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Nederland de term ‘humanitaire innovatie’ nieuwe dimensies heeft 
gegeven. Centraal daarin staat de Dutch Coalition for Humanitarian 
Innovation, kortweg DCHI. “Als je het fonetisch uitspreekt, klinkt het 
als: Dutchie”,  lacht hij. “Het idee voor een dergelijke coalitie is vorig jaar 
ontstaan tijdens de Nederlandse humanitaire top. Toen heb ik minister 
Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ge-
vraagd: wat zou u ervan vinden als we bedrijfsleven, ngo’s, wetenschap 
en kennisinstituten samenbrengen rond dit thema? Met het doel om een 
win-winsituatie te realiseren waarbij getroffen gemeenschappen, de 
humanitaire sector als geheel en ook de deelnemende bedrijven in een 
dergelijke coalitie er beter van worden. Dat laatste is iets waar sommigen 
wellicht wat aan moeten wennen, maar wat mij betreft moet dat gewoon 
kunnen. Zolang de partijen die meedoen maar echte ‘believers’ zijn: be-
drijven en organisaties die meedoen vanuit de intrinsieke motivatie om 
iets goeds te doen voor anderen. Die dat in hun genen hebben verankerd. 
Voor hen mag deelnemen aan projecten vanuit onze coalitie best een 
aanvullend voordeel opleveren, enige mate van return on investment, 
nieuwe samenwerkingen, een verbeterd imago. Daar is niks mis mee. 
Sterker nog: ik geloof dat het de enige weg is om een duurzaam verschil 
te maken. Laten we met z’n allen gaan voor ‘winnovation’.”
   
Het enthousiasme voor de DCHI-coalitie was zodanig groot, dat De 
Vries direct met enkele ‘supporting partners’ een start heeft gemaakt. 
“We hebben naast het Rode Kruis en het ministerie ook VNO-NCW, 
Care Nederland, UNICEF Nederland en de gemeente Den Haag kunnen 
aanhaken. Met Capgemini als organisatie die de coalitie praktisch onder-
steunt. Het is voor het eerst dat we een dusdanig breed collectief achter  
innovatie op het gebied van noodhulp hebben kunnen scharen. Die in-
novatie is hard nodig. Hulporganisaties zijn sterk gericht op actuele 
noodsituaties, het bijeenbrengen van financiën en hulpgoederen en het 
verlenen van noodhulp ter plaatse. Er is geen vernieuwingscultuur, sterker  
nog: ngo’s zijn sterk risicomijdend om toch vooral zo veel mogelijk 
middelen aan directe hulp te kunnen besteden. Volkomen begrijpelijk, 
maar niet houdbaar. We kunnen zo niet doorgaan. In de wereld zitten 
125 miljoen mensen in nood, 60 miljoen daarvan zijn op de vlucht. Dat 
zijn duizelingwekkende aantallen. De hoogste aantallen ooit. De wereld-
bevolking groeit, we zien heftige urbanisatieproblemen, de effecten van 
klimaatverandering, de groeiende kloof tussen arm en rijk. Allemaal 
aspecten die het aantal rampen en crises doen toenemen en die naast het 
lenigen van acute nood ook om duurzame, echte oplossingen vragen. 
Om nieuwe manieren van denken en werken, ook in de humanitaire 
sector. Daar hebben wij als ngo’s de hulp van andere organisaties bij 
nodig. Clubs met een andere kijk en nieuwe ambities die ons als hulp-
organisatie voortstuwen. Neem nou Hans de Boer van VNO-NCW, hij  
zei: ‘Wat zou het toch mooi zijn als Nederland bij een ramp, waar ook ter 
wereld, altijd als een van de eerste ter plekke zou zijn.’ Dat is de motivatie 

De innovatiekracht van ons land leunt volgens de algemeen directeur 
van het Nederlandse Rode Kruis vooral op creativiteit. “Natuurlijk is 
kennis een belangrijke drijver onder onze economie, maar het is voor mij 
toch vooral ons vermogen om nieuwe invalshoeken te bedenken waarmee 
we het verschil maken. Op de een of andere manier kunnen wij vanuit 
creativiteit dingen bedenken die er nog niet zijn. Nieuwe concepten die 
we vervolgens daadwerkelijk groot maken. Ik vind de muziekindustrie 
een ongelooflijk mooi voorbeeld. De Nederlandse dj’s brengen nieuwe 
muziek naar de rest van de wereld, reizen van de ene hotspot naar de an-
dere. Daarmee is dancemuziek niet alleen een exportproduct van beteke-
nis, maar draagt het ook bij aan ons innovatieve imago. En dat lokt weer 
volgende vernieuwingen uit. Ook binnen zorg en gezondheid zie je dat 
gebeuren. Neem een jong bedrijf als Mind&Health van Peter Kuijper. 
Daar helpen ze mensen om veel bewuster om te gaan met hun levensstijl 
en daarmee hun vitaliteit te vergroten. Een heel andere kijk te ontwikkelen 
op gezond zijn en blijven, die volgens mij heel waardevol is.”

