DE ZIEL VAN WUNDERBAR

WUNDERBAR
Is het niet fantastisch
dat mensen gewoon
kunnen zijn wie ze zijn.
Het leven kunnen leiden
dat ze zelf graag willen.
Zich kunnen omringen met mensen
waar ze zich prettig bij voelen.
En kunnen wonen op een plek
waar ze zich helemaal thuisvoelen.
Ook als ze hulpbehoevend zijn.
wunderbar.care

Wie wij zijn
Wij zijn een maatschappelijke organisatie. Een coöperatie van mensen die nu of in de
toekomst behoefte hebben aan zorg. Wij manifesteren ons zowel als beweging, platform
en netwerkorganisatie.
Beweging
Als beweging ijveren wij voor een diametraal andere manier van denken en doen in en over de
zorg. Maar ook over de mensen die deze zorg behoeven. Wij willen een heuse kentering bij
zowel de publieke opinie als de zorgbranche teweegbrengen.
Zo staan wij voor een kleinschaliger aanpak. Die persoonlijker, menselijker, warmer en
empathisch is. Waar het accent legt op preventie. Op dat wat mensen nog allemaal wél
kunnen. Waar de hulpbehoevenden zelf centraal staan. Hun (latente) wensen en verlangens
het uitgangspunt zijn.
Wij willen dat er rekening wordt gehouden met, en respect is voor, wie deze mensen zijn.
Wat hun manier van leven is. Hoe zij sociaal, cultureel en maatschappelijk in het leven
staan. En waar zij behoefte aan hebben. Zeker in deze kwetsbare periode.
Wij vinden dat deze mensen zelf het heft in handen moeten nemen. Zelf de belangrijke
beslissingen moeten nemen. Omdat zij de ervaringsdeskundigen bij uitstek zijn. Het beste
weten waar zij behoefte aan hebben. Wat hun (latente) wensen en verlangens zijn. En het
dus ook volstrekt logisch is, dat zij hun eigen initiatieven ontwikkelen. En anderen daarbij
slechts een ondersteunende positie kunnen innemen.
Platform
Als platform zijn wij de spin in het web. De centrale plek waar al die initiatieven bij elkaar
komen. Waar kennis wordt uitgewisseld. Hulp wordt geboden bij de uitvoering. Waar nieuwe
concepten geïnitieerd en in co-creatie verder ontwikkeld worden. Financiering en juridisch
advies voorhanden is. Geselecteerde ontwikkelaars, architecten en investeerders klaar staan.
Maar ook veel kennis en ervaring voorhanden is hoe je deze initiatieven duurzaam kunt
exploiteren.
Ook is het platform het medium bij uitstek om de publieke opinie te bewerken. De geesten

rijp te maken voor een nieuwe manier het denken over de zorg en de mensen die deze zorg
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ontvangen. Wij willen zoveel mogelijk vertellen over al deze initiatieven. Hoe verschillend ze
allemaal zijn. (Net zo verschillend als al die mensen achter deze plannen.) Wat onze bijdrage
is. Hoe de projecten reilen en zeilen. Hoe het de bewoners (ook na verloop van tijd) vergaat.
Dit alles met als doel de mind set te veranderen. Duidelijk te maken dat dit de toekomst is. En
je maar beter voorop kunt lopen in die omslag.
Ons uiteindelijke doel is een algehele attitudeverandering op gang te brengen. Te beginnen bij
de zorgprofessionals en alle anderen die hier - diep in hun hart - eigenlijk al voorstander van
zijn. Deze mensen moeten we als eerste omarmen. Benaderen als onze trouwe fans en
ambassadeurs.

