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Wat betekent ondernemen voor u?
Ondernemen is niet moeilijk. Stel vast wat je wilt bereiken

en op welk kwaliteitsniveau, investeer in de aanwezige mid-

delen en bedenk hoe je vanuit die middelen het gewenste

kwaliteitsniveau kunt bereiken. De kwaliteit die wij nastre-

ven is ‘de beste kwaliteit in de markt’. Dat wil zeggen: wij

willen het iets beter doen dan de nummer 2 in de markt. We

zijn tevreden met een 7, als nummer 2 een 6 krijgt. Je kunt

wel meer willen, maar gegeven de middelen die de overheid

ter beschikking stelt, krijgt het geen prioriteit. Ondernemen

is verder een oneindig proces; telkens verbeter je de organi-

satie weer, omdat de markt ook niet stilstaat. Naast de in-

houdelijke kwaliteit en de bedrijfsmatige prestaties die we

nastreven, zijn de medewerkers een belangrijk derde aspect

van ondernemen. Er moet een goede match zijn tussen or-

ganisatie en medewerker.

Wat voor rol speelt de medewerker bij AveleijnSDT?
Die is heel belangrijk. Onze medewerkers (1700 in totaal)

hebben veel vrijheid, maar binnen een bepaalde bandbreed-

te. Zo gaan we ervan uit dat de medewerkers zich verbinden

aan onze waarden en normen. Ze houden zich aan het ge-

dragsprotocol dat wij hebben opgesteld. Verder krijgt ieder-

een bij ons een BHV-opleiding en dient iedereen bepaalde

verplichte cursussen te volgen, zoals trainingen over het

medicijnprotocol, seksualiteit of agressie bij cliënten. Daar

staat tegenover dat we elke medewerker de kans bieden om

een loopbaangerichte opleiding te volgen. Wij nemen de

kosten op ons, de medewerker besteedt er zijn vrije tijd aan.

Die opleiding hoeft niet per se in het verlengde te liggen

van het werk, maar moet wel met de loopbaan te maken

hebben. Medewerkers kunnen bij ons dus gewoon een oplei-

ding tot makelaar volgen. Wij vinden het belangrijk dat we

de ontwikkeling van onze mensen stimuleren. Dan voelt ie-

dereen zich ook gelukkiger. Dat doen we overigens ook bij

onze cliënten en verwanten. Ook hen geven we de mogelijk-

heid om zich te ontwikkelen. De medewerkers leveren al

jaren bijzondere prestaties; de laatste drie jaren hebben we

ze een financiële bonus kunnen geven.

Hoe ziet dat gedragsprotocol eruit?
Als organisatie hebben wij een verantwoordelijkheid naar

cliënten, maar ook naar de maatschappij. In dat protocol

staat omschreven welk gewenst gedrag we willen zien, niet

wat medewerkers niét mogen. Het betekent bijvoorbeeld

dat medewerkers bij ons op het terrein, buiten het zicht van

onze cliënten, mogen roken. Wat we verder uitdragen, is dat

we van de medewerker verwachten dat hij of zij zich in zijn

vrije tijd gedraagt als daar cliënten bij zijn. Dat gedragspro-

tocol betekent trouwens ook dat ik bijvoorbeeld niet inga op

uitnodigingen om in de VIP-box een belangrijke voetbal-

wedstrijd te gaan zien. En ook, dat we geen alcohol kopen

van AWBZ-geld, dat kunnen cliënten zelf betalen.

Wat is het effect van dit beleid op de organisatie?
Medewerkers en cliënten zijn heel tevreden, dat blijkt ook

uit onze medewerkers- en cliëntentevredenheidsonderzoe-

ken. Bij ons heerst een positieve sfeer en dat heeft ook een
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stimulerend effect op onze cliënten. Uit de benchmark van

Ernst & Young onder grote VG-instellingen blijkt dat we al

jaren achtereen tot de best presterende VG-organisties be-

horen als het gaat om zaken als vermogensgroei en rende-

ment. We hebben ook een hoge arbeidsproductiviteit en een

zeer goede werkdrukbeleving. Als je je goed voelt, komt er

immers veel uit je handen! Bij ons is niet voor niets het

ziekteverzuim van 7 procent (2001) teruggebracht naar 3,3

procent (2008). Tot slot hebben we ook een aantal mooie

prijzen gewonnen met ons personeelsbeleid. Wij zijn het af-

gelopen jaar in onze regio uitgeroepen tot de Beste werkge-

ver Twente-Achterhoek. En volgens de Volkskrant Banen Ef-

fectory 2008 behoren wij tot de 150 beste werkgevers in

Nederland en hebben wij de hoogste waardering gekregen

voor ons personeelsontwikkelbeleid. Net iets beter dan bij

de Rabobank.

Wat kenmerkt u als zorgondernemer?
Onze visie is intelligent leven met een verstandelijke handi-

cap. Dat geldt voor onze cliënten: vanuit je eigen potentieel

zo succesvol mogelijk zijn. Dit laatste geldt ook voor het on-

dernemerschap. Door van oplossingen uit te gaan en niet

van problemen genereer je positieve energie. Verder denk ik

niet in werktijd en vrije tijd; veel medewerkers hebben net

als ik een Blackberry en zijn van alle zaken in de organisatie

op de hoogte. 24 uur per dag.

