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Eindconferentie eGGZ-Centrum
donderdag 21 november 2019
12.00 - 17.00 uur
IJsfontein, Amsterdam

Marketing & innovatie voor meer
e-mental health
Mensen met psychische problemen kunnen sneller grip
krijgen op hun leven als zij gebruik maken van e-mental
health. Hoewel er verschillende goede toepassingen zijn
ontwikkeld, aarzelen veel partijen, waaronder instellingen
en verzekeraars, om e-mental health in te zetten.
Hoe komt dat? Wat kunnen we hieraan doen?
Op deze dag staan de volgende twee thema’s centraal:
marketing en innovatie. Kan een goede marketing ertoe
bijdragen dat e-mental health wèl wordt gebruikt? Vereist
het gebruik van e-mental health een innovatieve aanpak
binnen organisaties?
Lezingen en workshops belichten deze vragen van diverse
kanten. We combineren een praktische aanpak met een
breder theoretisch kader.

Programma
12.00 - 12:45 uur
Inloop, registratie & Lunch (facultatief)
12:45 – 13:00 uur
Welkom en opening
Floortje Schoevaart (dagvoorzitter)
Ate Osinga (lid Raad van Bestuur Arq)
13:00 uur – 13:40 uur
Hans Luijkcx & Henry Robben - Marketing in de zorg naar
een hoger plan
Hans Luyckx, operationeel directeur van IJsfontein en Henry
Robben, hoogleraar marketing aan de Nyenrode Business
Universiteit wisselen van gedachten over het in de markt
zetten van (digitale) zorgproducten. Als voorbeeld nemen we
‘Lunchroom Zondag’, een virtual reality spel voor mensen met
depressieve klachten. IJsfontein ontwikkelde dit spel voor het
eGGZ Centrum. Luyckx geeft een demonstratie en schetst
de gevolgde marketingstrategie. Wat kan anders en hoe
pakken we dat aan? Robben en Luyckx zijn het erover eens
dat partners gezamenlijk de markt moeten verkennen. En
dan? Een gesprek over nieuwe strategieën en vervolgstappen
voor een betere invoering van e-mental health. De zaal wordt
uitgenodigd mee te praten.
13:40 uur – 13:45 uur
Intermezzo
13:45 uur – 14:05 uur
Jarno Meijer, directeur Therapieland – Het invoeren en
rendabel maken van e-mental health
Therapieland timmert al flink wat jaren aan de weg als het
gaat om het opzetten van een platform voor cliënten in de
GGZ om mentaal fit te worden of te blijven. Wat zijn hun
ervaringen met het invoeren en implementeren van dergelijke
innovatieve producten?
14:05 uur – 14:25 uur
Anders werken bij het Prinses Maxima Center
Je kunt stellen dat het werken met e-mental health ‘anders
werken’ betekent. En anders werken betekent organisatieverandering. Prof. Dr. Rob Pieters, kinderoncoloog en
geneesheer-directeur van het Prinses Maxima Centrum
in Utrecht heeft ervaring met met het doorvoeren van
innovaties. Wat kan de GGZ hiervan leren?

Workshop 1: De invoering van F-ACT teams
De werkwijze van flexible assertive community
treatment-teams in de GGZ moge bekend zijn.
Michiel Bahler, een van de mensen die deze werkwijze
in Nederland introduceerde, vertelt over het opzetten
van deze teams.
Workshop 2: Hoe verander je een organisatie?
Peter Klumpenaar, GGZ Noord-Holland-Noord, geeft
een praktische workshop over hoe je een organisatie
klaarstoomt voor innovaties.
Workshop 3: Marketing in de GGZ
Jarno Meijer over het in de markt zetten van een
(hypothetisch) e-mental health product.

14.30 uur – 14:50 uur
Uitleg workshopsrondes en pauze
14:50 uur – 15:30 uur
Workshopronde 1, keuze uit 3 workshops
15:35 uur – 16:15uur
Workshopronde 2, keuze uit 3 workshops
16:20 uur – 16:45 uur
Heleen Riper en Jos de Mul: reflectie en vooruitblik
Inleiding door Jos de Mul, filosoof en hoogleraar wijsgerige
antropologie, waarna Heleen Riper, hoogleraar e-mental
health, hem interviewt.
16:45 uur – 17:00uur
Sluiting door Floortje Schoevaart
17:00 uur – 17:30 uur
Borrel

Floortje Schoevaart, dagvoorzitter
Floortje Schoevaart is schrijver, dichter, theatermaker, dagvoorzitter. Ze dichtte jaren voor Sesamstraat, schrijft voor
theater en tv, maakt voorstellingen (voor o.a. theaterfestival
De Parade, Het Concertgebouw, Het Residentieorkest),
ontwikkelt voor en met scholen kunsteducatie en leidt
congressen.

