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Wellness is BIG business
• Boodschap
Op 5 april 2005 heeft EIM de eerste bijeenkomst belegd van de Bedrijfsleven Innovatie
Groep (BIG). Op deze bijeenkomst hebben de directeuren van 15 grote brancheorganisa-
ties van ondernemingen in detailhandel, industrie, transport, horeca, recreatie en gezond-
heid zich onder leiding van Henk Gianotten - directeur EIM bv - gebogen over de nieuwste
marktuitdaging Wellness. De centrale vraag daarbij was of deze markttrend voor de bran-
cheorganisaties een bijzondere innovatieopdracht inhoudt: moeten zij hun leden extra sti-
muleren om deze trend te vertalen in eigen, nieuwe vormen van marktgerichte bedrijfsin-
novatie? De directeuren van de organisaties waren eensluidend in hun oordeel. Wellness
biedt het bedrijfsleven bijzondere kansen en vraagt ook om een actieve aanpak van de
brancheorganisaties. Wellness is voor hen BIG business. 

• De BIG-bijeenkomsten 
Nadat EIM medio 2004 een speciaal beleidscafé heeft georganiseerd voor directeuren van
branche- en koepelorganisaties over het thema 'Bedrijfsinnovatie', is het idee geboren om
met de directeuren van brancheorganisaties en koepelorganisaties van tijd tot tijd te dis-
cussiëren over aansprekende marktontwikkelingen en de betekenis daarvan voor het
bedrijfsleven en de activiteiten van brancheorganisaties. EIM heeft dit idee omarmd en
samen met een commissie bestaande uit J. Claes (Koninklijk Horeca Nederland), A. van
Duijne (UNETO-VNI) en J. Meerman (MKB-Nederland en Mitex) gekozen voor het thema
Wellness. Dit thema werd besproken met 15 directeuren en vertegenwoordigers van bran-
che- en koepelorganisaties, het bankwezen en de overheid.
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T.F.A.M. Bolweg directeur RECRON
M.J.W. Bontje directeur Zorgverzekeraars Nederland
W.W. Boonstra Rabobank Nederland
A.J. Borstlap directeur KNGF
J.G.S.M. Burgman directeur BOVAG
P.J.H. Janssen directeur RAI
M.H.J. Claes directeur Koninklijk Horeca Nederland
Mevr. M.J.W.A. van het Erve MKB-Nederland
M. Estourgie hoofd vakgroepzaken UNETO-VNI
A.J. van Hoof directeur NUVO
Mevr. P.E.H. Hoogstraaten directeur VAKcentrum
M.J. van Iwaarden ministerie VWS
J.F. Sistermans voorzitter AWT
F.A. Tweebeeke voorzitter VLEHAN
R.H.C. Wouters directeur Fitvak!
H.J. Gianotten directeur EIM bv
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• Markt- en bedrijfsinnovatie en de brancheorganisaties
Aan nieuwe kennisontwikkeling geen gebrek. Steeds weer komen de wetenschap en de
grote industriële, handels- en dienstenbedrijven met vernieuwende informatie en pro-
cestechnologie, met vernieuwende producten en nieuwe marktconcepten. De vraag is dan
ook niet: zijn er voldoende incentives om te innoveren, maar: hoe kunnen we ervoor zor-
gen dat het bedrijfsleven, in het bijzonder het MKB, deze incentives ook kan oppakken,
verankeren en uitbouwen in nieuwe vormen van eigen bedrijfsinnovaties? Is het MKB nog
wel in staat de stroom van vernieuwende impulsen op te pakken, zich nieuwe informatie
eigen te maken en eigen vernieuwingen door te voeren? Juist hier ligt de belangrijkste
uitdaging voor de branche- en koepelorganisaties, aldus Joop Sistermans, voorzitter van
de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid. De brancheorganisaties moeten
nadrukkelijk zorgen dat innovaties blijvend worden opgepakt door het bedrijfsleven en
zich daar verankeren. Sistermans staat zeker niet alleen in deze mening. Het overgrote
deel van de brancheorganisaties ziet een serieuze taak voor de brancheorganisaties als
het gaat om het stimuleren en verankeren van innovaties in het bedrijfsleven. Maurice
Estourgie illustreert de proactieve inzet van UNETO-VNI aan de hand van het project
Techniek en Innovatie en het project Radar dat UNETO-VNI ontwikkelt. In dit project wor-
den allerlei technologische uitdagingen voor de komende 15 jaar geïnventariseerd. 

schema 1 Een beeld van technologische innovatierichtingen die in een perspectief
van 15 jaar van belang zijn voor de elektrotechnische installateur