Netwerkorganisatie
Als netwerkorganisatie verzamelen wij een grote groep mensen om ons heen. Mensen die op
dezelfde manier in het leven staan. Dezelfde uitgangspunten delen over de toekomst van de
zorg en de vanzelfsprekende rol die hierin is weggelegd voor de eindgebruikers. Je alleen zo van onderop - een duurzame verandering kunt realiseren. Dit zijn de mensen die zich graag
willen inzetten voor, en betrokken willen zijn bij onze initiatieven. Denk hierbij aan diëtisten,
verpleegkundigen, technici, ict’ers, artsen en medisch specialisten. Maar ook journalisten,
vrijwilligers, mensen bij overheden en zorgverzekeraars. En natuurlijk al die potentiële nieuwe
initiatiefnemers. Onze toekomstige klanten/leden. Of zomaar mensen die dit idee een warm
hart toedragen. Ons in wat voor vorm dan ook graag ondersteunen. Fan of ambassadeur van
ons willen zijn.

Wat wij doen
Wij adviseren, ondersteunen en helpen bij het co-creëren van allerlei kleinschalige
initiatieven. Aangedragen door groepjes gelijkgestemde mensen. Op het gebied van
preventieve, reguliere, tijdelijke, ambulante, ouderen en palliatieve zorg.
Denk hierbij aan plekken waar mensen samen (aangepast) willen wonen, oud kunnen
worden, herstellen, revalideren, verzorgd worden of kunnen sterven. Deze plannen kunnen
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heel uiteenlopend zijn. Wat ze met elkaar gemeen hebben is dat ze kleinschalig zijn.
Aansluiten bij de manier van leven en behoeften van hun toekomstige bewoners. Zo zijn
opgezet en uitgevoerd dat deze mensen (zoveel mogelijk) hun eigen vertrouwde leven
kunnen voortzetten.
Zich dus amper of niet patiënt hoeven voelen. Zo min mogelijk met zorg en alle gedoe die

daar bij komt kijken geconfronteerd worden. De zorg zich aanpast aan de gebruikers en niet,

zoals nu, andersom. Deze initiatieven kunnen alle denkbare materialisaties aannemen. Van
hofjes, tiny houses, boten, boerderijen, stadsvilla’s, buitenhuizen, atelierwoningen, flats,
woontorens tot complete straten of een dorpje. Ze worden nieuw ontwikkeld of zijn

