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Greet Prins: ‘Het kan niet anders 
dat er een bepaalde mate van 
ongelijkheid gaat ontstaan,  
omdat de dagbesteding die  
iemand krijgt per gemeente  
kan verschillen, ook al gaat het 
om eenzelfde soort cliënt’
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Lange tijd is de naam Philadelphia verbonden geweest met een mislukte fusie, grote financiële problemen door fout 

vastgoedbeleid, verontrust personeel en ongeruste ouders. Toen in april 2009  Greet Prins als voorzitter van de raad 

van bestuur aantrad bij de gehandicaptenorganisatie kreeg ze een duidelijke opdracht mee. Maak de organisatie 

financieel gezond en breng de kern van het werk terug tot waar het om gaat: kwalitatief goede zorg op maat. Zelf 

voegde zij er participatie van cliënten, medewerkers en vertegenwoordigers aan toe. Sinds twee jaar draait 

Philadelphia weer zwarte cijfers en wordt er hard gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Prins 

(Zorgmanager van het jaar 2011): ‘We zijn op de goede weg.’

Goede zorg binnen 
juiste financiële kaders

Het is het eerste wat opvalt: het hoofdkantoor van Phila

delphia wordt gedeeld met de Rabobank. Vroeger stond 

het pand de gehele concernstaf van Philadelphia ter  

beschikking, maar die tijd is voorbij. De gehandicapten

organisatie heeft gesneden in de overhead en deelt dus nu 

een pand. Wat verder opvalt, zijn de kleurrijke afbeeldin

gen aan de muren, gemaakt door cliënten. Het gebouw, 

maar ook de kamer van Prins, ademt vrolijkheid uit. Prins 

mag ook best een beetje vrolijk zijn, want ze heeft al veel 

bereikt sinds de zware tijden in 2008 (zie kader).

Bij Prins’ aantreden in 2009  was er al een herstelplan 

klaar. Eén aspect ervan was het verbeteren van de –peni

bele financiële situatie. Prins moest samen met de toen

malige interimdirecteur ervoor zorgen dat het financiële 

kader waarbinnen de zorg aan de cliënten van  

Philadelphia kan worden verleend op orde was. ‘We zijn 

begonnen met het afstoten van vastgoed en het terug

brengen van onze cliëntendoelgroepen. We werkten ook 

in de thuiszorg en hadden enkele verpleeg en 

verzorgings huizen bijvoorbeeld, maar die rekenden we 

niet meer tot de kern van onze doelgroep. Verder hebben 

we de overhead fors teruggebracht door van twee ma

nagementlagen één te maken tot in totaal drie lagen 

Sturen op zorg  
en zakelijkheid

[raad van bestuur, regio directeuren en locatiemanagers, 

red.] Het resultaat was dat we in 2009 en 2010 al een po

sitief resultaat konden laten zien, waarmee we het verlies 

van 2008 weer goed maakte. We kunnen nu weer bouwen 

aan het eigen vermogen.’

Zakelijkheid
Maar dat was slechts een deel van het financiële verhaal. 

Prins heeft ook gestuurd op een nieuwe cultuur waarbij 

zorg en zakelijkheid in balans zijn. ‘Er heerste in onze or

ganisatie nog te veel het idee dat als je voor de zorg kiest 

je niet voor het geld kiest.’ Natuurlijk moesten de mede

werkers wennen aan een meer zakelijke koers. ‘Zorgmen

sen zijn vaak introvert en gericht op de kleine en mooie 

momenten die zij met hun cliënten beleven. Geld staat 

hier heel ver van weg. Maar de wereld is nu eenmaal an

ders geworden.’

Bovendien was het oude systeem zo dat je altijd je geld wel 

kreeg van het zorgkantoor. Eerst 9095% en daarna aan het 

einde van het jaar de rest. Prins: ‘Dan dacht men vanzelf: 

het komt wel goed.’ Dat is veranderd. ‘We zijn als branche 

naar een andere vorm van bekostiging gegaan, namelijk 

van financiering op institutioneel niveau naar financiering 

op individueel niveau via ZZP’s. Waarbij we bovendien ook 

minder in totaal krijgen.’

Ér waren ook verschillen tussen de locaties. Er heerste nog 

het idee dat als de zorg op orde is, het vaak ook wel goed 
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zit met het geld’. Voor Philadelphia reden om meer zakelijk 

besef te kweken. ‘We hebben al onze locaties de opdracht 

gegeven om zwarte cijfers te schrijven zonder dat de zorg 

daaronder lijdt.’ Dat is de meeste locaties nu gelukt.

