
Karin Lamberts: ‘Onze slogan is  “Mensen voor mensen”.  Bij ons staat de solidariteit met elkaar en met de klanten voorop.’
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Karin Lamberts is ruim twee jaar directeur-eigenaar van Zorg Plus Twente en Kraamzorg Excellent. Uit onvrede met de 

gangbare aanpak in de thuiszorg besloot zij zelf invulling te geven aan haar idealen. ‘Ik sta, stond en zal altijd voor 

kleinschaligheid blijven staan.’ 

Thuiszorg van wieg  
tot graf

Het kantoor waarin de staf van Lamberts organisatie is ge-

vestigd, staat op een kantorenterrein in Almelo. Ze zijn net 

verhuisd binnen dit pand naar een andere etage, omdat de 

organisatie en dus ook de staf uit zijn jasje groeide. Lam-

berts, directeur-eigenaar, levert met haar zorgorganisaties 

Zorg Plus Twente (ouderen-, gezins- en kinderthuiszorg, 

psychiatrische thuiszorg en terminale zorg) en Kraamzorg 

Excellent (kraamverzorging) zorg van de wieg tot het graf. 

Sinds kort is daar Villa de Eshorst bij gekomen, zorg voor 

bemiddelde mensen in de luxe setting van een villa.  

Lamberts is van huis uit verpleegkundige en heeft zich  

inmiddels ontwikkeld tot directeur. Na banen bij zieken-

huizen in het westen en het noorden van het land kwam ze 

in 1989 weer terug naar Twente, omdat ze de sfeer van ‘ons 

kent ons’ miste. Ze ging werken bij de thuiszorgorganisa-

tie SbT, waar ze verschillende functies bekleedde en later 

als opdracht kreeg om het HKZ-model in te voeren. Binnen 

een jaar tijd had ze alle werkzaamheden doorgelicht en 

was het HKZ-certificaat behaald. Ook heeft ze bij SbT een 

afdeling voor dagverzorging opgericht. Haar visie was dat 

dagverzorging een onderdeel moest zijn van de directe om-

geving van de deelnemers.

Het is kenmerkend voor de ondernemende Lamberts. Ze 

gaat niet uit van financieringsstromen, maar van wat men-

sen nodig hebben. Lamberts: ‘Na de eerste dagverzorging 

volgde er nog vier. Deze centra zijn allemaal gelocaliseerd 

in dorpen, omdat ik vond en vind dat zorg dichtbij huis 

moet worden verleend.’ Ook moet de zorg kleinschalig blij-

ven. ‘Korte lijnen zijn belangrijk. Het gaat erom dat we er 

zijn voor onze cliënten. En dat gaat niet als de afstand te 

groot is.’

‘Zorg op maat  
via korte lijnen’

Maatschappelijk verantwoord  
ondernemen
Kleinschaligheid. Lamberts zweert erbij. Toen de thuis-

zorgtak van het kleinere SbT werd verkocht aan grote 

reus Carint Reggeland was het voor de bevlogen zorg-

manager –na een periode van drie jaar als directeur bij 

SbT - tijd om voor zichzelf te beginnen. Ze wilde haar 

idealen verwezenlijken en dat kon niet bij Carint Reg-

geland: ‘Ik sta, stond en zal altijd voor kleinschaligheid 

blijven staan.’ 

Na een moeizame start, waar ze niet veel over wil zeg-

gen,  begint ze in mei 2010 met Zorg Plus Twente en 

Kraamzorg Excellent. Eerst als directeur in loondienst 

en later als directeur-eigenaar. Beide zorgondernemin-

gen zijn deels van haar eigen geld gefinancierd. Erg be-

moedigend was het dat maar liefst 40 medewerkers 

van haar vorige werkgever zich bij haar aansloten. 

‘Niet voor niets is onze slogan “Mensen voor mensen”. 

Ik denk dat veel van de vroegere collega’s zich hierin 

herkenden en daarom met ons meegingen. Bij ons staat 

de solidariteit met elkaar en met de klanten voorop.’

Nog voor de naam Buurtzorg bedacht was, had Lam-

berts al vastgesteld dat thuiszorg het beste kan wor-

den verleend in kleine teams van hooguit twaalf vaste 

mensen. Net als bij Buurtzorg zijn deze teams zelfstu-

rend. Maar: ‘Elk team heeft bij ons een teamleider met 

een verpleegkundige opleiding op HBO-niveau, die ook 

eindverantwoordelijk is. Deze teamleider doet de func-

tionerings- en beoordelingsgesprekken. Het is dus niet 

zo dat collega’s, zoals je vaak ziet bij zelfsturende 

teams, elkaar beoordelen.’ Volgens Lamberst is dat een 

bewuste keuze. 

