
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

U wordt, samen met nog vier of vijf echtparen, uitgenodigd door een u bekend / bevriend 
echtpaar. Zij hebben A.C. (Toek) Hagedoorn, revalidatiearts en initiatiefnemer van de Mendel 
Foundation en de Mendel Society, de gelegenheid gegeven om zijn plannen en de rol die u 
daarbij zou kunnen spelen, uit de doeken te doen. 

Hagedoorn presenteert het project, de achtergronden, de beweegredenen, de opzet van de 
Mendel Foundation; en uiteraard de aantrekkelijkheden daarvan voor u en de uwen; en de 
kosten. 

We zullen u een paar praktische voorbeelden geven: bijvoorbeeld, waar wij vinden dat het in het 
nu beschikbare “gewone” aanbod (zo veel) beter kan, wat voor mogelijke problemen we willen 
helpen voorkomen, hoe we het aan gaan pakken om de doelgroep (u en uw ouders) optimaal 
gezond te krijgen en te houden.  
We putten daarbij uit eigen ervaringen, of die van uzelf, die we terplekke verder uitwerken. 
 

Doelen van een Huiskamersessie 

De Mendel Foundation is recent opgericht; de Mendel Society is nog niet operationeel. De 
Huiskamersessies zijn een “Acid Test”: is er wel voldoende interesse in ons project? Zozeer, dat 
u het unieke er van beleeft en de potentiële waarde ervan waardeert, voor u en de uwen; zou u 
zich willen committeren om ons te steunen in de eerste praktische fases? 

Uw interesse, en eventueel uw ondersteuning (i.c. een toezegging tot deelname) is voor ons als 
oprichters van groot belang: het is een  fundamentele voorwaarde om de Mendel Foundation 
voort te zetten. Zodat we met de Mendel Foundation, niet alleen de realisatie van de 
doelstellingen kunnen bereiken, doch ook een veel bredere goede invloed kunnen hebben op 
de zorg voor ouderen in Nederland. 

We hopen ook met uw blijken van interesse aan andere partijen aan te kunnen tonen dat ons 
project hún steun verdient: overheden, ziektekosten verzekeraars, zorgkantoren, sponsors etc. 

In ieder geval hopen we u aan het denken gezet te hebben: u kunt een grote invloed hebben, 
voor u en de uwen, op een zo gezond en veilig mogelijke “oude dag”. 
 

  



 

Hoe bereikt de Mendel Foundation haar doelen 

De Mendel Foundation is een, uitdrukkelijk niet-lucratieve, stichting die de systematiek 
ontwikkelt en beschikbaar maakt, o.m.: 

• voorbereiden, in de praktijk uittesten en voortdurend verbeteren van alle onderdelen in 
praktisch- uitvoerbare zin in procedures.  

• de systematiek om te bereiken én aan te tonen dat we minstens 20% betere resultaten 
bereiken dan wie dan ook (en dus ook ruim aan alle officiële kwaliteitseisen voldoen). 

• de methodiek van selecteren van stafleden en het personeel zodat we onze intenties 
ook (voortdurend-) waarmaken. 

• hoe zorgen we dat dit ook zakelijk en financieel mogelijk wordt en blijft. 

De Mendel Foundation stelt alles wat zij ontwikkelt, (in onderdelen) vrij beschikbaar; in het 
Nederlands, Spaans en Engels. 

De opzet en uitvoering is volstrekt gereglementeerd gecontroleerd met een notariële oprichting, 
controles door het belastingwezen, jaarlijkse financiële verantwoording op de website en een 
raad van bestuur van onafhankelijke “Wijzen”. 
 

Wie zijn “wij” 

Het initiatief wordt (nu nog) getrokken door een klein aantal “Mendeleers”, met als oprichter en 
voortrekker, A.C. (Toek) Hagedoorn, revalidatiearts met ruim 25 jaar specialistische ervaring in 
revalidatiegeneeskunde, ouderenzorg en organisatiekunde in binnen-  en buitenland. 

 

Tijdspad 

We hopen voor het einde van 2014 voldoende ontwikkeld te hebben om de Mendel Society op 
te kunnen richten en een (part time) eerste Liaison te hebben aangenomen en ingewerkt, zodat 
we met de intake consulten kunnen beginnen. 
 

Hoe kunt u helpen 

1. In de eerste plaats door het ons duidelijk te maken als ons plan aansluit (of niet, of niet 
helemaal-) bij uw wensen: voorziet u dat u van ons aanbod gebruik zou maken (uzelf, 
familie en/of uw ouders)? 

2. Door te helpen met praktische ondersteuning, bijvoorbeeld door zitting te nemen in een 
klankbordgroep, of deel uit te gaan maken van een groepje “Patients’ Advocates”, of bij 
het verdere “ontwerp” van onderdelen van ons aanbod (organisatie; ontwikkelen van een 
client-base; ontwikkelen van div. bedrijfsonderdelen …); 

3. U kunt ons ook enorm helpen door zelf een “Huiskamersessie”  te hosten; 
en, 

4. U kunt fundamenteel helpen door een promesse te ondertekenen waarmee u vastlegt 
dat u deelnemer wordt van de Mendel Society, zodra wij de vereniging metterdaad 
oprichten (wij doen dat zodra we voldoende getekende promesses hebben voor ca. 
vijftig deelnemers). 

 

  



 

Waarom (nu) helpen  (hint: win – win –win) 

Wij denken en doen graag volgens het W-W-W principe: 

U wint: 
• De eerste personen die een promesse tot deelname tekenen, krijgen een forse korting 

op de inschrijvings-  of maandkosten 
• Diegenen die andere inschrijvers aanbrengen, krijgen proportioneel een extra korting, of 

een “ere-status” met uiteraard bijzondere privileges. 
 
Veel anderen winnen: 

• Als u inschrijft, maakt u het in de toekomst mogelijk dat potentieel veel anderen van uw 
en onze inspanningen beter kunnen worden (binnen, maar ook buiten de Mendel 
Society); o.m. andere deelnemers, de derde leeftijds populatie in zijn geheel; en een 
breed scala aan professionals. 

 
Wij winnen: 

• De Mendel Sciety gaat niet van start als we niet in een vijftigtal individuele promesses 
kunnen voorzien 

• De promesses gelden als “startkapitaal”: 
Omdat de Mendel Society geen winstbejag heeft kunnen we, in ieder geval in het startstadium, 
geen zinnige financiering krijgen: e.e.a. is “te risicovol” (financieel) voor banken en andere 
investeerders; “risicokapitaal” is onbetaalbaar. 

Voordat we metterdaad met de Mendel Society kunnen starten, willen we de systematiek van de 
operatie, de “draaiboeken” zóver uitgewerkt hebben dat we vrijwel direct kunnen beginnen met 
een bedrijfsvoering die de beloftes waar maakt en de kosten dekt.  

Al het ontwikkel werk wordt zonder financiële tegemoetkoming de oprichter en een kleine kring 
van sympatisanten en “meewerkers”. 

 
 

 
 
 

A.C. Hagedoorn, revalidatiearts 
oprichter, algemeen en medisch directeur 
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