Philadelphia heeft haar locatiemanagers daarbij onder

steund door te zorgen voor een betere managementinfor

matie. ‘We hebben ook onze locatiemanagers in staat ge

steld om een opleiding financieel management te volgen. 

Verder is er een structuur van regio en concerncontrole 

in het leven geroepen die locatiemanagers ondersteunen 

en ook eventueel aanspreken als de cijfers niet goed zijn.’ 

Er zijn  op dit gebied grote vorderingen gemaakt. Prins: 

‘Het opstellen van een budget voor 2012 gaat op veel lo

caties beter bijvoorbeeld dan toen we ermee begonnen.’ 

En inmiddels kan Prins zeggen dat binnen de financiële 

kaders de focus weer geheel is gericht op de kwaliteit 

van de zorg. 

Kwaliteit
Prins’ tweede opdracht was om de kwaliteit van de zorg te 

verbeteren door te sturen op wat ze ‘de driehoek’ noemt. 

‘De kwaliteit van de zorg wordt bepaald door de relatie 

tussen de cliënt, de begeleider en de ouders/vertegenwoor

digers. Onze medewerkers zijn steeds meer gefocust op de 

kwaliteit van deze relatie. In de driehoek cliënt, begeleider 

en ouders komt op maat gemaakte zorg tot stand.’

Concreet betekent dit volgens Prins dat medewerkers zich 

nog meer dan voorheen bewust worden van het feit dat er 

meerdere doelgroepen zijn die ieder een eigen aanpak  

nodig hebben. ‘Elke cliënt moet de  zorg krijgen die bij hem 

of haar past. Zo zijn oudere mensen met een verstandelijke 

beperking of mensen die ernstig meervoudig beperkt zijn, 

gebaat bij intensieve en belevingsgerichte zorg. En mensen 

die ambulant zijn en elke ochtend naar de dagbesteding 

gaan, zijn weer gebaat bij een goede en plezierige relatie 

met hun begeleiders. Elke soort zorg vereist weer andere 

begeleiders en ook een andere training van deze begelei

ders. Deze professionalisering is iets waar we de komende 

jaren verder op willen focussen.’

Om de zorgmedewerkers hierbij te betrekken, zijn er het 

afgelopen jaar ‘Het beste uit jezelf’trainingen gehouden in 

zes schouwburgen in Nederland waarbij in totaal onge

veer 5000 medewerkers aanwezig waren. Voor het bestuur 

van Philadelphia was het hét moment om ‘dankjewel’ te 

zeggen tegen de medewerkers die de afgelopen jaren alle

maal onder moeilijke omstandigheden hebben moeten 

werken en zich daar soms zelfs  in Prins’ woorden voor 

schaamden. ‘Op die trainingsdagen hebben we uiteengezet 

wat onze ambities zijn vanuit cliënt, ouders en medewer

kersperspectief. Ook konden de medewerkers aangeven 

aan wat voor soort trainingen ze behoefte hadden. Dit 

wordt de komende twee jaar uitgewerkt in trainingen op 

onder andere het gebied van communicatie en bejegening, 

samenwerken en methodisch werken.’

Vóór deze trainingsdagen heeft Philadelphia begin dit jaar 

een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. Dit 

resulteerde in een 6,6, met een respons van 47%. Prins:  