voormalige fabrieken, scholen, overheids- en kantoorgebouwen die een nieuwe bestemming
vinden.
Het zijn stuk voor stuk ruimten waar bewoners zich thuis voelen, zichzelf kunnen zijn.
Hun eigen vertrouwde leven en manier van doen kunnen voortzetten.
Wij helpen deze initiatieven bij de financiering, ontwikkeling, planning, uitvoering en
exploitatie. Adviseren en co-creëren. Leggen contacten met geschikte en door ons
geselecteerde architecten, ontwikkelaars en aannemers. Helpen bij het regelen van alle
faciliteiten, de casting van mede- of nieuwe bewoners. En alles wat daar tussenin van ons
gevraagd wordt.
Maar ook willen wij jonge ontwerpers en nieuwe merken en startups inspireren om allerlei
instrumenten en artikelen te ontwikkelen voor hulpbehoevenden die niet alleen - zoals nu
gebruikelijk is - nuttig zijn, maar die ook levensvreugde, smaak, esprit en persoonlijkheid
uitstralen. Aansluiten bij de lifestyle van de gebruikers. Denk hierbij aan wandelstokken,
rolstoelen, rollators en stoelliften. Moeten die er echt zo uitzien zoals die er nu uitzien? Wij
gaan daar ook met kunst- en design-academies wedstrijden voor opzetten. Het doel is tweeledig. Enerzijds is dit een effectieve manier om snel merkbekendheid en reputatie voor
Nieuwe Naam te genereren. Anderzijds is het een uiterst effectieve methode om de mind set
over hulpbehoevenden te doen kantelen.
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Waarom wij doen wat we doen
Zodra mensen hulpbehoevend worden, ouder worden, zorg nodig hebben of verpleegd
moeten worden, zowel tijdelijk als permanent, worden zij - zonder dat zij dit willen patiënt. Onderdeel van de zorgindustrie. Moeten zij zich schikken in een aanpak die gericht
is opefficiëntie, doelmatigheid en kostenbesparing. Met een afstandelijke, klinische,
productmatige en bijna industriële manier van werken tot gevolg. Zich voegen naar een
streng regime. Hun privacy en manier van leven tijdelijk opschorten of zelfs geheel en al
vergeten.
Steeds meer hulpbehoevenden, maar ook veel van de mensen die in de zorg werkzaam zijn,
hebben zo hun vraagtekens bij de richting waarin de zorg zich ontwikkelt. Voelen zich
steeds minder thuis in deze harde en afstandelijke managerscultuur. Hebben juist
behoefte aan kleinschaligheid, menselijkheid, gelijkwaardigheid, aandacht, empathie
en warmte. Een aanpak waar mensen centraal staan en het geld niet leidend is.
Bovendien staat deze beweging haaks op maatschappelijke en sociale ontwikkelingen. De
richting waarin de tijdgeest zich beweegt. Het wordt steeds meer als normaal ervaren dat
de eindgebruiker het voor het zeggen heeft. De keuzes bepaalt. Mensen de regie over hun
leven hebben.
De groep die nu hulpbehoevend en ouder wordt, de babyboomers en iedereen na hen,
weigert zich nog in een hokje te laten stoppen. Zij voelen zich fit en gezond. Staan nog
volop in het leven. Kunnen sommige dingen wellicht niet meer (zo goed), maar kunnen
vooral nog heel veel wel. En dat laatste is over het algemeen hun uitgangspunt. Zij willen
niet als oudjes of hulpbehoevenden behandeld worden. Bedisseld en bemoederd worden.
Hoe goed bedoeld soms ook. Zij willen zelf de regie in handen hebben. Precies zoals ze dat
hun hele leven al gedaan hebben. Weigeren zich te schikken in het huidige systeem en
aanbod. De attitude van deze groep is de turbo achter onze beweging.
Er zijn hier en daar al groepjes mensen die met elkaar dit soort initiatieven opzetten. Maar elke
keer blijkt, dat zij het wiel opnieuw moeten uitvinden. Vandaar dat wij deze initiatieven willen
helpen en ondersteunen. Kennisuitwisseling tussen deze initiatiefnemers tot stand brengen.
En er allerlei professionals aan koppelen. Alleen zo krijgt deze beweging de snelheid en

schaalgrootte die het verdient. Lukt het een heuse kanteling in de zorg te bewerkstelligen.

Een attitudeverandering bij zowel de publieke opinie, als de mensen die in de zorg en
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aanverwante branches werkzaam zijn.

Onze droom*
Wij dromen van een samenleving waar iedereen kan zijn wie hij of zij is. Het leven kan leiden
wat men graag wilt. Zelf kan bepalen met wie je dat leven wilt delen. Waar je wilt wonen. En
hoe je je dag indeelt. Wat je allemaal doet en laat. Er geen instanties zijn die je daarin
beknotten. Hun wil opleggen. Je dwingen je manier van leven aan te passen.
Wij dromen dat je diezelfde vrijheid ook hebt op de cruciale momenten. Wanneer het er écht
op aan komt. Je bijvoorbeeld je partner hebt verloren. Moet revalideren. Hulpbehoevend
bent of dreigt te worden. Kwetsbaar wordt. Oud of gebrekkig.
Ook dan moet het vanzelfsprekend zijn dat we de vrijheid hebben om zelf te bepalen hoe
we willen leven. Waar en met wie we willen vertoeven. En wat we allemaal (nog) willen
doen of juist laten.

