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INTER-PSY & HEALTH i PORT

'Ook in zorg gaat er
niets boven Groningen'
Sinds de start van het seizoen 2015/2016 prijkt er een opvallende naam op de rugzijde van het shirt
van FC Groningen: HEALTH i PORT. Een nieuw zakelijk platform op het gebied van zorg, research
en innovatie dat partijen bij elkaar brengt om gezamenlijk de kwaliteit en doelmatigheid van zorg
in Noord-Nederland te vergroten. HEALTH i PORT is een initiatief van GGZ-instelling INTER-PSY
en FC Groningen en zal ook verbonden zijn aan het nieuwe Topsportzorgcentrum.

H

HEALTH i PORT is een uniek platform. Met name
omdat het zorgaanbieders en - professionals
samenbrengt en verbindt met relevante partijen
die producten en diensten leveren op het gebied
van zorg. Zoals zorgverzekeraars, overheden,
onderwijsinstellingen en bedrijven. “HEALTH i
PORT stimuleert al deze partijen om elkaar te
ontmoeten, kennis te delen en gezamenlijk te
werken aan innovaties. Een dergelijk initiatief
was er nog niet in Nederland,” zegt Ayhan Tatlicioglu, klinisch psycholoog en algemeen directeur van INTER-PSY. .

Unieke community
Na een goed gesprek met Robbert Klaver bleek dat
de club eveneens ambities had om zorgpartijen aan
zich te binden. In eerste instantie ingegeven door de
komst van het nieuwe Topsportzorgcentrum. Tatlicioglu: “Daaruit zijn de nodige ideeën naar voren
gekomen, die uiteindelijk hebben geresulteerd in
een bijzonder plan. Een unieke community op het
gebied van zorg, research en innovatie, tegen de
achtergrond van een sterk veranderend zorglandschap in Nederland. Met Euroborg als ideale plaats
om elkaar te ontmoeten.”

Start
Tatlicioglu stond samen met Carl Blijd, psychiater en directeur behandelzaken, aan de basis van
het initiatief. De heren kwamen ruim twee jaar
geleden in aanraking met FC Groningen en
besloten met INTER-PSY in het groenwitte,
zakelijke netwerk te stappen. Na een bescheiden
start bleek al snel dat er binnen Euroborg de
nodige mogelijkheden lagen.

“Dat was precies wat we zochten en waar de markt
behoefte aan heeft. Partijen in de zorg werken vaak
versnipperd en onvoldoende efficiënt. Dat kunnen
we samen veranderen. Wij geloven in samenwerking
en willen graag veel partijen uit de zorg met elkaar
verbinden. De grote opkomst tijdens de eerste bijeenkomst van de HEALTH i PORT op 8 juli was voor
ons een bevestiging van het belang van dit initiatief.”

“Daarbij werden we vooral getriggerd door het
adaptieve vermogen van de FC,” zegt Blijd. “In
plaats van te zoeken naar sponsoring probeert
de club vooral bedrijven aan zich te binden door
een kansrijk platform te creëren. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de thematische platforms,
zoals de BoerenBox en de Energy Valley Topclub.
Bedrijven die onder een gezamenlijke noemer
samen optrekken en elkaar versterken. Dat is
interessant.”
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30 leden
HEALTH i PORT vormt ook het portaal voor bijeenkomsten en geaccrediteerde kennisactiviteiten voor verschillende segmenten in de zorg. De partners en leden
van het platform maken gebruik van de faciliteiten van
de Health i Lounge in Euroborg. Het platform telt inmiddels ruim 30 leden en partners. Daaronder zorgaanbieders en - ondernemers, huisartsen, maatschappen, ziekenhuisbesturen en ook grote marktpartijen als
Siemens Nederland dat innoverende toepassingen ontwikkelt op het gebied van medical.
Supportbox
“Uit die brede diversiteit blijkt al dat er op vele manieren dwarsverbanden zijn te leggen,” benadrukt Tatlicioglu. “We zijn dan ook volop bezig mooie programma's te ontwikkelen. Dat begint met het delen van
kennis en het zoeken naar mogelijkheden om elkaar te
versterken. Vanuit die synergie kunnen prachtige projecten voortkomen.”
“Zo kijken we op dit moment bijvoorbeeld naar een tool
om behandelcentra te ontzorgen. Dit in de vorm van een
supportbox waar zorgpartijen van kunnen profiteren.
Dat werkt beter en is voor iedereen voordeliger. ”