De teamleider is ook gespecialiseerd in psychiatrie en in 

gezinsbegeleiding. ‘Dat is in bepaalde situaties nodig. Wij 

investeren veel in de opleiding van onze mensen, zodat we 

Portret van een zorgondernemer | Mariët Ebbinge
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zorg op maat kunnen geven.’ Dat thuiszorg en kraamzorg 

onder één dak zitten, is dan heel handig. ‘Het komt wel 

eens voor dat een vrouw met een psychiatrische aandoe-

ning een kindje verwacht. Wij zetten dan zowel kraamzorg 

als gespecialiseerde thuiszorg in. Door de problemen 

vroeg aan te pakken, blijft de situatie stabiel. Vaak werken 

we hierin samen met anders disciplines.’

Voor deze extra gespecialiseerde zorg voor de moeder krijgt 

de organisatie niet extra betaald. Lamberts beschouwt het 

als haar plicht om die zorg te geven die nodig is. Maatschap-

pelijk verantwoord ondernemen noemt ze dat. ‘We kijken 

naar wat de zorgbehoefte is en zetten die zorg dan in. Ook al 

krijgen we het niet extra vergoed. Het betekent wel dat we 

voorkomen dat er later veel hogere kosten moeten worden 

gemaakt omdat een situatie uit de hand is gelopen.’ Als an-

der voorbeeld noemt ze het extra inzetten van kraamzorg. 

‘Kraamzorg is beperkt tot een korte periode, maar als onze 

teams vinden dat er nog langer zorg moet worden verleend, 

dan doen we dat, bijvoorbeeld in overleg met de gemeente.’

Ook het jaarlijkse huisbezoek dat gebracht wordt aan  

cliënten die thuiszorg ontvangen, wordt niet vergoed. 

‘Toch doen we dat omdat we er op tijd bij willen zijn als er 

meer zorg nodig is. Als bijvoorbeeld blijkt dat een me-

vrouw niet meer weet hoe ze koffie moet zetten, signaleren 

wij dit en grijpen in.’ 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent zorg 

geven die nodig is, maar ook: niet te veel zorg geven.  

Lamberts: ‘We geven persoonlijke zorg, maar zijn tegelij-

kertijd heel efficiënt. We gaan altijd kritisch om met de 

uren die beschikbaar zijn volgens de indicatie en vinden 

het heel belangrijk dat onze cliënten zo veel mogelijk zelf 

blijven doen. Als het kan, bouwen we de zorg ook weer af. 

We willen geen zorgafhankelijke mensen kweken. Mensen 

zijn het gelukkigst als ze zelf aan de knoppen zitten.’

Toekomstbestendige zorg
Om ervoor te zorgen dat zorg kwalitatief beter en goed-

koper wordt, is de organisatie van Lamberts aangesloten 

bij Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN). Hier haalt 

zij veel kennis en nieuwe inzichten vandaan over thuis- en 

kraamzorg. Zij is door BTN en VWS benaderd om zitting te 

nemen in een project over toekomstbestendige zorg. Wat 

ziet ze nu al als mogelijke oplossingen om de zorg toe-

komstbestendig te houden?

‘Onze maatschappij moet er niet voor zorgen 
dat onze ouderen zich over bodig voelen!’

‘Interieur van Villa de Eshorst: zorg voor bemiddelde mensen in luxe setting’
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Gegevens Zorg Plus Twente en 
Kraamzorg Excellent

Zorg Plus Twente en Kraamzorg Excellent begonnen in 
2010 samen met 40 werknemers (22 FTE’s). Bijna  
tweeënhalf jaar later is het personeelsbestand  
uit gegroeid tot 140 werknemers ( 70 FTE’s). De omzet  
van Zorg Plus Twente was in 2010 € 1.695.134 (AWBZ/
Wmo/PGB/particulieren); in 2011 was dat € 2.205.597. 
Kraamzorg Excellent had in 2010 een omzet van  
€ 36.885; in 2011 was dat € 2.205.597. 

Lamberts: ‘Als eerste zou ik iets aan de bekostiging 

doen. De bekostiging van (thuis)zorg verloopt volgens 

een vreemde systematiek. Als ik over mijn productie 

heen ga, zoals vorig jaar in de terminale zorg, dan 

wordt dat in principe niet vergoed. Maar ik kan moei-

lijk mensen zorg weigeren, want ik heb namelijk ook 

nog zorgplicht. De zorg moet inderdaad goedkoper 

waar ’t kan, maar niet op deze manier.’

Lamberts weet waar wel bezuinigd kan worden, bijvoor-

beeld op de indicatiestelling. ‘Ik ben ervoor dat verpleeg-

kundigen van zorgorganisaties zelf indicaties stellen. Dat 

kan eventueel samen gebeuren met de huisarts. En dat 

moet dan af en toe gecontroleerd worden. Als een zieken-

huis bij een transfer mag indiceren of een cliënt naar huis 

kan met aangepaste thuiszorg, dan kunnen wij – die onze 

cliënten door en door kennen- dat toch ook?’

Als kleine ondernemer is Lamberts relatief veel tijd kwijt 

met het invullen van papieren: voor de accountant, voor de 

inspectie, voor de AWBZ-aanbesteding. ‘Het kan allemaal 

veel eenvoudiger. Wij moeten voldoen aan bepaalde kwali-

teitscriteria, daar kan de inspectie ons aan houden, maar 

heel veel andere zaken zijn overbodig.’