Het waarom van onze droom
In onze westerse wereld kunnen we ons leven over het algemeen inrichten zoals we dat
willen. Onze eigen keuzes bepalen. Datgene doen waar we ons prettig bij voelen. Wonen op
een plek waar we kunnen gedijen, in een huis waarin we ons thuis voelen. Dat we zelf
uitgekozen hebben. Aansluit bij onze smaak en manier van leven. Dit alles is het resultaat
van een lange sociale en maatschappelijke ontwikkeling.
Maar zodra we ziek (dreigen te) worden, verpleegd moeten worden, hulpbehoevend
worden, alleenstaand zijn, ouder worden of wanneer ons einde nadert; oftewel wanneer we
kwetsbaar en afhankelijk worden, het meest behoefte hebben aan warmte, aandacht en
empathie; worden we zonder we het willen onderdeel van een zorgindustrie. Hebben we
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plotseling niet zo veel meer te vertellen. Moeten we ons voegen naar een in de kern kil en
afstandelijk systeem. Dat slechts gericht is op doelmatigheid, efficiëntie en kostenbesparing. Oftewel de huidige sociale en maatschappelijke ontwikkeling is nog niet ten
einde. Moet deze laatste stap nog zetten. En dat zal niet zonder slag of stoot gaan.
Toch zal de generatie die nu langzaam maar zeker voor zorg in aanmerking komt, zich
niet zomaar schikken in dat wat tot nu toe gebruikelijk is. Dit zijn de babyboomers.
Gewend hun eigen plan te trekken. De maatschappij naar hun hand te zetten. Zij zijn
over het algemeen goed opgeleid. Fit en gezond. Hebben het geld en de mogelijkheden
om het initiatief naar zich toe te trekken. Hun eigen (toekomstige) zorg te organiseren.
De tijdgeest is de motor achter de kanteling die wij willen bewerkstelligen. En de babyboomers de turbo die de motor aanjaagt.

*Definitie van een droom
Iets wat we graag wilt, maar nooit zal bereiken. Maar dat ondertussen wel richting geeft.
Houvast geeft. De weg laat zien die je te gaan hebt. Op dezelfde lijn, maar dichterbij, ligt de
missie. De missie is haalbaar. Alle beslissingen die je neemt, zijn erop gericht de missie
dichterbij te brengen.

Onze missie
Het is onze missie een heuse kanteling in de zorg te bewerkstelligen. Ervoor te zorgen
dat de samenleving, maar ook de branche zelf diametraal anders gaat denken over het
hoe, wat en waarom van de zorg.
De geesten rijp te maken voor een nieuw normaal. Waar de zorg kleinschalig is, en van
mensen gaan bepalen welke zorg ze hoe, waar en wanneer krijgen. En die zo inrichten
dat zij zoveel mogelijk hun eigen vertrouwde leven kunnen voortzetten.
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Het is onze missie alle plannen die her en der in het land ontstaan te ondersteunen.
Kennisuitwisseling tot stand te brengen. Met raad en daad bij te staan. Met de initiatiefnemers te co-creëren, te ontwikkelen en uit te voeren. Het platform te worden waar alle
kennis bij elkaar komt en uitgewisseld wordt. Specialisten voor je klaar staan die alles
weten van duurzame investering, financiering, ontwikkeling, constructies en exploitaties.
Maar ook mensen op ideeën te brengen. Te inspireren met de vele mogelijkheden.
Het is ook onze missie de publieke opinie en de branche de ogen te openen. De samenleving te tonen waar mensen vandaag de dag écht behoefte aan hebben. Maar ook wat er
allemaal mogelijk is wanneer je voorbij de conventies gaat denken. Een nieuw type zorg van
onderaf gaat organiseren. Onder leiding van de ervaringsdeskundigen bij uitstek: de
mensen die (binnenkort) behoefte hebben aan zorg. Omdat zij het beste weten wat hun
wensen en verlangens zijn.
Die je aldus kunt samenvatten: zorg die kleinschalig georganiseerd is. Warm, menselijk en
empathisch is. Rekening houdt met wie de mensen zijn deze zorg behoeven en wat ze
echt willen. Hun privacy en manier van leven als uitgangspunt van al het handelen ziet.
Het is onze missie dat de afnemers van zorg zelf gaan bepalen waar, hoe en met wie zij
in een kwetsbare periode willen vertoeven. Welke zorg ze daarbij nodig hebben. En van
wie ze die willen ontvangen.