“Het idee is ontstaan naar aanleiding van vraagstukken
die in de Health i Lounge leefden. Vervolgens is gezamenlijk gezocht naar een oplossing. Dat is nu precies
de kracht van dit platform.”
Kamervragen
Het nieuwe platform voor bedrijven en instellingen op
het gebied van Health, Performance en Vitality is niet
onopgemerkt gebleven. Niet in de laatste plaats vanwege de uiting op het shirt van FC Groningen. Dit leidde er
zelfs toe dat de Socialistische Partij Kamervragen stelde
aan Minister Schippers over de rol en de betrokkenheid
van INTER-PSY. Met name het feit dat een GGZ-instelling zich verbond aan een voetbalclub zorgde voor ophef.
“Ik vond dat nogal opmerkelijk,” zegt Tatlicioglu.
“Ze hadden mij ook kunnen bellen. Dan had ik graag
uitgelegd dat INTER-PSY niet hetzelfde is als HEALH i
Port. En dat wij, als GGZ-instelling, geen 'zorggeld'
steken in de sponsoring van de FC. Onze partnerbijdrage is afkomstig uit ons marketingbudget. Bovendien
verdient de zorgpremiebetaler dit uiteindelijk ruimschoots terug, doordat we samen met andere partijen
de zorg beter, efficiënter en goedkoper maken.”

DE HATTRICK
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I N T E R - P S Y & H E A LT H i P O R T

INTER-PSY
De zaak zit dus iets anders in elkaar dan in de politiek werd
gesuggereerd. Desondanks is het niet verwonderlijk dat
INTER-PSY een van de initiatiefnemers is van de HEALTH i
PORT. De GGZ-instelling kenmerkt zich al vanaf de oprichting
door haar actieve, flexibele en innoverende werkwijze
die betrekking heeft op zowel werknemers als patiënten
INTER-PSY is een GGZ instelling voor Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ. Het biedt psychische hulp in de vorm van diagnostiek, begeleiding en behandeling aan infants, kinderen, volwassenen en ouderen met psychische en psychiatrische
klachten. Ook ondersteunt INTER-PSY mensen met psychische problemen bij het (her)vinden van eigen talenten en het
benutten van maatschappelijke kansen. De instelling heeft
14 vestigingen, verspreid over Groningen en Friesland en telt
ruim 150 medewerkers. Gecompleteerd met zusterorganisaties en via enkele strategische overnames wordt dit aantal
per 1 januari uitgebreid naar 280.

'Preventie en vitaliteit
worden steeds belangrijker'
Goedkopen er efficiënter
Relevant is dat INTER-PSY zich eveneens onderscheidt door
goedkoper, efficiënter en klantvriendelijker te werken. Er zijn
geen wachtlijsten en tarieven voor behandelingen liggen 20%
onder het gangbare prijspijl in de zorg. Tegelijkertijd wordt een
zeer hoog kwaliteitsniveau geboden. De instelling is HKZ- en ISOgecertificeerd en wordt door klanten beoordeeld met een 8,5.