Als het aan De Vries ligt, gaat 2016 de boeken in als het jaar waarin 

Een gesprek met Gijs de Vries over de kansen van Nederland gaat algauw 
ook over de kansen van de rest van de wereld. En dan met name de delen waar 
voorspoed en welvaart niet vanzelfsprekend zijn. “Nederland zit in de top 10 
van innovatiefste landen ter wereld. Ik geloof dat we die kracht ook kunnen 
inzetten op een gebied waar vooral anderen ervan profiteren: humanitaire 
innovatie. Nederland als motor achter vernieuwing in de wijze waarop noodhulp 
wereldwijd gestalte krijgt. Effectiever en efficiënter. Dat is iets waarmee we 
ons kunnen onderscheiden, in meer dan alleen economisch opzicht.”
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brede zin. Het levert immers nieuwe domeinen op waarin onze innovatie-
kracht tot ontwikkeling kan komen. Maar de bijdrage van het Rode Kruis 
aan de toekomst van ons land reikt volgens De Vries verder. “Heel praktisch: 
wij zijn er ook voor hulp bij calamiteiten in eigen land. Daarbij leunen we  
op een grote groep vrijwilligers, die samen een flexibel en schaalbaar net-
werk vormen. Nog even los van de EHBO-diensten bij evenementen. Om 
die schaalbaarheid te illustreren: gemiddeld genomen komen wij 24 keer 
per jaar in actie om te ondersteunen bij een calamiteit in Nederland. Bij 
de recente toestroom van vluchtelingen zijn we 146 keer ingezet om te 
helpen bij de crisisopvang. Dat zegt iets over de dynamiek en flexibiliteit 
van onze organisatie.”

Deze inzet van vrijwilligers heeft ook nog een andere dimensie. De Vries: 
“Het werkt ook inspirerend. Deze mensen doen iets voor een ander 
zonder politieke of andere motivatie. Als je daar getuige van bent geweest, 
of zelf hulp hebt ontvangen, dan raakt je dat. Iemand was er voor je zonder 

iets terug te verwachten. Dat heeft een bredere maatschappelijke bete-
kenis, een grotere toegevoegde waarde dan de praktische hulp alleen. 
Dat hebben we in Nederland nu meer dan ooit nodig. Ik maak me echt 
zorgen over de verharding in de maatschappij, de polarisatie. We lijken  
steeds minder voor elkaar over te hebben. Het wordt zakelijker, de over-
heid trekt zich terug. Er ontstaat een trend van ieder voor zich, in plaats  
van gezamenlijkheid. Dat is iets wat zich de afgelopen paar jaar razend-
snel heeft ontwikkeld. Een verrechtsing, ook internationaal, die zorgen 
baart. Er ontstaat een wij-zij-verhouding, een groeiende tweedeling. Dat 
druist in tegen onze grondbeginselen. Als maatschappij en zeker ook als 
Rode Kruis. Dus ik voel een gedeelde verantwoordelijkheid om een te-
genbeweging op te zetten. Goede dingen te doen, de mensen in hun hart 
te raken, met menslievendheid als basis. Soms voelt dat als roeien tegen 
de stroom in, maar ik zie ook lichtpuntjes. Zo hebben wij een jaar of drie  
geleden het gegeven omarmd dat burgers vaak als eerste ter plekke zijn 
bij noodsituaties en vervolgens via social media daarvan niet alleen verslag  
doen, maar ook hulp mobiliseren. Dat zag je bijvoorbeeld in toenemende  

“  WIJ ZIJN EEN LAND VAN COALITIES, 
MET EEN VOEDINGSBODEM  
VOOR SAMENWERKING VANUIT  
EEN GEZAMENLIJK BELANG.” 

waarmee hij is ingestapt. Vanuit het besef dat ons land uitblinkt in logis-
tiek, probeert hij nu bedrijven bij ons platform te betrekken. Dat levert 
een heel nieuwe dynamiek op. Die zie je ook terug in de wijze waarop de 
coalitie te werk gaat. We willen toe naar een heldere innovatie-agenda 
rond het slim gebruik van data en nieuwe concepten om mensen in crisis-
gebieden de regie terug te geven over hun eigen toekomst. Met strakke 
sturing op voortgang en resultaten. Zoals het bedrijfsleven dat gewend 
is te doen en waar wij als ngo’s van nature moeite mee hebben. Ik ben 
ervan overtuigd dat de combinaties en verbindingen die we nu leggen de 
basis vormen onder echte verandering.” 