Onze ambitie
Het is onze ambitie de spin in het web te zijn voor alle kleinschalige zorginitiatieven. Nu en
in de toekomst. Eerst in Nederland, maar later ook in de landen om ons heen. Landen die
sociaal, cultureel, maatschappelijk en demografisch aan ons verwant zijn. Waar min of meer
dezelfde problematiek speelt. Denk hierbij aan Duitsland, Denemarken, Zweden, België en
Frankrijk.
Het is onze ambitie de publiek opinie over de zorg compleet om te draaien. Een heuse
kanteling in de branche te bewerkstelligen. Niet alleen door er een duidelijk andere mening
over te hebben en die op een inspirerende manier uit te dragen; maar bovenal door de daad
bij het woord te voegen. Steeds meer bijzondere projecten te realiseren. Initiatieven die tot
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de verbeelding spreken. Kwalitatief en bijzonder zijn. Buiten de geijkte kaders treden.
Andere uitgangspunten hanteren.
Waarbij niet doelmatigheid en efficiëntie centraal staan, maar de (latente) wensen van
de gebruikers. Hoe zij de rest van hun leven voor zich zien. Wat ze nog allemaal willen en
kunnen.
Het is onze ambitie steeds meer plannen te realiseren. En zo de samenleving te laten zien
hoe het anders kan. En bovenal hoe het anders moet. Hoe je zoiets zelf van onderop kunt
organiseren. En wat daar de resultaten van zijn. Hoe bijzonder, simpel, maar ook vanzelfsprekend deze aanpak eigenlijk is.
Wij willen een voorbeeld en een rolmodel zijn voor mensen en organisaties die zelf in de zorg
werkzaam zijn. Hen inspireren. Laten zien hoe het anders kan. Hoe je dichter bij de mensen
kunt komen die zorg nodig hebben. Hoe je voor hen het verschil kunt maken. (Weer) met
plezier en hartstocht je werk kunt doen. Er je ziel en zaligheid in kunt stoppen.
Hoe je weer kunt doen waarom je ooit voor dit beroep en metier gekozen hebt.

Onze doelgroep(en)
Primair
Mensen die nu of straks geen onderdeel willen worden van een industrieel zorgsysteem.
Zich niet willen voegen naar de mores van een branche waar efficiëntie, doelmatigheid en
kostenbesparing de aanpak bepalen. Het lot in eigen hand willen nemen. Zelf initiatieven
willen ontplooien. Hun eigen zorg en/of die van hun dierbaren willen organiseren.
Secundair
Mensen die ons initiatief een warm hart toedragen. Zelf in de zorg werkzaam zijn, zoals
verpleegkundigen, diëtisten, technici, ict’ers, artsen en specialisten en zich graag met onze
initiatieven willen verbinden. Maar ook anderen die sympathiek tegenover deze kanteling
staan, ons kunnen helpen de publieke opinie rijp te maken voor deze kanteling in de zorg,
zoals journalisten en maatschappelijke organisaties. En natuurlijk niet te vergeten mensen
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die nu al ijveren voor deze transitie en onze eerste fans en ambassadeurs zullen zijn.

Dominante waarden (zie merkvizier)
Verbindend en tegendraads. Idealistisch en berekenend

Onze merkessentie (zie merkvizier)
Zelf je eigen zorg organiseren.

Onze belofte

Hen enthousiasmeren met bijzondere projecten net zolang tot deze aanpak van onderaf
het nieuwe normaal wordt.
Wij beloven een groot netwerk van gelijkgestemden, fans en ambassadeurs om ons heen te
verzamelen. Een groep die kan uitgroeien tot een beweging, waarmee we druk kunnen
uitoefenen op overheden, zorgverzekeraars en allerlei publieke en private instellingen om
het roer om te gooien. Onze initiatieven te omarmen.
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WHY – HOW – WHAT

Why
Omdat de zorg zich ontwikkeld in een richting waar steeds meer mensen moeite mee hebben.
Steeds grootschaliger en afstandelijker wordt. Efficiëntie, doelmatigheid en kostenbesparing
de dienst uitmaken.
Tegelijk is er in de maatschappij juist grote behoefte aan kleinschaligheid, een decentrale en
van onderop georganiseerde aanpak. Waar de mens centraal staat. Warmte en empathie
vanzelfsprekend zijn.
Steeds meer mensen die zorg behoeven, willen dat het liefst zelf organiseren. Zelf de plek,
het gebouw, het personeel en hun medepatiënten uitkiezen. Zelf bepalen hoe ze hun leven
willen inrichten. Verder willen met hun leven.