Hoe uit zich die oplossingsgerichtheid bij u als bestuurder?
Om een voorbeeld te noemen: in 2005 wilden we meedoen

aan een aanbesteding voor het verlenen van extramurale

zorg. Wij hebben toen met het hele managementteam een

rollenspel gespeeld, waarbij iedereen vanuit een bepaalde

rol (aanbesteder, zorgleverancier e.d.) het spel meespeelde.

Uiteindelijk is daar een ideaal plaatje uitgerold en hebben

wij de aanbesteding gewonnen. Die oplossingsgerichtheid is

trouwens kenmerkend voor de hele instelling: management,

medewerkers én cliënten.

Kunt u dat uitleggen?
Alle medewerkers zijn getraind in oplossingsgericht werken.

Dat geldt ook voor een groot deel van onze cliënten en zelfs

voor hun verwanten. Niet alleen omdat wij hen willen laten

kennismaken met onze manier van werken, maar ook

omdat de focus op oplossingen meer energie geeft dan de

focus op problemen. Als een cliënt graag zelf boodschappen

doet in het nabijgelegen winkelcentrum dan bedenken de

begeleiders samen met de cliënt een veilige en effectieve

oplossing zodat dit mogelijk is. Al onze cliënten zijn bezig

met hun ontwikkeling en het vinden van oplossingen om

hun wensen te realiseren. Daar hoort bij dat iedereen mag

worden uitgedaagd.

Maar er zijn toch altijd wel problemen, bijvoorbeeld ten
gevolge van regelgeving?
Ik zie regelgeving als een feit. Om de zoveel tijd verandert

bijvoorbeeld de financiering, en altijd op het laatste mo-

ment. Neem nu de ZZP's, die vormen voor ons een feit waar

we onze creativiteit op loslaten. Hoe kunnen we vanuit deze

nieuwe realiteit onze doelen het beste bereiken? Soms moet

je gedurfde gedachtesprongen durven maken. Zoals met de

helft minder geld betere kwaliteit willen leveren, wat moe-

ten we dan doen? Wij hebben dat als experiment uitge-
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HR, management &
organisatie en 
juridisch advies

Leeuwendaal is dé partner op het gebied van personeel, organisa-

tie en juridisch advies. Wij leveren hoogwaardige adviesdiensten 

aan de overheid, het onderwijs en zorgsector zoals (academische) 

ziekenhuizen, ouderenzorg, GGZ, thuiszorg, gehandicapten- en 

jeugdzorg. Bij Leeuwendaal werken 125 professionele en enthousi-

aste medewerkers. 

Klanten geven Leeuwendaal een dikke acht!
Onze klanten waarderen onze dienstverlening zeer, blijkt uit onze 

klanttevredenheidsonderzoeken. Maar liefst 91% van de responden-

ten geeft aan tevreden of zeer tevreden te zijn. Enkele reacties:

> “Ik heb uitstekende ervaringen met Leeuwendaal,
 zeer prettig en toegankelijk bedrijf, snel en effi ciënt.”

> “Ik was aangenaam verrast door de kwaliteit en 
 professionaliteit van Leeuwendaal.”

> “Ik had me geen betere ondersteuning kunnen 
 wensen.”

Kennismaken?

Kijk op www.leeuwendaal.nl of bel (070) 414 27 00.
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werkt, en het bleek dat er een heleboel oplossingen waren

om nog efficiënter te gaan werken.

U bent zorgondernemer. Is dat heel anders dan onderne-
mer zijn in het bedrijfsleven?
Ik zie weinig verschil in complexiteit met het bedrijfsleven.

Ook daar moet je investeren om producten te kunnen reali-

seren, ook daar is sprake van onzekerheid door regelgeving

of andere zaken. Een fabriek bouwen of een woonvoorzie-

ning is allebei riskant. Wel is het zo dat in de zorg innova-

ties niet snel verzilverd worden. Er is nauwelijks iets te ver-

dienen aan een zorginnovatie. Daardoor is de prikkel

geringer. Maar ik hou me sowieso niet bezig met wat er niet

is, maar met wat er wel is. Het gaat elke keer om hetzelfde:

welke middelen heb ik ter beschikking om mijn doelen te

bereiken tegen de gewenste kwaliteit? Het is zo simpel,

maar bijna niemand doet het.

Aveleijn is begin 2007 gefuseerd met SDT. Om welke reden
bent u gefuseerd?
Aveleijn en SDT zijn gefuseerd uit functionele overwegin-

gen. SDT bood dagbesteding en Aveleijn wonen en een klein

beetje dagbesteding. Dat hebben we samengevoegd. Wij wil-

len onze cliënten 24 uur dienstverlening bieden. Wat ons

betreft, moet een fusie functioneel zijn. Het kan best functi-

oneel zijn om een organisatie groter te maken via een fusie,

maar het moet om meer gaan dan macht. In onze branche

zie je dat er ten gevolge van fusies organisaties ontstaan die

niet meer bestuurbaar en winstgevend zijn.

AveleijnSDT koopt of huurt regelmatig onroerend goed.
Hoe pakt u dat aan?
Wij streven naar een win-winsituatie als het gaat om het

huren of kopen van onroerend goed. Wij zijn een grote in-

stelling, met een verantwoordelijkheid naar de maatschap-

pij. Daarom willen wij niemand uitkleden, dus ook niet de

woningbouwvereniging, maar we willen ook niet uitgekleed

worden. Per slot van rekening betalen we alles uit AWBZ-gel-

den.

Wat kunnen anderen van AveleijnSDT leren?
Dat de focus op oplossingen en de positieve energie die dat

oplevert echt werken. |
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