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Delen is het nieuwe hebben

Toegang tot producten en kennis wordt steeds belangrijker dan het 
bezit ervan. Niet alleen voor individuen, ook voor bedrijven en 
zorginstellingen. Online deelplatformen als dat van FLOOW2 maken 
asset sharing transparant en verhandelbaar.
Tekst Betty Rombout
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De woning verhuren via Airbnb of de auto via 
Snappcar. Zo'n 550.000 Nederlandse  
huishoudens (acht procent) namen volgens 

een onderzoek van de ING vorig jaar deel aan de 
deeleconomie. En dat aantal zal alleen nog maar groeien. 
Ook bedrijven en zorginstellingen zien steeds meer de 
positieve kanten van asset sharing; het verhuren of 

verkopen van producten en kennis om geld te besparen 
en maatschappelijk verantwoord bezig te zijn.
Asset sharing is niet nieuw voor de zorg. Vaak gebeurt 
het delen op basis van ‘ik ken jou’ en ‘als je wilt, kun je 
onze vergaderruimte huren’. Internet biedt echter bij 
uitstek de mogelijkheid om het delen van producten en 
diensten veel beter te faciliteren; in een oogopslag ziet 
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een zorginstelling of bedrijf wat waar beschikbaar is. 
FLOOW2 gaf asset sharing een nieuw jasje door het 
ontwikkelen van een deelmarktplaats voor bedrijven in 
het algemeen en één voor zorgorganisaties: FLOOW2 
Healthcare. “We ontwikkelden een apart platform voor 
de zorg omdat de behoefte aan middelen en diensten in 
deze sector soms verschilt met die van het bedrijfsleven”, 
vertelt Lieke van Kerkhoven, business development 
healthcare van FLOOW2. Voor alle duidelijkheid, pro-
ducten en diensten van zorginstellingen worden via de 
deelmarktplaats aangeboden aan zowel andere zorgin-
stellingen als bedrijven en andersom.

Verhuren en verkopen
FLOOW2 Healthcare startte een pilot met het Rijnstate 
ziekenhuis. Deze organisatie hoopt de onbenutte capaciteit 
in te zetten voor anderen, geld te besparen en maatschap-
pelijk verantwoord bezig te zijn. Het ziekenhuis heeft in-
middels al heel wat producten en diensten op de business-
to-business marktplaats staan. Royan van Velse, manager 
Inkoop, noemt wat voorbeelden. “Via de site bieden we 
parkeercapaciteit aan. Heeft bijvoorbeeld een bedrijf in de 
buurt 500 parkeerplaatsen nodig in het weekend, dan 
kunnen ze die bij ons huren. De sporthal, die we gebrui-
ken voor fysiotherapie overdag, is ter beschikking in de 
avonden en in het weekend. Onze MRI-apparatuur wordt 
in het weekend minder gebruikt en kan dan gehuurd 
worden door bijvoorbeeld een privékliniek. Kennis op 
bijvoorbeeld het gebied van kwaliteitszorg hebben we ook 
op de site geplaatst. Daarnaast verkopen we spullen. Zo 
hebben we een brandweeraanhangwagen verkocht. En in-
courante voorraden zijn afgevoerd.”

Van idee naar doen
De markt is volgens Van Velse nog niet zo ver dat er al 
veel afgenomen wordt. “Ik ben blij dat asset sharing bij 
ons nu tussen de oren zit. Is er een nieuw apparaat nodig, 
dan wordt eerst naar een tweedehands gekeken. Ook in-
stellingen in de buurt weten dat wij producten en dien-
sten aanbieden. Marketing is de eerste stap. Daarna volgt 
de volgende. Het is een olievlekwerking, daar ben ik van 
overtuigd.”
“De stap van een goed idee naar goed gedaan is lastig”, 
zegt ook Van Kerkhoven. “Asset sharing is een heel an-
dere manier om naar producten en kennis te kijken. In 
het begin roept het soms weerstand op. Zijn er echter 
binnen een organisatie mensen die het idee omarmen – 
zoals in het Rijnstate – dan moet je met hén aan de slag 
en de organisatie erop inrichten. Dat kost tijd, want nie-
mand weet in het begin precies hoe het werkt.”
Het Rijnstate heeft een manager aangesteld die zich met 
asset sharing bezighoudt. Hij zet de producten en dien-
sten online en stelt contracten op, waarin onder andere 
de aansprakelijkheden, verantwoordelijkheden en verze-
keringen worden opgenomen. Van Velse: “Elk product of 
dienst kent weer een ander contract. Verhuren is een hele 
klus. Wat kost de verhuur van bijvoorbeeld een sporthal? 
Dat moet onderzocht worden. Let wel, wat je verhuurt, 
mag ook niet te duur zijn. Het eerste dat wij op FLOOW2 

zetten, was een hoogwerker. Het apparaat is speciaal 
voor ons gemaakt om slechts vier keer per jaar ge-
durende een week de glazen koepel van de hal schoon te 
maken. Echter, het apparaat verhuren bleek lastig en niet 
rendabel. Het apparaat is specifiek, mag niet buiten staan 
en moet op een dure dieplader getransporteerd worden.”
De organisatie die verhuurt of verkoopt, regelt dit dus 
zelf. FLOOW2 vraagt geen fee voor de transacties via de 
website. Ze faciliteren een deelmarktplaats. Na een 
proefperiode van 90 dagen betaalt het bedrijf of de or-
ganisatie maandelijks een bedrag aan abonnementskos-
ten, variërend van 0 euro (alleen zoeken en reageren) tot 
een maximum 325 euro (ongelimiteerd advertenties 
plaatsen). 

Internationaal
FLOOW2 beperkt zich niet tot de Nederlandse markt. In-
middels zijn er contacten met een grote ‘club’ rondom de 
Baltische zee; landen die innovaties willen versnellen. 
“Potentieel ongeveer 3000 zorgorganisaties zijn voorne-
mens faciliteiten te delen”, vertelt Van Kerkhoven. “We 
laten ons dus niet stoppen door geografische grenzen. We 
willen producten en diensten op wereldniveau met elkaar 
verbinden. Dat doen we niet door actief verkoopmensen 
naar bijvoorbeeld Duitsland te sturen. We willen pullen, 
niet pushen. Gaandeweg, via onder andere netwerken, 
brengen we wereldwijd de verbinding tot stand.” 
Wat stil staat kost geld. Dus is slim ondernemerschap van 
belang. Asset sharing is hier een vorm van. Een vorm die 
moet ‘landen’. Maar is dat gelukt, dan komt het goed. 
Veranderingen met de daaruit voortvloeiende voordelen 
komen uitsluitend tot stand door te durven, te doen en te 
ervaren. Lieke van Kerkhoven: “We proberen daarom de 
community van bedrijven en organisaties op onze deel-
marktplaatsen zo goed mogelijk met elkaar in verbinding 
te brengen. Waarom opnieuw het wiel uitvinden als er ge-
bruik gemaakt kan worden van bijvoorbeeld de best prac-
tice van het Rijnstate?” Van Velse knikt. “Inderdaad. Als 
er organisaties of bedrijven zijn, die meer willen weten 
over onze ervaringen, dan delen we óók graag hierin.”

' WaarOm OpNieuW 
heT WieL uiTviNDeN 
aLs je De keNNis 
ergeNs aNDers 
vaNDaaN kuNT 
haLeN?'

Kijk voor meer informatie op www.floow2healthcare.com.


