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Voorstel aan gezondheidscentra 
voor het samen realiseren van een integraal, wijkgericht aanbod van zorg, 

welzijn en dienstverlening 

Incluzio, juni 2014 

 

 

Incluzio doet eerstelijns zorgaanbieders het voorstel om gezamenlijk tot een integraal 

aanbod van zorg, welzijn en dienstverlening te komen. Incluzio wil in deze 

ontwikkeling investeren, participeren en bij de uitvoering van het aanbod faciliteren. 

In deze notitie wordt het voorstel samengevat. 

 
 

●  Over Incluzio/Facilicom   

Incluzio is onderdeel van een familiebedrijf 1  dat wil investeren in de zorg, de 

maatschappelijke dienstverlening en het sociale domein. Facilicom wil 

duurzaamheid en continuïteit realiseren door maatschappelijk te ondernemen. Ze 

ziet mogelijkheden om meerwaarde te leveren door het versterken van een 

wijkgericht aanbod op het terrein van zorg, welzijn en dienstverlening.  

 

Facilicom vindt dat winst maken met maatschappelijke gelden niet het primaire doel 

mag zijn. De focus is continuïteit en het leveren van maatschappelijke meerwaarde. 

Dit betekent dat winst eerst geherinvesteerd wordt om het maatschappelijke resultaat 

te vergroten. Pas als aan de lopende verplichtingen, de groeiambities en een redelijke 

solvabiliteit is voldaan, kan worden overgegaan tot beperkte winstuitkering aan de 

aandeelhouders. 

 
 

  

                                                   
1 Facilicom Services Group te Schiedam 
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● Aanleiding 

Veel recente ontwikkelingen zoals de transities in de langdurige zorg zijn erop 

gericht de zelfredzaamheid, de mantelzorg en de zorg dichtbij te versterken. 

Eerstelijns zorgaanbieders spelen hierbij een cruciale rol. Er komen dan ook steeds 

meer taken en verantwoordelijkheden op de eerste lijn af. Incluzio wil hierbij 

toegevoegde waarde leveren met haar expertise op het terrein van dienstverlening, 

participatie, logistiek en huisvesting. Bovendien beschikt ze over kapitaal en schaal 

om te kunnen investeren in netwerkontwikkeling, innovatie en ICT. Tenslotte heeft 

ze competenties om de positie naar de gemeenten en zorgverzekeraars te kunnen 

versterken. 

  
 

● Het voorstel   

Incluzio wil in eerstelijnszorgcentra investeren en participeren. Met de investering 

biedt Incluzio centra de mogelijkheden om de slag te maken naar het realiseren van 

een integraal, wijkgericht zorgaanbod dat professioneel gefaciliteerd wordt. Incluzio 

wil samen met de professionals realiseren dat de relatie met het lokale, informele 

netwerk wordt versterkt en de mogelijkheden van preventie en inzet van de 

maatschappelijke infrastructuur beter worden benut. In facilitair opzicht wil ze 

bijdragen aan de logistiek, de IT ondersteuning en aan E-health.      

 

 

●  Wat betekent participatie van Incluzio voor de verhoudingen binnen het 

centrum? 

Incluzio wil aan het centrum deelnemen, maar wil het niet overnemen. Concreet zal 

Incluzio een zetel in de Raad van Toezicht willen en niet in de directie, tenzij er 

aanleiding voor partijen is dat te willen. Afspraken over de operationele 

ondersteuning zullen vorm krijgen in een zgn. service level agreement (SLA). 

Incluzio is ervan overtuigd dat een centrale positie van professionals essentieel is voor 

het goed functioneren van een wijkgericht zorgaanbod. De eigen 

verantwoordelijkheid van professionals moet dan ook uitgangspunt zijn in de 

organisatie. Professionals moeten daarbij ontlast worden van de indirecte, 

randvoorwaardelijke taken, zodat ze zich kunnen focussen op de zorgverlening,  
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Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Peter de Visser van Inc luz io 

T 0653745882 of met Ad Standaart van Bureau Obelon T 0104127977.  

Over de missie en ideeën van Incluzio kunt u lezen op www.incluzio.nl,  ‘Elke buurt een 

betere buurt’.         