Hans Luyckx
Hans Luyckx studeerde economie en informatica aan de
Universiteit van Amsterdam. Hij schreef een doctoraalscriptie
over de economische consequenties van de kunst in Amsterdam
en schreef mee aan het SEO rapport ‘Meer dan een miljard voor
de kunst’. Na een lange corporate carrière belandde Hans als
directielid bij IJsfontein. Bij IJsfontein houdt hij zich bezig met
internationalisering, partnerships en organisatieontwikkeling.
Zijn motto is: ‘culture eats strategy for breakfast’. IJsfontein is
een toonaangevend ontwerpbureau als het gaat om spelend
leren. Onder het motto ‘playful solutions, serious impact’ worden hier sinds 1997 bijzondere projecten gerealiseerd, waarbij
opdrachtgevers variëren van non-profit organisaties (gemeenten, musea, zorginstellingen) tot organisaties als Ahold,
Landal Greenparks en Malmberg.

Henry Robben
Prof. dr. Henry Robben is sinds 1997 hoogleraar marketing aan
Nyenrode Business Universiteit.
Zijn onderzoek omvat strategische marketing, innovatiemanagement en de ontwikkeling van nieuwe producten. Hij publiceerde over deze en andere onderwerpen in onder andere de
International Journal of Research in Marketing, de Journal of
Strategic Marketing, R&D Management en de Journal of Product Innovation Management.
Robben is co-auteur van verschillende boeken over marketing
en management en een ervaren spreker op wetenschappelijke
en managementconferenties. Via Robin Beheer BV treedt hij
op als onafhankelijk consultant voor diverse organisaties.
Hij heeft de Canadese en de Nederlandse nationaliteit, en is
een fervent fan van het Nederlands voetbalelftal. Ook is hij
een omnivoor lezer van Nederlandse en Engelse literatuur en
spannende romans en heeft een eclectische smaak in muziek
en eten.

Jarno Meijer
Jarno Meijer behaalde aan de Rijksuniversiteit Groningen een
Researchmaster in Social and Organizational Psychology en
heeft zich tijdens zijn studie verdiept in motivatietheorieën en
eHealth. Hij is directeur van Therapieland en heeft als missie
om met Therapieland iedereen het vermogen te geven veerkrachtig te leven, door op het juiste moment psychologische
kennis op een inspirerende en toegankelijk manier beschikbaar
te stellen. Vanuit zijn achtergrond als ex-topsporter gelooft
Jarno in de eigen regie van mensen: met de juiste hulpmiddelen en vaardigheden kan iedereen aan zijn eigen mentale gezondheid werken. Ondersteund door
technologische ontwikkelingen zoals apps, online programma’s en Virtual Reality, gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek, werkt Jarno dagelijks vol
passie met een bevlogen team aan e-health met impact.

Rob Pieters
Prof. dr. Rob Pieters (1959) studeerde Bewegingswetenschappen en Geneeskunde aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam. Hij werd opgeleid tot kinderoncoloog aan het
VUmc, AMC en LUMC en in 2000 benoemd tot hoogleraar
kinderoncologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
en hoofd van de afdeling kinderoncologie in het Erasmus
MC-Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam tot januari 2014.
Hij publiceerde meer dan 600 wetenschappelijke artikelen
op het gebied van kinderkanker en kinderleukemie in het
bijzonder. Op bestuurlijk en toezicht niveau is hij actief in
verschillende nationale en internationale organisaties met
als doel de zorg en research voor kinderen met kanker te verbeteren. Rob Pieters is mede-initiatiefnemer van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht, hèt
landelijk centrum waar topzorg en –research voor kinderen
met kanker geconcentreerd is. Sinds 2013 maakt hij deel uit van de
raad van bestuur van het Prinses Máxima Centrum. Het Centrum
is op 5 juni 2018 officieel geopend door HM Koningin Máxima.
In juli 2016 is hij benoemd tot hoogleraar kinderoncologie aan
de Universiteit van Utrecht. Sinds januari 2018 is hij lid van
de raad van toezicht van het Ronald McDonald Kinderfonds.

Michiel Bähler
Michiel Bähler is psycholoog en directiesecretaris bij de divisie Acuut en Forensisch bij GGZ -NHN. Hij voltooide zijn
opleiding in Amsterdam en werkt sinds 1997 bij GGZ Noord
Holland-Noord. Naast zijn werkzaamheden bij GGZ NoordHolland-Noord was hij een van de ontwikkelaars van het
Flexibele ACT-model. Dit is een methode om mensen met
langdurende of blijvende ernstige psychiatrische aandoeningen buiten het ziekenhuis te ondersteunen en begeleiden.
Samen met de CCAF (www.ccaf.nl) ontwikkelde hij ook de
FACT-getrouwheidsschaal, waarmee de de implementatie
van FACT-teams gemeten kan worden.
Hij is sinds tien jaar als adviseur betrokken bij het Centrum voor
Certificering van ACT en F-ACT (CCAF). Hij is co-auteur van
het ‘Handboek Flexible act’ (Veldhuizen e.a., 2008 & 2015).
In Nederland zijn er ruim 300 FACT teams. Ook in vele andere landen is FACT geïmplementeerd en heeft hij bijgedragen
aan het implementeren aldaar.

