen koers blijven varen en zijn eigen geluid blijven

snee zorgverzekeraar te opereren. Wij worden gezien als de luis in de

laten horen.

pels van de grote jongens. De Friesland blijft zelfstandig. […] Wij ken-

De fusie lijkt voor De Friesland tot nu toe alleen maar voordelen te

nen onze klant en de klant kent ons. Welke benchmark je ook open-

hebben opgeleverd. Als deel van een groter geheel zijn de vereiste

slaat, wij komen daar steevast als beste of als een van de besten uit

financiële reserves goed op te brengen. Bepaalde onderdelen van

naar voren.”

de bedrijfsvoering gebeuren gezamenlijk, met name de financiële
functies.

200 jaar De Friesland Zorgverzekeraar

De Friesland deed het al jaren goed. Dat betekende een sterke on-

Er kwam bovendien bij de fusie veel geld vrij. Achmea keerde onder

derhandelingspositie. Er was geen sprake van dat de Friezen zich

meer de waarde van het kantoorpand Friesland State en van andere

zouden laten opslokken om te eindigen als een van de vele merken

waardevolle vermogensbestanddelen uit. Dit geld is ondergebracht in

van een groot concern. Men keek rustig rond en zag dat Achmea op

Stichting De Friesland, een stichting die innovaties in de zorg steunt.

een aantal punten goed aansloot bij het eigen profiel. Verkennende

De gedachte hierachter is dat het geld ooit door de voornamelijk Frie-

gesprekken liepen algauw uit op serieuze fusiebesprekingen.

se verzekerden is opgebracht en het dus vanzelfsprekend is dat het

Het fusieproces liep zonder al te veel haperingen, maar duurde al

aan de Friese samenleving ten goede komt. Bij de fusie werd boven-

met al toch zeker anderhalf jaar. De Friesland Zorgverzekeraar is nu

dien bedongen dat er jaarlijks drie miljoen euro beschikbaar is voor

een zelfstandige divisie binnen het grote Achmea-concern. Ook FBTO

zorginnovatie in de provincie, en dat vijf jaar lang.
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Maatschappelijk
Maatschappelijke rol

Ook het De Friesland Participatiefonds draagt sinds jaar en dag
bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is een

De Friesland speelt al 200 jaar een maatschappelijke rol van beteke-

strategisch instrument voor de zorgverzekeraar om innovaties binnen

nis, in elke periode uiteraard weer anders. In 2014 staat er in het dan

de gezondheidszorg te bevorderen. Het Participatiefonds opereert

gepresenteerde meerjarenbeleidsplan Klein is het nieuwe groot:

en oriënteert zich landelijk. Via het fonds neemt De Friesland een
aandeel in een bedrijf, met als doel de introductie van innovatieve

‘Als zorgverzekeraar zien we voor onszelf een duidelijke maatschap-

technologieën te versnellen. Daarbij gaat het altijd om kwaliteit van

pelijke en regionale rol, die verder reikt dan het ‘verzekeren van zorg’.

leven en kwaliteit van zorg. Organ Assist is een mooi voorbeeld. Soms

Wij willen van onderscheidende betekenis zijn voor de vitaliteit in

duurt het door omstandigheden te lang voor donororganen bij hun

onze regio. Allereerst natuurlijk de vitaliteit van de mensen zelf –

ontvanger kunnen worden getransplanteerd. Het Groningse bedrijf

bewoners van wijken, buurten en dorpen, cliënten, patiënten – maar

ontwikkelt apparatuur die voorheen afgekeurde organen ‘revita-

zeker ook de vitaliteit van de (lokale en regionale) samenleving. Voor

liseert’. Dat maakt ze alsnog geschikt voor transplantatie. Dit kan

de periode 2014-2016 wijzen we twee gebieden met name aan: kwali-

helpen de wachtlijsten voor een donororgaan te verminderen.