Dat laatste gegeven is uiteraard opmerkelijk. De vraag is
dan ook wat het geheim is. Tatlicioglu: “Het geheim is dat we
geen geheim hebben. We zijn 7 jaar geleden gestart vanuit de
gedachte goede zorg te bieden, op een andere manier. Met
behoud van kwaliteit en zelfs beter dan anderen, maar efficiënter en goedkoper dan gebruikelijk is. We zijn ook niet
commercieel, wij zijn ondernemend. Proactief, dynamisch en
staan open voor nieuwe ontwikkelingen. Dat is het verschil.”
Slimme manier
De uitleg vraagt om nadere duiding. “Feitelijk is het onderscheidende punt dat wij onze bedrijfsvoering anders hebben
ingericht dan gebruikelijk is,” legt Blijd uit. “Wij hebben geen
dure managementlaag, maken op een slimme manier gebruik
van ICT en investeren op het juiste moment in duurzame toepassingen en middelen.”
“Op het moment dat we bijvoorbeeld veel moesten verbouwen,
hebben we een deelname genomen in een bouwbedrijf. Daardoor hebben we 40% kunnen besparen op de bouwkosten. Dan
spreek je over een serieus geld, dat we weer hebben geherinvesteerd in het optimaliseren van onze organisatie en in onze
medewerkers. Dat is ondernemen.”
Florence Nightingale
Met betrekking tot klanten en medewerkers geldt eveneens
een andere benadering. De zorginhoudelijke en bedrijfsmatige
verantwoordelijkheid ligt niet in de top, maar wordt gezamenlijk gedragen. Dit vanuit een werkwijze met resultaatgerichte,
zelfsturende en innoverende teams waar de medewerkers
pro-actief en betrokken zijn. Daarbij wordt zowel de kwaliteit
als de doelmatigheid vergroot door het zorgproces continu
monitoren, en daar waar het kan te verbeteren.
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Tatlicioglu: “Door die aanpak is en voelt iedereen zich verantwoordelijk voor het bedrijf. Zowel op het gebied van
zorg, als ook in bedrijfsmatig opzicht. Dat vraagt naast vakinhoudelijke zorgkennis ook andere competenties. Ze moeten dus én Florence Nightingale zijn én weten wat bedrijfsvoering en hospitality is. Als moderne, dynamische
hulpverleners, anno 2020. Dat genereert een enorme
synergie. En dat zie je terug in het bedrijf.”
Link
Vanuit de ondernemende visie van INTER-PSY is het een
kleine stap naar de HEALTH i PORT. Met name omdat het
platform de doelstelling hanteert gezamenlijk de kwaliteit
en doelmatigheid van zorg in Noord-Nederland te vergroten.
“Daar ligt inderdaad een prachtige link en is een doorgaand
proces,” aldus Blijd. “Goede zorg blijft altijd nodig, maar het
moet wel betaalbaar blijven. Daarom ligt er op een breed
gebied een belangrijke taak om te anticiperen op ontwikkelingen, ondernemend te zijn en elkaar te versterken.”
Topsportzorgcentrum
Deze versterkende rol komt niet alleen tot uiting in de
HEALTH i PORT, maar ook in het nieuwe Topsportzorgcentrum van FC Groningen. HEALTH i PORT en INTER-PSY
gaan een hechte relatie aan met het moderne complex op
Sportpark Corpus den Hoorn.
In het Topsportzorgcentrum komt op de derde verdieping
een volledige 'zorglaag', waar twee thema's centraal staan:
gezondheid en vitaliteit enerzijds en sportmedisch advies
aan de andere kant. Het Martiniziekenhuis, de Hanzehogeschool en Siemens hebben zich reeds verbonden aan het
Topsportzorgcentrum.

Destigmatiserende omgeving
INTER-PSY zal zich in het complex vestigen voor de begeleiding en behandeling van psychische en psychiatrische
klachten. Blijd: “Daarmee houden we onze zorg niet alleen
dichtbij de mensen, maar creëren ook een nieuwe, destigmatiserende omgeving. Cliënten worden behandeld in een
gebouw waar ook topsporters een plaats hebben.”

'Het is een uitdaging om de
zorg toekomstproof te maken'
“Bovendien zorgt het gebouw voor een bijzondere verbinding tussen zorg en sport. Dat is van belang omdat preventie en vitaliteit steeds belangrijker worden in relatie tot
zorg. De bedoeling is dan ook met alle partners brede
maatschappelijke programma's te ontwikkelen. Bijvoorbeeld om Obesitas tegen te gaan. Op een toegankelijke
manier, met de ondersteuning van moderne technologie en
door gebruik te maken van de aantrekkingskracht van FC
Groningen. Daar kan een mooie spin-off uit ontstaan.”
Tatlicioglu: “Dat is de manier waarop we graag opereren.
Door mensen en partijen samen te brengen en icoonprojecten te stimuleren en te initiëren, willen we de zorg 'toekomstproof' maken. Ik ben er dan ook van overtuigd dat
HEALTH i PORT de komende jaren van grote waarde zal zijn
en het Noorden vol op de kaart zet. Als de beste plek voor
de beste zorg. Dat is de uitdaging. Omdat er ook in de zorg
niets boven Groningen gaat.”
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