


Twente

Urgentie met potentie

- Groeiend aantal ouderen

- Ongezonde levenstijl

- Grote druk op (thuis)zorg

- Te kort aan zorgpersoneel

- Hoog WLZ gebruik

- Technologisch onderscheidend

- Veel ideeen en initiatieven

- Innovatief MKB



Programma’s van Vitaal Twente

Vitaal Blijven

Vitaal chronisch ziek

Vitaal Oud



Vitaal Blijven

Dit programma richt zich op 

- het vergroten van het besef en stimuleren van activiteiten bij burgers 

om vitaal te blijven. 

- Met behulp van online strategieën en een persoonlijke vitaliteitscheck 

wordt uit bestaande en gemakkelijk beschikbare interventies een 

passend aanbod gedaan. 

- Daarna worden deelnemers blijvend coachend ondersteund en door 

middel van beloning gemotiveerd om met vitaliteit bezig te blijven



Langgezond

Programma met IMPACT 

Van pilots naar programma regio breed 

Persoonlijke 

gezondheidsc

heck

Samen 

gezond

Primaire preventie; 

(digitale) ondersteuning 

om burgerbesef mbt

gezondheid te vergroten

PGO

2017 2019



Van praten naar doen

Hoe bereik ik de 

mensen die ik

moet bereiken

Wie gaat er voor

betalen

Welke

technologie kies

ik dan

Is preventie wel

lonend

Wie is er voor

verantwoordelijk

Is technologie wel

een goede

oplossing



Werkgroep

Werkgroep

• KNGF: Martin Vloedgraven

• Menzis: Nanda de Jong

• RRD: Stephanie Jansen

• 8Ting: Aad Francissen

• Universiteit: Miriam Vollenbroek-Hutten

• Saxion: Frits Oosterveld



Stap 1: Wat dan

- Elke tukker bewust -

Vitaal Twente - U Doet Toch Ook Mee - Animatie - Final.mp4


▪ Gemeenten

▪ GGD

▪ KNGF

▪ Menzis

▪ ..

▪ …

Stap 2: Je juiste stakeholders aan tafel



Stap 3: Aanhaken bij de juiste en reeds 
bestaande initiatieven

• Minima polis

• GLI

• Sport accoord

• Mijndorp 2030

• ……

• …..



Stap 4: Verdere opschaling



De gezondheidswinst en 
kosteneffectiviteit van de 

preventie campagne

Dr. Stephanie Jansen-Kosterink
Roessingh Research and Development, Enschede.





SROI Methodiek* – Quick Scan

* Menzis draagt bij door het inzetten van het platform SamenGezond. Waarde van het platform 

en besparing zorgkosten zijn in het SROI model, i.v.m. de verevening in Nederland, lastig te 

bepalen. Hiervoor is een aanname gedaan in de weergave. 



Scenario



Belanghebbenden

▪ Twentse Burger:

▪ Twente heeft 625.840 inwoners (Bron: CBS). Voor de QS SROI is uitgegaan dat in het eerste jaar 
2% van deze Twentse burgers gebruik gaat maken van het platform en dat dit percentage daarna 
per jaar groeit met 1%.

▪ Twentse gemeenten / Samen14

▪ De inbreng en uitkomsten van alle Twentse Gemeenten zijn bij elkaar opgeteld. 

▪ GGD Twente 

▪ Zorgverzekeraar (Menzis)

De belanghebbenden die wel in beeld zijn, maar in deze Quick Scan SROI 
niet zijn meegenomen:

▪ Zorgprofessionals

▪ Gemeentelijke / regionale welzijnsorganisaties

* Menzis draagt bij door het inzetten van het platform SamenGezond. Waarde van het platform 

en besparing zorgkosten zijn in het SROI model, i.v.m. de verevening in Nederland, lastig te 

bepalen. Hiervoor is een aanname gedaan in de weergave. 