De Friesland Zorgverzekeraar
investeert in innovatieve
technologie van Organ Assist

teit van leven (inclusief gezondheid, preventie en leefbaarheid) en de
herinrichting van het zorglandschap.’
Met Stichting De Friesland, het Innovatiefonds en het De Friesland
Participatiefonds geeft De Friesland ook financieel gerichte en soms
grote impulsen aan ontwikkelingen die hij van belang acht voor de
‘vitaliteit van de regio’. En via het MVO-beleid – MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen – neemt De Friesland maatschappelijke verantwoordelijkheid die veel verder strekt dan zijn
formele taak vereist: een gezond en leefbaar Friesland.

Gezond en leefbaar Friesland
De Friesland wil bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van alle
inwoners en niet alleen zijn eigen verzekerden. Het Innovatiefonds
(sinds 1999) ondersteunt ideeën die de zorg en de kwaliteit van leven
structureel verbeteren. Bijvoorbeeld op het gebied van preventie
en voeding, participatie en welzijn. Verzekerden en zorgverleners
kunnen deze ideeën aandragen. In 2012 steunde het fonds onder
andere het project Transcare Harkema, waarin huisartsen, psychologen, fysiotherapeuten nauw samenwerken met een aantal medisch
specialisten van Nij Smellinghe met als doel een betere diagnostiek
en behandeling bij chronische pijn. In 2014 ging er geld naar een
programma van Stichting Voeding Leeft voor mensen met diabetes
type 2, dat als doel heeft het medicijngebruik te verlagen. Een ander
voorbeeld is Expeditie duurzame zorg, een landelijk project van MVO
Nederland.
200 jaar De Friesland Zorgverzekeraar
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Een paradepaardje als het gaat om preventie is het programma Sport
op Basisscholen dat De Friesland samen met Sport Fryslân begon.
Inmiddels doen bijna alle Friese gemeenten mee en zijn ruim vijftig
vakleerkrachten actief op de deelnemende basisscholen. Plezier
staat in de lessen voorop. Achterliggende gedachte is dat dit jongeren langdurig motiveert tot bewegen en zo een leven lang positief
uitwerkt op de gezondheid. Een kwaliteit-van-levenproject is bijvoorbeeld: duurzaam, gezond en lekker eten in een zorginstelling. Maar
de stichting financiert ook projecten die mbo’ers aan een stageplek
helpen en steunt werkervaringsplaatsen voor mensen met een verstandelijke beperking.
En last but not least is er de eerder genoemde Stichting De Friesland:
ontstaan in 2011 naar aanleiding van de fusie met Achmea. De financiële middelen die de stichting ter beschikking heeft, staan volledig
los van premiegelden. De stichting heeft de ANBI-status; het is een
Algemeen Nut Beogende Instelling. Ze heeft als doel om initiatieven,
innovatie en ontwikkelingen ter verbetering van de gezondheidszorg
en volksgezondheid in de meest brede zin te stimuleren. Structurele
verbeteringen in de kwaliteit van zorg acht de stichting van zeer groot
maatschappelijk belang. Innovaties zijn noodzakelijk om de zorg nu
en in de toekomst betaalbaar voor iedereen te houden. De stichting
steunt innovatieve projecten met een financiële impuls en geeft ze zo
een kans om tot bloei te komen. De innovatieprojecten die Stichting
De Friesland ondersteunt, draaien om de thema’s kwaliteit van leven,
preventie en voeding, participatie in de maatschappij en herinrichting van het zorglandschap.

200 jaar De Friesland Zorgverzekeraar
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Jongeren kunnen werkervaring

De Friesland vindt het daarnaast belangrijk dat andere Friese organi-

opdoen bij De Friesland

saties en ondernemers investeren in een gezonde en leefbare provincie. In 2010 begon een bijzondere traditie: het jaarlijks benefietgala. In een chic aangekleed Friesland State serveren studenten van
de middelbare hotelschool van het Friesland College een heerlijke
maaltijd aan sleutelfiguren uit de Friese zorgwereld – althans degenen die daar een mooi bedragje voor willen neerleggen. Een veiling
van kunstwerken of belevenissen spekt de kas verder. Een lunch met
staatssecretaris Van Rijn leverde tijdens het lustrumgala in 2014
bijvoorbeeld 3000 euro op voor het goede doel.
Dat goede doel is ieder jaar anders. De afgelopen jaren waren dat
het Leger des Heils, de stichting Opkikker, het Máxima Centrum voor
Kinderoncologie, It Sailhûs (watersportcentrum voor mensen met een
handicap) en twee projecten die de kwaliteit van leven van ouderen verbeteren. De gala’s brachten gemiddeld tussen de 70.000 en
100.000 euro op.

