Healthy Community Foundation - HCF
HCF is een stichting, die zich inzet voor de belangen van de burger. Dit burgerinitiatief is een denktank, waar
initiatieven worden ontwikkeld, die de burger meer invloed geeft op de politieke besluitvorming. Op dit moment
heeft de burger weinig tot geen inbreng in politieke kwesties. HCF wil dit gaan veranderen.
De stichting is politiek neutraal en wil de politiek adviseren over het te voeren beleid in samenspraak met de
burger. Om enigszins druk uit te oefenen op de politiek worden deze adviezen ook gepubliceerd in de
(social)media.
Op 1 januari 2017 is HCF gestart met het bijeen brengen van een goed bestuur, bestaande uit ervaren
mensen, die op een integere basis zullen participeren.
Het zijn wijze mensen met een gedegen achtergrond en ruime ervaring binnen hun vakgebied, die nadenken
over hoe ze bijvoorbeeld welzijn en persoonlijke ontwikkeling in Nederland kunnen verbeteren voor iedereen.
Dat doen ze door te luisteren naar alle geluiden in de maatschappij, bereiden plannen voor en voert, zo
mogelijk, druk uit om huidige stelsels daarop aan te passen.
Via polls en enquêtes inventariseert HCF bij de burger waar de zorgen liggen en waar de burger vast loopt.
Van daaruit wordt vanuit een denktank plannen bedacht, waar menig politieke partij of politiek kopstuk zijn of
haar voordeel mee kan doen.
“Actief burgerschap is het antwoord op de partijdemocratie” en daar gaat HCF mee aan de slag.
Concessie doen stamt uit de 20e eeuw. HCF creëert samen met de burgers nieuwe oplossingen die passen bij
de 21e eeuw. Dit doen wij door alle ideeën mee te nemen in het proces voor nieuwe beleidsplannen.
Pijlers van HCF
HCF is gestart met vier pijlers. Hierop zijn de onderwerpen geplaatst, die het meest voor de burger van belang
zijn: Zorg, Educatie, Werken en Wonen
Doelstelling
“Een gezonde samenleving te creëren, waarin het welzijn van mensen - zoals een goede gezondheid,
een ideale woon- en leefomgeving, goede persoonlijke ontwikkeling - centraal staan en voor iedere
burger toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar is”.
HCF heeft als missie:
Ervoor te zorgen dat de samenleving bewuster en gezonder wordt, samen met elkaar leeft en de eigen
regie/verantwoordelijkheid neemt, door aan te tonen, dat het welzijn van de burger door middel van
samenwerkingsverbanden (zoals co-creatie) eenvoudiger, bereikbaar en betaalbaar wordt.
HCF tracht dit te bereiken door:
In samenspraak met de burger beleidsvisies op te stellen en deze te bespreken met de politiek en deze via
haar website en (social)media bekend te maken.
1. Verzamelen van vragen aan bevolking en professionals op het gebied van één van de vier pijlers;
2. Analyseren van de uitkomsten hiervan;
3. Bespreken met de politieke partijen, overheidsorganen en overkoepelende organisaties.
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Traject
HCF is begonnen om een duidelijk plan te schrijven voor de zorg, maar ook voor educatie, werken, bouw en
wonen. Op die manier komen alle disciplines aan bod, ondersteund door praktijkvoerders en mensen,
werkzaam in de diverse branches van onze pijlers.
Juist door het raadplegen van mensen die werken in de praktijk zal, op basis van co-creatie, duidelijkere
inzichten worden gegeven in wat er moet worden veranderd op de langere termijn. In plaats van de
bezuinigingen die er al plaats hebben gevonden en alleen op korte termijn zullen helpen ten kosten van
zorgpersoneel en de zorg in het algemeen. Daarin is het welzijn van patiënten en cliënt enorm gedaald. Dit kan
werkelijk anders!
HCF geeft u meer stemkracht en vertel ons wat u graag kwijt wilt over 1 of meerdere pijlers. Vertel uw ervaring
en waar u denkt dat de verbeterpunten zitten. Er zijn voldoende professionals in Nederland die daadwerkelijk
een stem moeten krijgen. Wij willen uw stem vertegenwoordigen! De bestuurders van HCF hebben een groot
netwerk, dat kan worden ingezet.
Door de zorg, educatie, bouw en wonen te verbeteren wordt automatisch het welzijn van mensen verbeterd.
Als het welzijn goed is zullen de ziektekosten, het ziekteverzuim en het algemene welbevinden van de mens
verbeteren.
HCF is een stichting met mensen die een hart hebben voor de medemens, want zonder hart is er geen welzijn.
Daarom zullen wij alle vier de pijlers blijven verbeteren en telkens met nieuwe beleidsplannen komen ter
verbetering. Want zoals de mens groeit, verandert ook de vraag. In een gezonde samenleving leer je van
elkaar en help je elkaar beter worden en in de kracht gezet worden. De juiste mensen op de juiste plaats en
vandaar uit kunnen wij in Nederland het beste zorgstelsel creëren van de wereld. Waar zorg nog echt zorg is,
waar geen woningnood is, waar educatie hoog staat aangeschreven en waar het welzijn van mensen goed is.
Dat is de samenleving waarin wij elkaar bijstaan en verbinding zoeken met elkaar. HCF zoekt die verbinding
door u mee te laten denken met een nieuwe samenleving waar plaats is voor mensen.
Voor vragen kunt u ons een DM op Twitter sturen, een persoonlijk bericht op LinkedIN en Facebook. Wij zullen
uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden.
Website
HCF is bezig met de bouw van een website. Hierover binnen kort meer.
U kunt reageren, vragen kunt stellen en ideeën kunt aangeven via: info@stichtingHCF.nl
HCF is ook actief op Social Media.
Twitter:
https://twitter.com/HCF_nl
Facebook: www.facebook.com/Healthycommunityfoundation
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company-beta/5384624/
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Bestuur HCF
Het bestuur van HCF bestaat momenteel uit vier personen, die ieder hun eigen portefeuille hebben. Het vijfde
bestuurslid, de plaats van de penningmeester, zal op korte termijn worden ingevuld. Ook dit bestuurslid zal een
relevante ervaring hebben voor één van de pijlers van HCF. Daarnaast hebben alle bestuurders politieke
ervaring. De portefeuilles zijn alsvolgt verdeeld:

Koos Dirkse, voorzitter

Koos heeft de portefeuille: Zorgstelsel en eHealth heeft meer dan 35 jaar
ervaring binnen de zorg, zowel vanaf de werkvloer als een directiefunctie binnen
een academisch ziekenhuis. Hij heeft een brede ervaring en achtergrond
(bouwkunde, Informatica en geneeskunde). Heeft diverse functies bekleed als
adviseur/informaticus en leiding gegeven aan diverse sociaaleconomische
onderzoeken op gebied van huisvesting binnen het toengeheten ministerie van
VROM. Was organisator en directeur van een samenwerkingsverband van ruim
40 ziekenhuizen op ICT-, medische informatie en declaratiegebied.
Carola heeft de portefeuille: Zorg en Welzijn en zal daarnaast de stichting
vertegenwoordigen als woordvoerder en heeft de verantwoording over het
secretariaat.
Carola heeft ervaring met communicatie in de breedste zin. Zij is ondermeer tvpresentator van talkshows. Daarnaast heeft ze lang gewerkt binnen de
gezondheidszorg. Ze is bekend met chronische ziekten en zal zich inzetten om

Carola Boezer, secretaris

meer begrip voor deze zieken te verwerven, zoals, in sommige gevallen,
erkenning. Carola zal zich hard maken voor de chronisch zieken in het algemeen.
Daniëlle heeft de portefeuille: Persoonlijke Ontwikkeling
Zij richt zich op het functioneren in de samenleving: vorming, onderwijs en
opvoeding.
Daniëlle zal met haar ervaring vooral de pijler onderwijs en opvoeding op een
hoger plan brengen. Kinderen met hoogbegaafdheid is haar veld van expertise.
Ze zal zich inzetten voor beter onderwijs en thuisonderwijs in Nederland.
Daarnaast neemt Daniëlle de automatisering van HCF voor haar rekening.

Daniëlle van de Raadt,
Algemeen bestuurslid
Steven heeft de portefeuille: Bouw, Wonen en Milieu
Hij is een ‘bouw en milieu’ man. Een echte ondernemer pur sang, Hij heeft een
adviesbureau met een specialisatie op het gebied RGS Asbest en andere
milieuonvriendelijke stoffen.
Zijn enorme ervaring zal Steven inzetten om het wonen en milieu in Nederland
beter te maken. Daardoor wordt ook de bouw gestimuleerd wat vervolgens weer
een stuk economie verbeterd.
Steven la Grouw,
Algemeen bestuurslid
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