Verkenningen voor de lange termijn zien de meeste brancheorganisaties als een duidelijke
opdracht. Onderzoek van EIM onder 51 brancheorganisaties in 2004 wees zelfs uit dat de
brancheorganisaties de resultaten daarvan ook steeds nadrukkelijker willen vertalen in
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duidelijke instrumenten voor het aangesloten bedrijfsleven. Maar de echte innovatie ligt
bij het bedrijfsleven zelf. De rol van de brancheorganisatie blijft wat dit betreft onderge-
schikt. Jeu Claes (Koninklijk Horeca Nederland) stelt: 'De echte ondernemer is per definitie
innovatief. De rol van de brancheorganisatie is om de mogelijkheden om te innoveren
voor de ondernemer te verruimen, door eerder en indringender te informeren en door
barrières te slechten'. 'Ook de brancheorganisaties zelf zullen verder moeten innoveren,
en dan niet door geijkte paden te bewandelen, maar door de grenzen op te zoeken voor
de eigen taken, voor de eigen doelstellingen' (Claes). De heer Burgman (BOVAG) pleit
voor een 'Innovatie-benchmark bedrijfsleven' voor brancheorganisaties. Hoe vernieuwend
is het bedrijfsleven zelf binnen de branches? Wat kunnen branches en brancheorganisaties
van elkaar op dit gebied leren?

• Het begrip Wellness 
Op de BIG-bijeenkomst van 5 april hebben de deelnemers met name met elkaar gespro-
ken over de mogelijkheden van brancheorganisaties om innovaties bij het bedrijfsleven op
het gebied van Wellness te stimuleren.

Wellness heeft in goed Nederlands alles te maken met welbevinden. Het bouwt enerzijds
voort op gezond leven en anderzijds op comfortabel leven. Wellness heeft daarmee twee
wortels, twee bronnen van waaruit de Wellnessindustrie, en de Wellnessproducten en -
diensten zich kunnen ontwikkelen. Aan de ene kant staat daar de zorgverlening, die
steeds nadrukkelijker ziekteprocessen wil voorkomen door zorg-, leef- en woonvoorzie-
ningen steeds te richten op (het voorkomen van) mogelijke ziekteprocessen, door meer
natuurlijke revalidatiemogelijkheden te bieden en door verlenging van thuiswonen en -
verzorgen tot op hoge leeftijd mogelijk te maken (levensloopbestendig wonen). Aan de
andere kant is daar de comfortindustrie die de leefomstandigheden op een steeds hoger
comfortpeil wil brengen. Op verschillende terreinen zien we een versmelting van deze lij-
nen in de gezondheidsindustrie, zoals bij sauna's en schoonheidscentra, bij domoticapro-
jecten en bij voedingssuplementen. Een harde afgrenzing tussen 'zorgindustrie' en
'gezondheidsindustrie' valt niet te geven. 

Ook Paul Zane Pilzer maakt in zijn boek 'The Wellness Industry' (2002) een vergelijking
tussen The Wellness Industry en The Sickness Industry (zie schema 2). Hierin komt naar
voren dat de Wellness Industry als het ware het commerciële en op gezondheid gerichte
verlengstuk is van de Sickness Industry (oftewel zorgindustrie). 

schema 2 Sickness versus Wellness Industry

De intensiteit waarmee bedrijven Wellness oppakken als ijkpunt voor hun toekomstige
activiteiten, diensten en producten, en de gretigheid waarmee consumenten gebruik
maken van het nieuwe Wellnessaanbod, maken wel duidelijk dat Wellness zeker niet
gezien mag worden als een hype, als iets kortstondigs, maar als een robuuste trend in de
samenleving. 

SICKNESS EN/OF WELLNESS
The Sickness Industry
Products and services provided reactively to peo-
ple with an existing disease, ranging from a
common cold to existing cancerous tumors.
These products and services seek to either treat
the symptoms of a disease or to eliminate the
disease

Bron: Paul Zane Pilzer, The Wellness Industry, bewerking EIM.

The Wellness Industry
Products and services provided proactively to
healthy people (those without an existing disea-
se) to make them feel healthier and look better,
to slow the effects of aging, or to prevent disea-
ses from developing in the first place
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• Het Wellnessaanbod
De BIG Wellness heeft niet tot doel gehad een duidelijke afbakening te geven van het
begrip Wellness, maar op basis van de meningen van de aanwezigen kan wel het terrein
van het Wellnessaanbod kernachtig worden aangeduid.

Wellness is een steeds populairder wordend begrip binnen het bedrijfsleven. Elk vooroplo-
pend bedrijf heeft wel iets met Wellness. Enkele voorbeelden: Elysium (sauna en schoon-
heidscentrum) in Bleiswijk profileert zich nadrukkelijk als 'Centre for well being', Het
Duitse bedrijf Tchibo heeft een site met Wellnessproducten, Jan Nijhof (directeur Nijhof
bouw en woonwaren) noemt 'zorg en comfort' een van de belangrijkste nieuwe product-
marktcombinaties, Philips heeft nu een speciale nieuwe business unit die zich bezighoudt
met Consumer Health & Wellness, natuurlijke en verantwoorde voedingssupplementen,
energydrinks etc. worden door Herbalife gebracht onder de noemer Wellness, de tuincen-
tra schuiven volgens Frans Peeters, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van
Tuincentra, steeds meer op richting Wellness, op www.Wellnessplein.nl worden alle moge-
lijke producten en diensten genoemd die kunnen vallen onder Wellness. Kortom: Wellness
is hot!