Dat veel politieke partijen van de AWBZ-zorg een voorzie-

ning willen maken die door de gemeenten wordt uitgevoerd, 

maakt haar bezorgd. ‘Dit is geen goede oplossing voor het 

toekomstbestendig maken van zorg. Als het een voorziening 

wordt, dan verliest de klant het recht op zorg. En als je dan 

niet mondig genoeg bent en je hebt geen familie die zich 

sterk voor je maakt, dan val je tussen  wal en schip. AWBZ-

zorg moet vanzelfsprekend zijn; mensen moeten ervan op 

aan kunnen dat zij die zorg krijgen die nodig is.’ 

Biedt mantelzorg dan de oplossing? In Twente is er im-

mers, in tegenstelling tot veel andere regio’s, nog na-

boarschap? Lamberts: ‘Dat bestaat inderdaad nog wel, 

maar ook Twentse vrouwen werken en hebben een ge-

zin. Je kunt daar niet te veel van verwachten. Natuur-

lijk is er meestal wel iemand die een boodschap wil 

doen of af en toe even om de deur kijkt bij een oudere, 

maar het zou naïef zijn om te denken dat mantelzor-

gers een veel grotere bijdrage kunnen leveren. We moe-

ten een goed evenwicht weten te vinden tussen betaal-

de professionele krachten en vrijwilligers’.

Lamberts vervolgt verontwaardigd: ‘Ik vind het triest zoals 

wij met onze ouderen omgaan. Ouderen zijn geen kosten-

post die je kunt verlagen door professionele krachten te ver-

vangen door vrijwilligers. Je moet niet van vrijwilligers ver-

wachten dat ze mensen gaan wassen. Om ouderen zo lang 

mogelijk thuis te laten wonen, is het belangrijk om goede, 

en dus professionele, zorg in te zetten. Dat is goedkoper en 

beter voor de eigenwaarde van ouderen. Het is belangrijk 

dat onze maatschappij er niet voor zorgt dat onze ouderen 

zich overbodig voelen! Dat verdienen de ouderen niet!’

Nieuwe plannen
Zorg Plus Twente en Kraamzorg Excellent zijn florerende 

organisaties die in twee jaar tijd enorm zijn gegroeid (zie 

kader). Bang voor de concurrentie is Lamberts dan ook 

niet. ‘We hebben een goede naam. Mensen die bij ons in 

zorg zijn bevelen ons aan. Wij kregen op de CQ-index van 

2011 een 9,1 van onze klanten voor de zorgverlening van 

Zorg Plus Twente; en een 9 van onze klanten van Kraam-

zorg Excellent.’ 

Toch betekent het voor Lamberts niet dat ze achterover gaat 

leunen. Ze heeft nieuwe plannen voor een groeps woning 

voor ouderen met alleen maar AOW in de wijk. ‘Hoe dat pre-

cies eruit gaat zien, weet ik nog niet. Maar ik denk aan een 

bestaand huis dat we opdelen in huurappartementen of aan 

geschakelde rijtjeshuizen. Er zijn genoeg leegstaande hui-

zen die hiervoor in aanmerking komen. We moeten goed kij-

ken hoe we dat organiseren en wat bijvoorbeeld het aandeel 

van vrijwilligers wordt. Universiteit Twente denkt hierover 

met ons mee.’ Lamberts vindt het heel belangrijk dat er 

juist voorzieningen komen voor mensen met een lager inko-

men. ‘Als we niet oppassen vallen zij buiten de boot. Er zijn 

steeds minder plekken in verzorgingshuizen, terwijl er wel 

behoefte is aan 24-uurszorg.’ 

Al verder gevorderd zijn de plannen voor Residentie De Aa 

in Wierden. In dit kantoorgebouw, dat leegstond, komen in 

een aparte vleugel 11 appartementen voor mensen met de-

mentie; 9 andere appartementen zijn voor echtparen, die 

niet per se een zorgindicatie hoeven te hebben. Hier is ook 

plek voor echtparen waarvan één partner een lichamelijke 

of geestelijke beperking heeft. Zo kan het echtpaar bij el-

kaar blijven. Dit gebouw zal in het voorjaar van 2013  wor-

den opgeleverd. Mensen betalen huur en ontvangen zorg 

door professionele zorgverleners die 24 uur per dag aan-

wezig zijn.

En zo blijven de plannen borrelen. Samen met haar col-

lega-directeur Wil Mensink en enthousiaste collega’s 

worden plannen werkelijkheid. Lamberts is er druk 

mee. Het betekent echter niet dat ze het contact met 

haar klanten verliest. ‘Ik stuur nog steeds Kraamver-

zorging Excellent aan en ben twee dagen in de week op 

de Eshorst. En binnenkort ga ik mee met een uitje met 

ouderen. Daar geniet ik zo van, van dat contact met de 

mensen…’ En om haar woorden kracht bij te zetten, be-

gint haar gezicht te stralen.|