It Sailhûs

200 jaar De Friesland Zorgverzekeraar

Gala in Friesland State
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Friesland
Voorop

je alleen maar samen doen.” De Friese zorgbestuurders moesten wel
over de streep getrokken worden. Samenwerken was in de Friese
verhoudingen om het zacht uit te drukken niet vanzelfsprekend.
De zorgaanbieders spraken niet of nauwelijks met elkaar - en met
De Friesland alleen als het van pas kwam. Toen Monissen probeerde
om de boel – letterlijk – aan de praat te krijgen een diner organiseerde, voegde haar tafelheer haar toe: “Dat ik nu toch naast de vijand
aan tafel zit…”
Desondanks kwam de dialoog over de toekomst op gang. Het hielp
dat het ministerie Friesland in 2013 het stempel ‘Proeftuin’ gaf – een
landelijk programma dat vernieuwing en experimenten in de regio op
het gebied van zorg volgt en steunt. De zorgverzekeraar gaf en geeft
daar vorm aan in Friesland Voorop: een samenwerkingsprogramma
van de Friese ziekenhuizen en huisartsen, het Universitair Medisch
Centrum Groningen, Zorgbelang Fryslân en De Friesland Zorgverzekeraar. Ook de gewone Fries mag meepraten.
Op de site van Friesland Voorop is voor iedereen gelegenheid om
mee te denken en te discussiëren over kwaliteit, toegankelijkheid en
betaalbaarheid van de zorg.
Friesland Voorop was de eerste Proeftuin die ging experimenteren
met zorginnovaties, gericht op meer kwaliteit van zorg tegen lagere kosten. Monissens goede contacten in Den Haag hielpen daarbij
ongetwijfeld mee. TNO kwam met goed onderbouwde prognoses van
de regionale zorgvraag in 2030. Harde feiten onderstreepten dat niets
doen geen optie was.

Herinrichting van het zorglandschap: Friesland Voorop
Herinrichting van het zorglandschap is een belangrijk thema voor
De Friesland. De zorg zoals die nu georganiseerd is, lijkt op termijn
onhoudbaar. En op het dunbevolkte platteland, met name in het
Friese merengebied en op de Wadden, staat de zorg eerder en meer
onder druk dan in de rest van Nederland. Hoe houden we de zorg daar
toegankelijk en betaalbaar? Dat is een terugkerend item in de jaarverslagen van de afgelopen twintig jaar.
Bij de zorgaanbieders drong het besef dat er iets moest gebeuren
langzaam maar zeker door. De Friesland nam onder leiding van
Monissen het voortouw om belangrijke stakeholders bijeen te brengen. Voor haar een vanzelfsprekende aanpak: “Zorg veranderen kun
200 jaar De Friesland Zorgverzekeraar
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Zo kwam er een proces op gang met expertgroepen die toekomst
scenario’s maakten. Langzaam maar zeker groeiden de Friese
zorgaanbieders en De Friesland toe naar een gedeelde visie. De
zorgverzekeraar kwam in 2014 met de Toekomstvisie op de Friese
gezondheidszorg in 2020.