How
Door alle initiatieven daadwerkelijk te ondersteunen. Kennis uit te wisselen. Nieuwe
projecten te entameren. Initiatiefnemers te helpen met het bedenken, ontwikkelen,
financieren en uitvoeren van hun projecten. Met hen te co-creëren, hun plannen verder te
ontwikkelen en te realiseren. Duurzaam bij deze projecten betrokken te blijven. Dus ook te
helpen bij het exploiteren en het casten van nieuwe medebewoners bij overlijden of vertrek
van een van de bewoners.
Door de publieke opinie te bewerken. De maatschappij rijp te maken voor een diametraal
andere manier van denken en doen in de zorg. Van onderop georganiseerd, door de zorgafnemers zelf.
Door iedereen die in de zorg werkzaam is, van artsen, verpleegkundigen, technici,
specialisten tot verzekeraars, verpleegtehuizen, ziekenhuizen, verzorgingshuizen en
palliatieve instellingen, zorgverzekeraars en overheden voor onze aanpak te winnen.
Deze initiatieven documenteren wij in cases waarmee wij een breed publiek informeren en
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enthousiasmeren. Via onze site en platform. Maar ook via sociale media. Bijeenkomsten,
spreekbeurten en beurzen. Met als doel een attitudeverandering bij de publieke opinie en de
zorgbranche in gang te zetten. Hun perceptie over de aanpak in de zorg te doen kantelen.

What
Wij ondersteunen allerlei bestaande en nieuwe initiatieven. Verzamelen kennis en stellen die
beschikbaar. Moedigen potentiële initiatiefnemers aan hun eigen plan te trekken. En dat
samen met ons in co-creatie verder te ontwikkelen. Er een begroting op los te laten.
Financiële specialisten, ontwikkelaar en juristen bij te halen. En het vervolgens uit te voeren
en te exploiteren.