Is er een reden waarom een dergelijke coalitie juist in Nederland is ontstaan? 
De Vries: “Omdat er rond de World Humanitarian Summit het goede 
momentum was. Ik kon mijn ervaring uit het bedrijfsleven gebruiken om 
betrokken partijen te mobiliseren. In mijn tijd bij Ernst & Young heb ik 
gezien wat het effect is van gezamenlijk zakendoen, van schaal creëren en 
impact vergroten. Dat denken probeer ik toe te passen in de omgeving 
waarin ik nu actief ben. Met respect uiteraard voor de specifieke kenmerken 
en onderliggende waarden van het Rode Kruis. Ik geloof dat iets als deze 
coalitie bij uitstek in Nederland een succes kan zijn. Wij zijn een land van 
coalities, met een voedingsbodem voor samenwerking vanuit een geza-
menlijk belang. Het zou fantastisch zijn als we hiermee wereldwijd voorop 
kunnen lopen. Met initiatieven én resultaten. Zodat andere landen een-
zelfde weg inslaan. Onze eerste uitdaging is nu om het prille initiatief tot 
wasdom te brengen. De eerste ideeën voor projecten zijn er inmiddels. Denk 
aan manieren om mensen in noodgebieden te helpen een eigen inkomen te 
genereren, of dichter bij huis: apps die vluchtelingen in Nederland helpen om  
een opleiding te volgen. En wat dacht je van innovaties rond sanitaire voor- 
zieningen in grote opvangkampen bij crisisgebieden? Met slimme nieuwe  
pompsystemen kun je toiletgroepen snel leegzuigen zodat de hygiëne sterk  
verbetert. Zo kun je van poep business maken. We zoeken nu partijen die 
daarin willen investeren. En er straks dus ook aan mogen verdienen.”

 

Met zijn denken zoekt De Vries naar mogelijkheden om vernieuwing aan  
te jagen door humanitaire en economische belangen op een manier te ver-
binden die voor alle betrokkenen voordeel oplevert. Ook voor Nederland in  

 

 
Help, Dordrecht 
staat onder water    
Op zaterdag 14 maart 2015 
stroomden grote delen van 
Dordrecht onder water als 
gevolg van aanhoudende zware 
regenval. Dat was het scenario 
van de grootste online- en 
offlinerampenoefening uit de 
geschiedenis van het Rode Kruis. 
Doel was om te zien of het 

oproepsysteem van Ready2Help 
werkt, een netwerk van inmiddels 
bijna 38.000 behulpzame burgers 
dat bij rampen en crises kan 
worden ingezet. Tijdens de 
‘ramp’ werden dijken verstevigd 
maar ook social media gemonitord 
(webcare). Alles verliep volgens 
het draaiboek. De dag kreeg 
als rapportcijfer een 7,6 mee. 
In datzelfde jaar waren er 157 
echte oproepen: van onlinehulp 
na de aardbevingen in Nepal en 
het op- en afbouwen van opvang-
locaties voor vluchtelingen, tot het 
inpakken van voedselpakketten. 
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Iedereen dacht dat Peter Kuijper het voor elkaar had. Vrouw, huis, auto en een goed lopend metaalhandelsbedrijf. 

Hij voelde zich alleen geen happy persoon. En wilde weten hoe zijn lichaam en hoofd (samen)werken. Daar is hij 

zich in gaan verdiepen. Hij las boeken, volgde opleidingen, sprak artsen, bezocht wetenschappers en vroeg zich 

af hoe hij de beste versie van zichzelf kon maken. Daar kwam in 2013 Mind&Health uit voort, dat inmiddels 55 

medewerkers telt en mensen helpt hun energie te vergroten. Zelf voelt hij zich beter en energieker dan ooit. 

Gijs de Vries noemde u als voorbeeld van iemand die op een bijzondere, eigen manier een verschil maakt. 

Hoe vindt u dat?

“Dat is heel eervol. Het is ook loon naar werken. We hebben er met zijn allen alles aan gedaan om de missie 

van Mind&Health uit te dragen. Nu dat opgepikt wordt, geeft dat een bevredigend gevoel. Vroeger gooide 

ik metaal over schuttingen, voor jachtbouwers of wie dan ook. Nooit iemand die dankjewel zei. ‘Als het niet 

goed is hoor je het wel’. Nu ik met mensen mag werken, is het omgekeerd. We krijgen zo veel waardering. 