Belangrijkste uitgangspunt daarvan is het realiseren van zorg zoals
de verzekerde het graag wil. De zorg moet worden geconcentreerd op

Een operatie in het Medisch
Centrum Leeuwarden

een niveau dat de beste kwaliteit garandeert. De dagelijkse basiszorg en kleine ingrepen vlakbij; gespecialiseerde zorg in een van de
Friese regionale ziekenhuizen, het Medisch Centrum Leeuwarden als
plek waar complexe en meer gespecialiseerde zorg verleend wordt
en ten slotte het UMCG of een academisch centrum elders in Nederland voor de zeer gespecialiseerde zorg. Vergevorderde plannen zijn
er al. Bundeling van de oogheelkundige zorg in een Friese oogkliniek
bijvoorbeeld. Dat die er gaat komen is zeker; anno 2015 is de vraag
alleen nog waar. Longartsen en huisartsen zoeken toenadering om
te komen tot een aanpak waarmee ze patiënten zo veel mogelijk in
de huisartsenpraktijk helpen en hen alleen als het echt nodig is naar
het ziekenhuis laten komen. Monissen juicht dit toe. “We zijn heel
veel stappen verder. We kijken nu sámen naar de toekomst. Voorheen
stond ieder alleen voor de eigen toko.”
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Sûnenz
Een van de nu al tastbare resultaten van de herstructurering is
Sûnenz, het centrum voor anderhalvelijnszorg in Drachten dat in
2013 open ging. Een initiatief van ZuidOostZorg, verschillende andere
zorgaanbieders en De Friesland.
De aanleiding daarvoor is dat solopraktijken van huisartsen meer en
verdwijnen op het platteland en huisartsen steeds meer in samenwerkingsverbanden werken. Een anderhalvelijnscentrum is dé manier
om toch goede zorg op redelijke afstand te kunnen blijven aanbieden,
is de gedachte. In Drachten zit de huisarts onder een dak met een
fysiotherapeut, een tandarts, een wijkverpleegkundige en een apotheek. Er worden poliklinisch kleine ingrepen gedaan en er zijn zelfs
een paar bedden voor patiënten die een nacht ter observatie moeten
blijven. Mensen kunnen terecht voor een warme maaltijd en om te
sporten. En De Friesland zit er natuurlijk zelf met een balie, waar
De apotheek van Sûnenz

klanten terecht kunnen met vragen.

De Sionsberg
In 2014 ging zorggroep Pasana failliet en daarmee ook het kleine
Dokkumer ziekenhuis De Sionsberg. Dat was een gebeurtenis waar de
artsen, verpleegkundigen en andere ziekenhuismedewerkers plus de
lokale bevolking heftig op reageerden. De pers dook er bovenop en
De Friesland kreeg door sommigen de zwartepiet toegespeeld.
Over het voortbestaan van De Sionsberg was al jaren discussie. Er
moest maandelijks geld bij om het ziekenhuis draaiende te houden.
Dat bedrag was opgelopen tot 16 miljoen euro. Ondanks inspanningen
en investeringen vanuit het Drachtster ziekenhuis Nij Smellinghe
dat bestuurlijk gefuseerd was met Pasana, financieringen van
De Friesland, promotie en open dagen, kozen steeds meer mensen er
voor om voor een ingreep naar Leeuwarden of Drachten te gaan.
Het toeval wilde dat De Friesland twee dagen na het faillissement op
een van zijn Zorgmanifestaties in Dokkum stond.
Ondanks de golf van kritiek en woede die het faillissement had
opgeroepen, gingen medewerkers naar Dokkum om tekst en uitleg te
geven. “Juist dan moet je gaan, je moet laten zien dat je de dialoog
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aangaat! En er was zo veel uit te leggen”, zegt Monissen. Wisten de
Dokkumers bijvoorbeeld wel dat De Friesland vanuit zijn betrokkenheid en zorgplicht een vangnetstichting had opgericht die voorkwam
dat ook de ouderenzorg van de Pasana Zorggroep zou worden meegesleurd in het faillissement?
Monissen wilde ook graag kwijt dat De Friesland zorgde voor een
continuïteitsplan dat capaciteit bij andere ziekenhuizen regelde
zodat de patiënten van De Sionsberg niet in de kou kwamen te staan.
De top van De Friesland was die maanden dag en nacht in touw om
ervoor te zorgen dat er zo spoedig mogelijk een doorstart mogelijk
was. Die zou rekening houden met de toekomstige zorgvraag.
Alleen op die manier zou een nieuwe zorgvorm levensvatbaar blijven.
“Niemand wil dat zoiets binnen een paar jaar weer gebeurt”, aldus
Monissen.
In januari 2015 kon zij samen met ZuidOostZorg, de DC groep en
Cardiologie Centra Nederland melding maken van de oprichting van
De Sionsberg 2.0, een zelfstandig transmuraal gezondheidscentrum,
met op termijn een verbreding naar welzijn. Via Zorgbelang Fryslân
zijn de inwoners van Dokkum nauw bij deze ontwikkeling betrokken.
Sionsberg 2.0 wordt een zelfstandig multifunctioneel gezondheidscentrum dat preventie en eerstelijnszorg in combinatie met tweedelijnszorg bundelt. Om het kans te geven zich te ontwikkelen, heeft
De Friesland een contract voor vijf jaar getekend met de nieuwe
eigenaren.
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Het verschil maken