Peter Klumpenaar
In 1979 begon Peter Klumpenaar als zeventienjarige zijn loopbaan
in de zorg met de in-service opleiding tot B-verpleegkundige.
Dit was bij het toenmalig Psychiatrisch Centrum St. Willibrord
in Heiloo. Na zijn afstuderen werkte hij hier op verschillende
locaties en functies als verpleegkundige.
Midden jaren tachtig emigreerde hij naar Zwitserland en werkte
hij in diverse rollen tien jaar in het Nederlands Astma centrum
Davos (NAD).
Eind jaren negentig keerde hij terug bij het inmiddels tot GGZ
Noord -Holland gefuseerde bedrijf .
Na een korte carrière als avond/nachthoofd begon hij met de
opleiding tot Verpleegkundig Specialist. Tijdens deze opleiding
kreeg zorginformatie en automatisering zijn interesse en specialiseerde hij zich als zorg informaticus op het kruispunt van de
zorg en techniek.
Tijden het eerste decennium van deze eeuw raakte hij steeds
meer betrokken bij grote (landelijke) automatiseringsprojecten
in de zorg en was werkzaam als Manager Informatisering. Vanaf het tweede decennium veranderde de belangstelling voor de
harde techniek in belangstelling voor zorgtransitie en innovatie.
Ook besloot hij als zelfstandige te gaan werken. Tegenwoordig
is hij de innovator van GGZ Noord-Holland-Noord en geeft
hij diverse bedrijven innovatie advies. Daarnaast is hij medeeigenaar van een brouwerij van abdijbieren en heeft hij een bedrijf dat grafische videoproducties en ontwerpen maakt.

Heleen Riper
Heleen Riper is hoogleraar e-mental health bij de vakgroep
Klinische Psychologie van de Vrije Universiteit, senior onderzoeker bij GGZ inGeest en werkt voor het Telepsychiatry Centre van de Universiteit van Zuid-Denemarken. Haar
onderzoek concentreert zich op de ontwikkeling van e-mental health interventies bij algemene psychische stoornissen,
het vaststellen van de klinische – en kosteneffectiviteit en
de implementatie in de reguliere zorg. Zij was als hoofdonderzoeker verbonden aan vele grootschalige nationale en EU
onderzoeksprojecten, publiceerde meer dan 200 artikelen en
hoofdstukken op het gebied van e-mental health en is de oprichter en co-redacteur van ‘The journal of Internet Interventions’. Zij is de vorige voorzitter van de International Society
of Research on Internet Interventions.

Jos de Mul
Prof. dr. Jos de Mul is hoogleraar Filosofische antropologie en haar geschiedenis aan de Faculteit Wijsbegeerte van
de Erasmus Universiteit Rotterdam en hoofd van de sectie
Filosofie van Mens en Cultuur aldaar. De Mul studeerde filosofie, rechten en kunstgeschiedenis aan de Universiteit
Utrecht en Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in
1993 aan de Radboud Universiteit en is sinds 1993 hoogleraar
wijsgerige antropologie en haar geschiedenis aan de Erasmus School of Philosophy, Erasmus Universiteit Rotterdam.
Zijn werk bevindt zich op het raakvlak van de wijsgerige en
biologische antropologie, cultuur-filosofie, techniekfilosofie en negentiende- en twintigste-eeuwse geschiedenis van
de continentale wijsbegeerte. Hij schreef meer dan 20 boeken en publiceerde meer dan 250 artikelen en boek- bijdragen, daarnaast publiceert hij regelmatig in nationale
dagbladen (NRC, Volkskrant, Trouw, Financieel Dagblad
en tijdschriften zoals De Gids, Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer. Zijn werk werd vertaald in vele talen en
verschillende keren bekroond. Hij was gasthoogleraar aan
de University of Michigan (2007-2008), Fudan University,
Shanghai (2008) en Ritsumeikan University, Kyoto (2016).
In 2012 verbleef De Mul als visiting fellow aan het Institute for
Advanced Study in Princeton. Daarnaast was hij onder meer
voorzitter van de International Association for Aesthetics
(2007-2010) en Vizepräsident van de Helmuth Plessner Gesellschaft (2005-2011). In 2014 schreef De Mul onder de titel
‘Kunstmatig van nature. Onderweg naar Homo sapiens 3.0’
het Essay van de Maand van de Filosofie. Over zijn vele reizen
publiceerde hij ‘Breng mij die horizon! Filosofische reisverhalen ‘(Uitgeverij Boom, 2019). Zie voor verdere informatie en
downloads van publicaties van Jos de Mul: www.demul.nl.
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