Kijkend naar de wijze waarop Wellness wordt opgepakt door het bedrijfsleven in bijvoor-
beeld de Verenigde Staten, kan al snel het idee ontstaan dat Wellness alleen iets is voor
het grote dienstverlenende bedrijfsleven en dat kleinschalig inspelen op deze trend in
feite niet mogelijk is. De deelnemers aan de bijeenkomst waren echter een totaal andere
mening toegedaan. Wellness biedt juist ook op kleinere schaal een uitgelezen mogelijk-
heid om product- en diensteninnovaties door te voeren. Als voorbeelden werden o.m.
genoemd de nieuwe ‘domoticaproducten en diensten’ (wooncomfort verhogende produc-
ten die mede bijdragen tot het levensloopbestendig wonen), de Wellnesscenters in hotels
en de fitnesscentra al dan niet in combinatie met een fysiotherapeutische praktijk. Het
laatste voorbeeld geeft ook weer goed aan hoe nauw zorg en Wellness in elkaars verleng-
de liggen. 

• Wellness en het zorgaanbod
Wellness is zeker geen uitdaging alleen voor commerciële diensten die geïnitieerd zijn
door het bedrijfsleven buiten de huidige zorgverlening. Integendeel de zeer krachtige
groei van de zorgverlening - zo zal naar verwachting in 2025 niet minder dan 22% van de
beroepsbevolking werkzaam zijn in de zorg (nu is dat nog 13%) - en de toenemende pri-
vatisering van de gezondheidszorg bieden nadrukkelijk enorme mogelijkheden voor uit-
breiding van het dienstenaanbod op het gebied van welbevinden en gezondheid aan
zowel zorgverlening als het commerciële bedrijfsleven. Duidelijk is wel dat de aandacht
van de consument steeds meer verschuift van voorzien in levensbehoeften (producten)
naar persoonlijk welzijn (diensten en concepten). Dit conceptdenken komt bijvoorbeeld
sterk naar voren in multifunctionele centra, waarin gezondheid, comfort en ontspanning
worden gecombineerd. Zo heeft het Academisch Medisch Centrum Amsterdam als toe-
komstperspectief het concept van de zorgboulevard (zorgstrip) laten visualiseren (zie
Volkskrant, De Verleiding, maart 2005) en heeft de STAGG (Stichting Architecten
Onderzoek Gebouwen Gezondheidszorg) het idee van een zorgboulevard uitgewerkt (ze
schema 3). 

HET COMMERCIËLE WELLNESSAANBOD: EEN TYPERING

Het commerciële aanbod aan Wellness omvat alle producten en diensten 
- die door het bedrijfsleven worden aangeboden aan consumenten (B2C) en aan bedrijven (B2B) 
- die betrekking hebben op het leefcomfort en op de lichamelijke gesteldheid en 
- die tot doel hebben de gezondheidsbeleving van het individu op een hoger peil te brengen.
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schema 3 De zorgboulevard

Bron: Architectengroep Naarding Straesser v.d. Linden, Amsterdam

• De taak van brancheorganisaties bij Wellness
Wellness wordt door de organisaties gezien als een van de drijvende krachten voor inno-
vatie door het bedrijfsleven, klein en groot. Brancheorganisaties hebben dan ook zeker
tot taak om deze trend onder de aandacht van het bedrijfsleven te brengen. Daarbij gaat
de taak verder dan alleen informeren. UNETO-VNI bijvoorbeeld noemt het zeer gewenst
dat brancheorganisaties juist proactief vernieuwingsrichtingen verkennen en deze onder
de aandacht van het bedrijfsleven brengen, met name ook als het gaat om Wellness.
Hierbij zullen brancheorganisaties op de allereerste plaats zelf de informatievoorziening
aan de eigen achterban moeten oppakken. Maar als het gaat om verkenning van de
markt voor Wellnessproducten en diensten en de implicaties daarvan voor het bedrijfsle-
ven nu en de nabije toekomst, zijn zeer goed mogelijkheden van samenwerking tussen
brancheorganisaties denkbaar.



Impressies van de BIG-bijeenkomst Wellness 5 april 2005

Henk Gianotten en Peter van der Hauw in gesprek
met de heer Bontje van Zorgverzekeraars Nederland

Tim Bolweg (Recron), Ronald Wouters (Fitvak!), Jeu Claes 
(Koninklijk Horeca Nederland), Wim Boonstra (Rabobank Nederland)
en Patricia Hoogstraaten (Vakcentrum) luisteren naar de presentatie 
over Wellness door Henk Gianotten

‘Rondetafeldiscussies 

in klein verband’ 

zorgen voor 

uitwisseling van 

veel inzichten...
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