stap verder dan dat. Van een zonnepanelenproject voor medewerkers
tot het financieren van een energiescan voor zorginstellingen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) doe je gewoon,
omdat het zo hoort. Zo simpel ligt het voor De Friesland. Sinds 2012

Van duurzaam personeelsbeleid tot stages voor mensen met een ver-

is het uitdrukkelijk een belangrijke invalshoek voor de organisatie.

standelijke beperking. Van biologische en regionale producten in het

Er wordt gestuurd op de bekende P’s: People, Planet, Prosperity. Het

bedrijfsrestaurant tot een project rond duurzame voeding in zorgin-

MVO-beleid kost de nodige inspanning en inzet van mensen en mid-

stellingen, sport op basisscholen en noem maar op. Het hele beleid is

delen. Is dat wel verantwoord? Het MVO-verslag over 2014 laat daar

doordesemd van maatschappelijk ondernemen.

geen enkele twijfel over bestaan: het is vanzelfsprekend...
‘…dat een partij als De Friesland die zo krachtig geworteld is in de

De boer op

“Weet u wat een heup kost?”

noordelijke regio en die de zorg en verantwoordelijkheid heeft over
zulke grote maatschappelijke belangen, zowel puur materieel in geld

De Friesland blijft veel aandacht besteden aan voorlichting en com-

uitgedrukt als immaterieel in de zin van (mede-)verantwoordelijk-

municatie met klanten. Monissen droeg haar visie op de toekomst

heid voor de zorg in Noord-Nederland voor de burger in die regio, een

van de Friese gezondheidszorg onvermoeibaar uit waar ze maar

actief MVO-beleid moet voeren.’

gevraagd werd. Bij de plattelandsvrouwen, in kerkgebouwen, voor
ondernemersverenigingen en wethouders en waar al niet kwam ze om

De Friesland neemt dit voor de eigen organisatie op allerlei manieren

te luisteren en uitleg te geven. In 2013 hield De Friesland een tournee

ter harte en zet zich bovendien in om een bredere maatschappelijke

van openbare bijeenkomsten met Maria Henneman als gesprekslei-

ombuiging te bewerkstelligen. De zorgverzekeraar wil, aldus dat-

der, die bijvoorbeeld aan de aanwezigen vroeg: “Weet u wat een heup

zelfde verslag, ‘in de noordelijke regio verschil maken en anderen,

kost?”

bedrijven en organisaties maar ook privé personen, stimuleren tot
MVO-waardig gedrag’.

Tijdens die sessies kwam veel ergernis op tafel. Prima, vindt

Het MVO-beleid is in een paar jaar uitgegroeid tot een vanzelfspre-

Monissen. “Mensen hadden een mening over mijn hoge salaris. Nou,

kend aandachtspunt bij alles wat De Friesland doet. MVO is geen ex-

laat maar lekker – dan kan je daarna weer in gesprek komen. Je móet

Zonnepanelen op de daken van

traatje, het is core business. In alle zorgcontracten die men sluit met

in contact blijven met de mensen waar je het voor doet.”