Onze ziel

*Definitie van een ziel
De organisatie verbeeld als mens van vlees en bloed. Met alle leuke en minder leuke kanten
die mensen eigen zijn. Met afkomst en opleiding. Leeftijd en ervaring. Karakter en levensinstelling. Drijfveren en ambities. En natuurlijk met sekse. Met sekse wordt bedoeld de
animus en anima in de terminologie van o.a. Carl Jung. Mannelijke en vrouwelijke eigenschappen dus. Mannelijke eigenschappen zijn o.a. agressie, daadkracht, durf, lef, wil, moed,
avontuur, territoriumdrift en ego. En vrouwelijk o.a. warmte, inlevingsvermogen,
mededogen, verzorging, betrokkenheid, opoffering, altruïsme en dienstbaarheid. Als de
mannelijke eigenschappen de vrouwelijke overtreffen wordt de ziel automatisch mannelijk.
En andersom.
De ziel bepaalt de tone-of-voice en de look-and-feel van de organisatie.
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De ziel
Wunderbar is een energieke jonge vrouw. Simpel maar smaakvol gekleed. Met stralende
ogen. Beweeglijke handen. Aangename stem. En een bijzondere uitstraling. Deze vrouw
heeft onmiskenbaar charisma. Wanneer zij ergens binnenstapt zijn alle ogen op haar
gericht. Nog voor zij ook maar iets heeft gezegd of gedaan.
Zij is onbevangen. Tegendraads. Gaat haar eigen weg. Tegen de stroom in. Geleid door haar
idealen. En is voor de duvel niet bang.
Wunderbar is intelligent. Hoogopgeleid. Heeft uiteenlopende studies gevolgd. Een brede
interesse. En bovenal een duidelijke mening. Die ze bepaald niet onder stoelen of banken
steekt. Bevlogen kan overbrengen. Mensen hangen aan haar lippen als ze het heeft over het
onderwerp dat haar het meest na aan het hart ligt. De kanteling in de zorg die zij wil
bewerkstelligen.
Ze neemt op zo’n moment haar publiek mee op haar vleugels, vertelt vol passie over haar
organisatie. Waarom ze dit platform heeft opgericht. De projecten die ze met haar
beweging faciliteert. De publieke opinie die zij wil veranderen. Als je haar zo vol vuur ziet
praten, kom je tot geen andere conclusie dan dat dit een extraverte vrouw is. Iemand die
geniet van alle ogen die op haar gericht zijn. Maar wanneer je haar op andere momenten
ontmoet, zie je iemand anders. Een vrouw die ingetogen is, bescheiden en introvert. Vooral
luistert, dienstbaar is, op de achtergrond opereert, zichzelf graag wegcijfert. Het liefst de
projecten waar ze bij betrokken is en bovenal de initiatiefnemers achter die projecten in het
zonnetje zet.
Wunderbar is sensitief en dus kwetsbaar. Haar antennes staan ver uit. Voelen de
tijdgeest. Ze weet dat het nu de juiste tijd is. Nu of nooit is. Tegelijk twijfelt zij. Is dit niet te
groot voor haar? Gaat haar dit wel lukken? Bezwijkt zij niet onder deze last? Maar dan
herpakt zij zicht. Gaat er weer volop tegenaan. Vertrouwt zij op haar intuïtie, de mensen
om haar heen. Haar organisatie. Deze beweging is niet voor niets op haar pad gekomen.
Tegelijk is zij berekenend. Weet mensen voor haar karretje te spannen. Een uitgekiend
verdienmodel aan haar idealen te koppelen. HOftewel zij heeft een complex karakter. Is
een diamant met vele facetten. iemand die steeds weer op een andere manier schittert.
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Laten we haar eens goed onder de loep nemen. Haar afkomst in onze analyse betrekken. Ze
komt uit een warm nest. Ondanks dat beide ouders werkten kreeg ze veel aandacht. Vader
was verpleger en moeder arts. Het omgekeerde cliché dus. Klaar staan en zorgen voor
anderen is haar met de paplepel ingegoten. De liefde en toewijding waarmee dit echtpaar
hun werk deden haar gevormd. Ze was nog maar een puber toen de ommekeer kwam. De
managers hun intrede in de zorg deden kwamen, de verzekeringen de dienst gingen
uitmaakten, het geld leidend werd. De patiënten en hun behandelaars het sluitstuk werden
in een koele, berekende, bijna industriële aanpak.
Maar deze twee mensen lieten zich niet gek maken. Gingen stug door met waar zij in
geloofden, de roeping die zij hadden. En betaalden daar de prijs voor. Vader overleed. Veel
te jong. En moeder ging vervroegd met pensioen. Als je dit verhaal kent, begrijp je haar
beter. Wie zij is. Wat zij wil bereiken. Waarom zij vastbesloten is het tij te keren. De zorg
een andere richting op te laten bewegen. Een heuse kanteling tot stand te brengen.
Wunderbar is een mensenmens. Een echte verbinder. Is hartelijk, warm, inlevend en
onderhoudend. Vrolijk, hulpvaardig, met een positieve instelling en een onuitputtelijke
energie. Bij haar geen beren op de weg. Zij denk liever in kansen en mogelijkheden. Brengt
de juiste mensen bij elkaar. Spant ze, voor ze zich dat realiseren, voor haar karretje. Alles
wat zij doet gaat losjes, als vanzelf. Maar dat is schijn.
Achter de schermen wordt hard gewerkt, zaken goed doordacht en voorbereid. De
organisatie achter haar is een goed geoliede machine waar iedereen zijn of haar plek kent.
Ondanks dat deze groep bestaat uit een bonte mix van betaalde krachten, freelancers en
vrijwilligers, is zij homogeen. Omdat men allemaal op dezelfde manier in het leven staat.
Dezelfde drijfveer heeft. Dezelfde droom deelt.
Ook zakelijk gezien is deze vrouw een kanjer. In korte tijd heeft zij haar organisatie
uitgebouwd. Zijn er plannen de organisatie ook in de landen om ons heen te introduceren.
Aan ambitie en daadkracht geen gebrek bij haar.
Zo kort als Wunderbar nog bezig is, zo groot is ondertussen al haar reputatie. Mensen
sluiten zich graag bij haar aan. Want de projecten waar zij zich voor inzet, komen steevast
van de grond. Vinden altijd investeerders. Worden door allerlei instanties en organisaties
welwillend ontvangen. Zelfs een aantal zorgverzekeraars steunen inmiddels haar plannen.
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En ook de politiek loopt met haar weg. Zowel op stedelijk, provinciaal als landelijk niveau.
Alles bij haar gaat van een leien dakje. Alles wat deze vrouw aanpakt heeft succes. En dan
wil iedereen natuurlijk graag met je meedoen. Onderdeel zijn van dit succes.
Maar wij weten ondertussen wel beter. Hebben een kijkje achter de schermen gekregen.
Weten hoe hard daar gewerkt wordt. Niets aan het toeval wordt overgelaten. De enorme
presaties die geleverd worden. Het succes dat wordt afgedwongen.