Het is verschrikkelijk dankbaar en betekenisvol werk.” 

Wat zijn uw drijfveren, waarom doet u wat u doet?

Mijn grote missie is: Nederland ‘olympisch' maken. Niet dat we allemaal gouden medailles moeten halen bij de 

Olympische Spelen in Tokio, maar ik wil mensen bewustmaken dat ze zelf veel invloed kunnen uitoefenen op 

hun fysieke en mentale gezondheid. Ik denk als heel Nederland bij ons langskomt, we met zijn allen vrolijker, 

vriendelijker, energieker en toleranter zijn, en beter presteren. Ziekenhuizen zouden een beetje leger zijn 

en Edith Schippers een stuk gelukkiger. Die houdt de helft van haar budget over.” 

Waar liggen op uw vakgebied de komende jaren de grootste kansen?

“We douchen, scheren, ontbijten en gaan naar het werk. Bijna alles gebeurt op de automatische piloot. De 

grootste uitdaging is om mensen bewust te maken van zichzelf. Zo’n tachtig procent van je dagelijkse energie 

bepaal jezelf. Dat moeten we vertellen. Offer een paar geschiedenislesjes op en leer kinderen hoe ze moeten 

ontspannen en hoe ze hun eigen gedrag positief kunnen beïnvloeden. Daarnaast kunnen we veel leren van de 

oosterse geneeskunde. Als we die verbinden met de onze, levert dat een enorme winst aan levenskwaliteit op."

Wat zou u aan Nederland veranderen als u voor één keer de mogelijkheid had?

“Ik wil Nederland zelfredzamer maken. Dat als je stress hebt, je weet wat je eraan kan doen. Preventie speelt 

daarbij een belangrijke rol. Ik zou het logisch vinden als een verzekeraar meer preventie vergoedt, al is het 

maar voor een deel. Nu kun je met een burn-out naar huis gestuurd worden en dat vindt iedereen goed. Zolang 

dat zo blijft, zeggen mensen: ik wacht wel tot ik ziek ben, dan wordt het betaald.”

mate rond vermissingen ontstaan. Naar Oostenrijks voorbeeld hebben 
wij toen het concept ‘Ready2Help’ bedacht, een platform voor mensen 
die hun handen uit de mouwen willen steken als er nood is. In de tuin-
bouw bijvoorbeeld na een forse hagelbui of inderdaad bij vermissing 
van personen. Als er in jouw omgeving een calamiteit is, ontvang je een 
voicemailtje met de vraag of je kunt komen helpen, je drukt op 1 als je 
komt en 4 als het niet lukt. Heel simpel. We hebben er campagne over 
gevoerd en dat leidde tot zesduizend deelnemers. Daar waren we al best blij 
mee. Toen kwam de vluchtelingenstroom op gang en hebben we op enig 
moment een oproep gedaan omdat we echt handen tekortkwamen. En 
nu heeft Ready2Help bijna 38.000 deelnemers! Het is misschien wrang 
om te zeggen, maar de komst van de vluchtelingen heeft dit platform 
echt vleugels gegeven. Het weerspiegelt ook een maatschappelijke 
trend: mensen willen laagdrempelig kunnen instappen. Zich niet als 
lid voor de eeuwigheid verbinden.”

“Dit soort successen helpt ons ook in de herijking van onze strategie. 
Onlangs hadden we een feestje waarin enkele vrijwilligers zijn gehuldigd 
omdat ze al vijftig jaar actief zijn. Vijftig jaar! Ik denk niet dat we over 
vijftig jaar dergelijke jubilea nog gaan meemaken. Er komen andere, 
lossere verbanden voor in de plaats. Meer gericht op specifieke thema’s 
of gebeurtenissen, geen life-long commitment meer. Wij denken na over 
manieren om de vrijwilliger van de toekomst nieuwe tools aan te reiken. 
Misschien dat we het Ready2Help-concept kunnen uitbouwen. Naast  
noodhulp ook burgerhulp, evenementenhulp, eerste hulp, hulp bij zelf- 
redzaamheid, hulp tegen eenzaamheid. Dat soort aspecten. Op die manier 
kan het Rode Kruis een bindmiddel zijn, een organisatie die Nederland 
mobiliseert als dat nodig is. Voor acute hulp en duurzame ondersteuning, 
in binnen- en buitenland.”

“  WIJ DENKEN NA OVER MANIEREN OM 
DE VRIJWILLIGER VAN DE TOEKOMST 
NIEUWE TOOLS AAN TE REIKEN.”
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