‘Wij schrokken hier niet van. Dat cijfer lag in de lijn met 
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Philadelphia is een landelijke organisatie met ruim 
8.000 medewerkers die in en vanuit circa 800 locaties 
ondersteuning bieden aan ruim 8.000 cliënten met 
een verstandelijke beperking. De ondersteuning vari-
eert van enkele uren begeleiding per week tot dage-
lijkse intensieve zorg, en van logeeropvang tot dagbe-
steding en begeleide werkvormen.
Stichting Philadelphia Zorg fuseerde in 2008 met de 
zorgorganisatie Evean Groep en de woningcorporatie 
Woonzorg Nederland tot Espria. Rondom deze fusie 
waren de nodige hobbels te nemen: de participatie-
raad van Philadelphia was tegen. Ook de Tweede Ka-
mer zag problemen. En eind 2009 besloot toenmalig 
minister Ella Vogelaar na bespreking in de minister-
raad de bestuurlijke fusie niet goed te keuren op juri-
dische gronden. De samenwerking tussen de drie or-
ganisaties binnen de personele unie, eerder 
goedgekeurd door minister Vogelaar, bleef intact.
In augustus 2008 zegde de ondernemingsraad van Es-
pria onderdeel Philadelphia zijn vertrouwen op in de 
bestuursraad van Espria-onderdeel Philadelphia. Het 
bleek dat Philadelphia in grote financiële problemen 
geraakt was door onder meer aan- en verkoop van on-
roerend goed: het tekort bedroeg ongeveer 23 miljoen 
euro. Frits Brink, toenmalig bestuursvoorzitter van 
Philadelphia en tweede vicevoorzitter van Espria, leg-
de zijn bestuursfuncties neer. Hij werd als voorzitter 
van de bestuursraad van Philadelpia tijdelijk opge-
volgd door Espria-voorzitter Bram Troost, afkomstig 
van Woonzorg Nederland.
Troost initieerde een herstelplan om Philadelphia weer 
gezond te maken. Daarover werd overlegd met de vak-
bonden en de ondernemingsraad. In april 2009 werd 
hij opgevolgd door een nieuwe bestuurder: Greet 
Prins, die het herstelplan vervolgens implementeerde. 
Op 1 mei 2009 volgde Martin van Rijn, voorzitter van 
de raad van bestuur van PGGM, Elco Brinkman op als 
voorzitter van de raad van commissarissen van Espria. 
In 2009 maakte Philadelphia bekend zich weer los te 
maken van Espria.
In 2009 draaide het gedefuseerde Philadelphia weer 
zwarte cijfers: € 8,3 miljoen tegen 
€ 18,4 miljoen verlies in 2008. En ook in 2010 werd 
winst geboekt: een strakke kostenbewaking heeft ge-
leid tot een positief resultaat van € 9,2 miljoen. Het ei-
gen vermogen groeide ten opzichte van 2009 met € 
8,7 miljoen tot ruim € 27,3 miljoen.  

onze verwachtingen. Ik heb er wel spijt van dat ik, toen ik 

aantrad, geen medewerkerstevredenheidsonderzoek heb 

laten doen. Nu kan ik niet goed vergelijken. Maar ik denk 

dat we op de goede weg zijn.’

Participatie
Een derde opdracht die Prins ervoor zichzelf aan toevoeg

de, was het verbeteren van de medezeggenschap van  

medewerkers, cliënten en vertegenwoordigers van cliën

ten. ‘Wij hebben dit een volwaardige plek gegeven in de  

besluitvorming. De cliëntenraad en de participatieraad 

(vertegenwoordigers van cliënten) hebben wij nadrukkelijk 

een rol gegeven in het meedenken over hoe wij de kwaliteit 

van zorg, maar ook de kwaliteit van het werk van onze  

medewerkers, kunnen verbeteren. Zoals één van de ouders 

uit de participatieraad laatst aangaf: “Wij hebben het  

gevoel dat we gehoord worden en dat er iets met onze me

ning wordt gedaan.” ’

Toekomst
Door het bestuur en de raad van toezicht van Philadelphia 

wordt er druk nagedacht over de nabije toekomst (2013

2014) waarin een deel van de AWBZzorg naar de Wmo 

gaat. ‘Voor een aanzienlijk deel van onze cliënten heeft dit 

grote consequenties.’ Philadelphia zal in die toekomst als 

grote landelijke gehandicaptenorganisatie met veel nieuwe 

partijen te maken krijgen. Met 8000 cliënten krijgt ze te 

maken met 220 gemeenten  en zeven  zorgverzekeraars. 

Hoe hiermee om te gaan? ‘Door je niet gek te laten maken. 

Zo’n 3000 cliënten zullen voor hun begeleiding c.q. werk 

gaan vallen onder de Wmo en de Wet Werken naar vermo

gen (Wwnv). De andere 5000 zullen onder de financiering 

door de zorgverzekeraars vanuit de AWBZ vallen. Wat de 

laatste groep betreft: gezien onze omvang verwacht ik dat 

we goede afspraken zullen kunnen maken met de zorgver

zekeraars over de zorg van onze cliënten. Voor ons wordt 

het misschien wel makkelijker, want in plaats van 29 zorg

kantoren die ieder hun eigen accenten leggen, krijgen we 

te maken met “maar” zeven zorgverzekeraars. Ik maak me 

daar geen zorgen over.’