Twentse Burgers:

• Account aanmaken

• Vragenlijst invullen

• Interactie met platform

• Deelname aan activiteiten

Twentse gemeenten / Samen14:

• Inkoop platform

• Marketing campagne

• Gemeentelijk projectleider

GGD Twente:

• Programma coördinator

Zorgverzekeraar (Menzis):

• Bewustwording en 

gezondheidsbevordering in Twente 

• Aanbieden van leefstijlprogramma 

SamenGezond met lokaal aanbod

Belanghebbenden - inbreng

* Menzis draagt bij door het inzetten van het platform SamenGezond. Waarde van het platform 

en besparing zorgkosten zijn in het SROI model, i.v.m. de verevening in Nederland, lastig te 

bepalen. Hiervoor is een aanname gedaan in de weergave. 



Twentse Burgers (niet-financieel):

• Account aanmaken =  € 29 247,71 

• Vragenlijst invullen = € 31 426,91 

• Interactie met platform = € 2 388 562,74 

• Deelname aan activiteiten = € 1 023 

829,32

Twentse gemeenten / Samen14:

• Inkoop platform =  € 0,00

• Marketing campagne =  € 331 474,01

• Gemeentelijk projectleider =  € 328 

825,33

GGD Twente:

• Programma coördinator = € 422 775,43 

Zorgverzekeraar (Menzis): (= € 2 899 

694,28)

• Bewustwording en gezondheidsbevordering 

in Twente 

• Aanbieden van leefstijlprogramma 

SamenGezond met lokaal aanbod

Belanghebbenden – monitarisering

* Menzis draagt bij door het inzetten van het platform SamenGezond. Waarde van het platform 

en besparing zorgkosten zijn in het SROI model, i.v.m. de verevening in Nederland, lastig te 

bepalen. Hiervoor is een aanname gedaan in de weergave. 



Twentse Burgers:

• Meer kwaliteit van leven

• Inzicht in eigen gezondheid

Twentse gemeenten / Samen14:

• Reductie WMO

• Gemeentelijk dashboard

GGD Twente:

• Toegang tot regionale dashboard/data

Zorgverzekeraar (Menzis):

• Beheersen zorgkostenstijging

• Gebruik platform SamenGezond

Uitkomsten

* Menzis draagt bij door het inzetten van het platform SamenGezond. Waarde van het platform 

en besparing zorgkosten zijn in het SROI model, i.v.m. de verevening in Nederland, lastig te 

bepalen. Hiervoor is een aanname gedaan in de weergave. 



Waarderen (impact claim)

Twentse Burgers:

• Meer kwaliteit van leven = € 12 139 584,65 

(25%*)

• Inzicht in eigen gezondheid = € 5 395, 37 

(4%*)

Twentse gemeenten / Samen14:

• Reductie WMO = € 4 712 003,20 (25%*)

• Gemeentelijk dashboard = € 50 744,65 

(25%*)

GGD Twente:

• Toegang tot reg. dashboard = € 3 624,62 

(25%*) 

Zorgverzekeraar (Menzis): (= € 2 899 694,28)

• Beheersen zorgkostenstijging

• Gebruik platform SamenGezond

* Menzis draagt bij door het inzetten van het platform SamenGezond. Waarde van het platform 

en besparing zorgkosten zijn in het SROI model, i.v.m. de verevening in Nederland, lastig te 

bepalen. Hiervoor is een aanname gedaan in de weergave. 



* Menzis draagt bij door het inzetten van het platform SamenGezond. Waarde van het platform 

en besparing zorgkosten zijn in het SROI model, i.v.m. de verevening in Nederland, lastig te 

bepalen. Hiervoor is een aanname gedaan in de weergave. 



Conclusie

▪ Vanuit zowel maatschappelijk als economisch perspectief is dit initiatief 
rendabel voor de coalitie van belanghebbenden. Deze Quick Scan SROI 
heeft een SROI ratio van 2,66 en een duur van 3 jaar. 

▪ Deze Quick Scan SROI richt zich alleen op de belangrijkste
belanghebbenden. Naast deze belanghebbenden zijn er indirecte
belanghebbenden waarvan de lasten en baten niet meegenomen zijn. Maar 
deze belanghebbenden zullen met geringe baten, zeker voordeel halen uit de 
inzet van deze mobiele applicatie. 