Niveau van communicatie / relatie met de doelgroep in communicatie*
*Mogelijkheden: top-down / down-up / gelijkwaardig
Down-up

Merkvizier
Voor het merkvizier worden de vier meest dominante waarden van de organisatie gekozen.
Hygiënische waarden, oftewel waarden die binnen de branche bijna voorwaardelijk zijn,
zoals bijvoorbeeld betrouwbaarheid voor een bank of creativiteit voor een spellenontwikkelaar worden daarbij vermeden.
Twee van deze waarden zijn ‘zacht’ de andere twee ‘hard’. De waarden op elk van de twee
assen zijn zoveel mogelijk elkaars tegenpolen. In het midden van het vizier komen ze
samen, vormen daar de merkessentie. De verwoording van dat wat de organisatie het beste
kenmerkt. De merkessentie is meestal de basis voor een slogan of pay-off.
Bij de associaties zien we het volledige spectrum van deze vier waarden. Uit deze reeks is
de meest pregnante versie gekozen. Bij de verpersoonlijking van de waarden wordt dieper
op de betekenis van het woord ingegaan. Stel een waarde is ‘humor’, maar de humor van
Toon Manders is natuurlijk een hele andere dan van Dolf Jansen.
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In de laatste versie van het vizier wordt de strategische route aangegeven. Wat is (nog)
zwak vertegenwoordigd bij de organisatie? Waar moet de komende tijd aan gewerkt
worden? Welk type mensen moeten er wellicht nog extra bij betrokken worden?
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Ons merkvizier
Dominante waarden en merkessentie

idealistisch

zacht

verbindend

Wunderbar

eigenzinnig

Zorg voor jezelf

hard

berekenend
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Ons merkvizier
Associaties
kleinschalig
menselijk
empathisch
bezieling
betrokken
maatschappelijk
voorbeeldfunctie
moreel marktleider
social venture
mony-and-meaning
gelijkwaardig
samen
met elkaar
netwerk
delen
geven
aandacht
betrokken
fasciliteren
bemiddelaar
dienstbaar
coöperatie
co-creatie
plezierig
losjes

verbindend

idealistisch

Wunderbar
Zorg voor jezelf

berekenend
ambitieus
gedreven
zakelijk
veeleisend
daadkrachtig

opschalen
lat hoog leggen
buitenland
slim verdienmodel
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tegendraads
vernieuwend
innovatief
initierend
tegen de stroom in
beweging
activistisch
baanbrekend
rebels
bevlogen
eigenzinnig
onbevangen

Ons merkvizier
Verpersoonlijking waarden
Rebecca Gomperts
(Woman on Waves)

idealistisch

Nelson Mandela

verbindend

Wunderbar
Zorg voor jezelf

tegendraads

Pipi Langkous

berekenend

Richard Branson
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Ons merkvizier
Strategische weg

idealistisch

verbindend

Wunderbar
Zorg voor jezelf

berekenend
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tegendraads

Zorg voor jezelf