medewerkers van De Friesland

zorgaanbieders is een MVO-paragraaf opgenomen. En het gaat een

In het najaar van 2014 organiseerde De Friesland grote zorgmanifestaties in twaalf steden en dorpen. Daar stond de zorgverzekeraar
samen met Friese gemeenten en zorgaanbieders op een grote interactieve beurs onder meer om duidelijkheid te geven over de grote
veranderingen in de langdurige zorg die begin 2015 overging van het
rijk naar de gemeenten.
Net als Feenstra in 2005 vond ook Monissen dat communiceren
essentieel is en deel van de verantwoordelijkheid van De Friesland
als grote speler in de zorg in de regio. Via een huis-aan-huis-krant
werden alle Friezen geïnformeerd en uitgenodigd. De campagne werd
een doorslaand succes dat via de social media doorklonk tot in
Den Haag. Monissen: “We waren net begonnen met de manifestaties,
toen belde VWS: of ze ook mee mochten doen?”
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Hoge waardering door klanten

2015, een bijzonder jaar voor De Friesland
Zorgverzekeraar

Jaar op jaar scoort De Friesland in de top 3 als het gaat om waardering door klanten. Beste zorgverzekeraar volgens de Consumen-

Het jaar 2015 is een bijzonder jaar voor de Friese zorgverzekeraar.

tenbond, hoge rapportcijfers: De Friesland wordt bovengemiddeld

De organisatie viert zijn 200-jarig bestaan, verlengde zijn bestuurlijk

gewaardeerd.

autonomie positie binnen het Achmea-concern, zette grote stappen

Van 2010 tot en met 2014 gaven consumenten de zorgverzekeraar

in de uitvoering van veranderingen in de zorg, maar zag ook zijn be-

standaard een 7,9. In 2015 zelfs een 8,1.

stuursvoorzitter vertrekken. Bijna zes jaar na haar aantreden verliet

“De klant centraal, bij alles wat we doen”, aldus Monissen. “We luis-

Monissen – “met pijn in mijn hart” – De Friesland om bestuursvoor-

teren naar de klant en spelen in op behoeften en vragen. Die persoon-

zitter te worden van het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncolo-

lijke service vinden klanten heel belangrijk.” De Friesland investeert

gie, de nieuwe kliniek gespecialiseerd in kinderoncologie in Utrecht.

daar veel in, bijvoorbeeld in de vorm van opleiding van medewerkers

Monissen heeft De Friesland landelijk meer bekendheid gegeven. “In

van het online team en het callcenter. Ook is er een zeer betrokken

Nederland weten ze dat het bij De Friesland anders gaat dan bij an-

klantenpanel, dat meedenkt over bijvoorbeeld de ontwikkeling van

dere zorgverzekeraars. Veel zorgaanbieders elders hebben nauwelijks

nieuwe producten en diensten.

contact met de zorgverzekeraars in hun regio. Hier is dat gelukkig
anders.’’

Tot slot: een royaal verjaarscadeau
Een geschiedenis van 200 jaar is het waard om te vieren.
De Friesland doet dat met een bijzonder verjaarscadeau aan de bevolking van Friesland. De Friesland stelt een fors bedrag beschikbaar
voor ideeën die mensen zelf kunnen indienen. Die kunnen te maken
hebben met zorg, maar ook met maatschappelijke doelen, cultuur en
sociale omgeving.
In totaal zijn er drie rondes in het najaar van 2015 waarbij initiatiefnemers hun idee kunnen indienen om kans te maken op een geldbedrag van 5000 euro, waarmee ze het kunnen uitvoeren. Na de tweede
ronde waren er in totaal al zo’n tweehonderd ideeën ingediend, zoals
straatlantaarns in een dorp, speciale projecten voor kinderen met
autismestoornis en geld voor een keuken in een moeder- en kindhuis.
De projecten moeten – om kans te maken op een prijs - innovatief
en bedoeld zijn voor een grotere groep mensen. Een Raad van 200,
bestaande uit medewerkers, klanten, relaties en prominenten, kiest
de beste voorstellen uit. Het publiek kan dan via de speciale website
stemmen.
Uiteindelijk zullen zo’n dertig projecten beloond worden, die van
waarde zijn voor de Friese samenleving.
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