▪ Zorgprofessionals

▪ Gemeentelijke / regionale welzijnsorganisaties

▪ Wanneer we kijken naar de ROI is deze tevens positief = 1,92. Dit komt
vooral door de verwachte besparingen op de WMO bij de Twentse
gemeenten / Samen14.

* Menzis draagt bij door het inzetten van het platform SamenGezond. Waarde van het platform 

en besparing zorgkosten zijn in het SROI model, i.v.m. de verevening in Nederland, lastig te 

bepalen. Hiervoor is een aanname gedaan in de weergave. 



8Ting: vinden en binden

Aad Francissen

8Ting  datasturing in sociaal domein

▪ Hoe bereiken organisaties met preventieve activiteiten de juiste 
doelgroep

▪ Wie is / zijn ‘de juiste doelgroep’ voor preventie?

▪ Bereiken we de juiste hoeveelheid mensen om een verschil te 
kunnen maken in gezondheidswinst en zorgkosten?

▪ Hoe kunnen we mensen stapjes helpen zetten richting 
gezondere leefstijl?



Scenario



PREVENTIE 2.0 - MARKETING & AUTOMATION

AWARE APPEAL ASK ACT ADVOCATE

INSPIRATIE ASPIRATIE

BELONING

HEALTH CHECKS

SOCIAL MEDIA

GLOBAAL VITALITY AANBOD

WEBSITE SAMENGEZONDTWENTE

NIEUWSBERICHTEN

SEO

FACEBOOK ADS

GOOGLE ADS

MELD JE AAN! 

DOWNLOAD APP

PERSOONLIJK GESPREK
REGIONAAL DAGBLAD ADS

OFFLINE AANBOD / INTERVENTIES

EVENEMENTEN

TOP10 INTERVENTIESTESTIMONIALS

BLOGS / VLOGS

YOUTUBE AD & ANIMATION

INSTA ADS

PERSONA’S LANDINGSPAGES

ONLINE AANBOD / INTERVENTIES

SAMENGEZOND + TINGIT PLATFORM

VIND de doelgroep BIND de doelgroep

LATENTE

BEHOEFTE

MANIFESTE

BEHOEFTE

OUTDOOR

PUSH NOTIFICATIES

KORTE HEALTHCHECK

PERSOONLIJK 

ADVIES

PERSOONLIJK PROFIEL

TIPS

1 JAAR

650.000 300.000 12.000 6.000 2.000

VRIENDEN UITDAGINGEN

SHOP



Voorbeeld: Indelogistiek campagne
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Voorbeeld: Indelogistiek
landingspagina
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Voorbeeld: Indelogistiek app



Vinden en binden

▪ Optreden als ‘één Twents merk’ voor preventie

▪ Marketingcampagne gericht op één of enkele scherp 
gedefinieerde persona’s

▪ Kleine vervolgstapjes te helpen zetten

▪ Binden door cyclisch, pro-actief: persoonlijk aanbod, 
(digitaal) contact, beloning en korting, etc. etc.

▪ Continu verbeteren door inzicht, zowel zorg-, welzijns- en 
sportprofessionals, als de profielen van de inwoner.



Samenwerken aan de vitaalste regio 
van Nederland

Toelichting Menzis visie en SamenGezond



Missie Menzis

3

3

 Coöperatie; klanten zijn lid

 Geen winstoogmerk

 Iedereen is welkom

 2,2 miljoen klanten

 Landelijke verzekeraar met 
4 belangrijke kernregio’s 
w.o. Twente

Concernstrategie: Meer waarde voor mens en maatschappij!



Versterken van leefkracht via inzet op preventie

▪ Leefkracht gaat over de positieve kracht van gezond leven; over 
bewust bezig zijn met je gezondheid, over mentale fitheid en over 
meedoen in de maatschappij. 

▪ Leefkracht is iets persoonlijks en voor iedereen anders. 

▪ Leefkracht wordt negatief beïnvloed door (chronische) ziektelast. 

▪ Behoud en herstel van gezondheid helpt om vermijdbare ziektelast te 
voorkomen, te verminderen of zelfs te elimineren. 