Een ander verhaal is de groep van ongeveer 3000 mensen 

die voor de financiering afhankelijk wordt van de Wmo of 

onder de Wwnv gaan vallen. ‘Dat betekent onder meer  dat 

zowel voor begeleiding als voor dagbesteding geldt dat  

gemeenten een compensatieplicht hebben en geen zorg

plicht. Gemeenten kunnen zelf bepalen hoe ze aan de dag

besteding handen en voeten willen geven. Het kan niet an

ders dat er een bepaalde mate van ongelijkheid gaat 

ontstaan, omdat de dagbesteding die iemand krijgt per  

gemeente kan verschillen, ook al gaat het om eenzelfde 

soort cliënt.’

Verder verwacht Prins problemen voor de groep cliënten 

die te maken krijgen met de Wwnv. ‘Dat zijn mensen die nu 

werken op de arbeidsmatige dagbesteding of de sociale 

werkplaats. Zij worden door het UVW beoordeeld op het 

feit of ze 20% van de (minimum)loonwaarde kunnen reali

seren. Is dat zo, dan betekent het dat zij daarvoor bij een 

reguliere werkgever aan de slag moeten. Wij weten alle

maal dat er (nog) maar weinig werkgevers bereid zijn (4%) 

om mensen met een verstandelijke beperking aan te  
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nemen. Daarnaast wordt de jobcoaching van deze groep 

beperkt tot drie jaar. En dat kan niet, je hebt je verstande

lijke beperking immers levenslang!’

Zichtbaar
Wat Prins probeert te doen, is haar cliënten een gezicht te 

geven. ‘Het is makkelijk om te praten over mensen met een 

verstandelijke beperking die “gewoon aan het werk moe

ten”, maar als je dan zegt dat het mensen zijn die qua ver

standelijke vermogens niet ouder zijn dan 6 tot 12 jaar met 

vaak nog bijkomend emotionele en/of gedragsstoornissen, 

dan wordt het een ander verhaal. Die laat je toch niet (al

leen) werken? Prins: ‘Om dit duidelijk te maken hebben we 

folders gemaakt met portretten van denkbeeldige cliënten. 

Zij geven duidelijk aan –ook bijvoorbeeld aan gemeenten – 

wie onze cliënten zijn en wat zij kunnen.’

Prins denkt dat de regering mensen met een verstandelijke 

beperking overschat. Zij kunnen veel minder dan wordt ge

dacht. ‘Tegelijkertijd moeten we ze ook niet onderschatten: 

Voor veel van onze cliënten geldt: iedereen aan het werk, 

maar graag met een beetje begeleiding. Je moet er niet aan 

denken dat cliënten die geen begeleiding meer krijgen 

gaan rotzooien op straat. Dat kost alleen maar geld.’

Tot slot, gaan gehandicaptenzorg en ondernemen samen? 

Prins vindt van wel en stelt dat de gehandicaptenzorg zich 

te bescheiden opstelt. ‘Dat is begrijpelijk. Zorg voor men

sen met een verstandelijke beperking is niet sexy. Een ver

pleegkundige kan in de kroeg opscheppen over een belang

rijke operatie waar zij bij aanwezig was. Iemand die werkt 

als begeleider in de gehandicaptenzorg kan dat niet. Het 

komt niet over als je zegt dat je iemand die verstandelijk 

beperkt is en moeilijk eet, tussendemiddag een hele lunch 

hebt gevoerd.’ 

Toch zal de care, met inbegrip van de gehandicaptenzorg, 

zich zichtbaarder moeten opstellen. Dat zegt Prins niet al

leen omdat ze een achtergrond heeft in de marketingcom

municatie [Prins was onder meer CEO van Saatchi en  

Saatchi, red.]. Ze denkt dat het ook echt nodig wordt. ‘Het 

aantal gehandicapten blijft stabiel. Profilering als gehandi

captenzorginstelling wordt noodzakelijk. We moeten meer 

naarbuiten treden. Be good and tell it. En dat geldt ook 

voor onze communicatie naar zorgverzekeraars en gemeen

ten toe. Wij moeten gaan aantonen dat we de beste zijn, en 

in het geval van de gemeenten ook een van de goedkoop

ste.’ Prins voegt toe: ‘Het gaat niet om winst maken en aan

deelhouderswaarde in de gehandicaptenzorg. Maar het on

dernemend denken wordt steeds belangrijker. Dat is de 

volgende stap die we nu zetten in onze organisatie.’ |