▪ Met preventieve interventies gericht op het maken van gezondere 
keuzes, stimuleren we behoud en herstel van gezondheid.   

▪ Daarmee helpen we mensen hun leefkracht te versterken.  

"Leefkracht is de positieve kracht van gezond leven, zodat je de dingen kan doen die voor jou belangrijk zijn."



▪

▪

SamenGezond
Hét leefstijlprogramma dat een het gezonde steuntje in de rug is 
voor een gezonder leven

▪

35



‘Leef Langer Gezonder’
Toekomstbeeld SamenGezond: leefstijlondersteuning op alle doelgroepen



Ambitie: stoppen harde groei ontwikkeling 
chronische ziekten
Leefkracht: betere kwaliteit van leven en voorkomen ziekte

37

Gezondheids
inzicht

Leefstijl 
bevorderen

Transitie zorgstelsel & financiering



Samengezond……

38

• Samengezond biedt een digitaal integraal aanbod op alle aspecten van een gezonde leefstijl

• Samengezond heeft een digitaal infrastructuur platform met app, web en email

• Samengezond helpt je aantoonbaar leefstijl verandering te realiseren met persoonlijk advies en beloning



SamenGezond: jouw gezonde steuntje in de rug
SamenGezond daagt je uit dagelijks gezonde keuzes te maken

39



Continue verbeteren van kennisoverdracht naar 
de consument en tools die mensen dagelijks 
helpen – gezonde keuzes!

40

Verschillende ‘middelen& tooling’ richting de consument

Verschillende leefstijlthema’s voor de consument

Voeding Beweging Slaap Roken Stress Etc. 

‘Content, blogs en podcasts ism onafhankelijke professionals/kennispartners, 

online coach, mailcoach, testen, weekdoelen op verschillende thema’s, 

divers aanbod van Persoonlijke Gezondheidscheck tot leuke gezonde producten in onze webshop



SamenGezond voor iedereen

▪ SamenGezond beloont gezonde keuzes

▪ Alles voor een gezonde leefstijl

▪ Tips en advies van onafhankelijke professionals

41

Continue informatie overdracht naar de 
consument:

> Website, 200.000 bezoekers  p/mnd, 40k gelezen blogs p/mnd

> E-mail: mailcoach en nieuwsbrieven: 
5 mln mail in 2018 verstuurd, Open ratio 40-60%

> App: Weekdoelen, uitdagingen, online coaching

> Contentmogelijkheden, social, instagram, video, podcasts etc.

> Webshop met beloningen van o.a. Rituals, Coolblue, HEMA
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2020



SamenGezond.nl
Positieve Gezondheid - uitgelicht
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Meer bewegen

44

Stoppen met roken
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Bloeddruk 
verlagen

Ism de Hartstichting:

Partnership met de 
doelstelling om 

mensen bewuster te 
maken, vaker hun 

bloeddruk te meten 
én 100.000 mensen 

op te sporen met 
een hoge bloeddruk 

terwijl ze dit niet 
weten. 

Goed voor je 
hart



Actueel: Balans & binnenactiviteiten …
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Samenwerken in regio Twente



Op weg naar – ‘elke tukker bewust’ 

1. Starten met SamenGezond zoals het nu beschikbaar is binnen de zorgpolis voor de minima

2. In gesprek met elkaar welke behoeften er zijn en samen mogelijkheden onderzoeken. 

Bijv: 

▪ Voorliggende voorzieningen ontsluiten?

▪ Koppelen aan andere initatieven: sport akkoord, GLI ? 

▪ Locale ondernemers betrekken via beloningen ?

Gebruik maken van bestaande infrastructuur SamenGezond



Samen starten en verder 
uitwerken



Partners waarmee we samenwerken op diverse gebieden. 
o.a. kennis, wetenschap/onderzoek en retail:

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwqrf318XkAhUmMuwKHfbzCqcQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.artsenleefstijl.nl/&psig=AOvVaw2hCjtsiF8o8gEi9ckb23Cp&ust=1568185377020950


Plenaire discussie

▪ Inhoudelijke vragen over presentaties

▪ Tips en feedback voor programma Vitaal Blijven

▪ Aansluiten bij het programma?


