
FO
T

O
: R

O
S

E
 IE

N
E

K
E

 V
A

N
 K

A
LS

B
E

E
K

 T
E

K
S

T:
B

E
N

 K
U

IK
E

N
Jan Wibier
Voorzitter raad van 
toezicht serviceflat 
Oranjewoud 

6 | Lucide 03 2014

Xxx
 Roland van Benthem 
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EBestuurder en toezichthouder  

aan het woord

Bestuurder Moniek van Jaarsveld 
en vice-voorzitter RvT Roland 

van Benthem over de keuze waar 
Stichting Warande in 2006 voor 

stond, en hoe die heeft uitgepakt.  

T
oen Moniek van Jaarsveld in 
2006 enig bestuurder werd bij 
Stichting Warande stond de 

organisatie voor de keuze. Wat willen 
wij met Warande, een ouderenzorgin-
stelling in het midden van het land aan 
een laan vol concurrenten? Van Jaars-
veld koos samen met haar RvT voor 
het segment van ouderen met een 
meer dan gemiddelde ontwikkeling.  
Dat heeft geleid tot een financieel 
gezonde organisatie met een omzet 
van 58 miljoen euro en 800 klanten. 

Warande heeft op tijd geantici-
peerd op de veranderende  
wetgeving. Hoe?
Moniek van Jaarsveld: “We hebben 
ervoor gekozen om onderscheidende 
kwaliteit te leveren voor mensen met 
een meer dan gemiddelde ontwikke
ling. Dat betekent dat we hebben geïn
vesteerd in de interieurs van onze 
gebouwen en in onze dienstverlening.”
Roland van Benthem: “We zagen al 
vroeg dat straks de huizen vooral ge
bruikt gaan worden voor zware zorg.  
We bouwen de lichte zorg langzaam af. 
Dat is nog maar 15 tot 20 procent van 
de zorg die we nu leveren.”

‘We zitten 
in een 

groeimarkt’

 Moniek van 
Jaarsveld 
Bestuurder 
Stichting Warande



Bij TIAS stellen we nieuwe, prikkelende vragen op het snijvlak van wetenschap, business 

en maatschappij. We stimuleren een nieuwsgierige attitude bij onze deelnemers zodat 

zij hun organisaties kunnen vernieuwen en voorbereiden op de toekomst. TIAS biedt 

een krachtig portfolio opleidingen gericht op bestuurders en toezichthouders in zorg en 

welzijn. De programma’s bieden u inspirerende perspectieven, gefundeerde kennis en 

nieuwe vaardigheden. Meer informatie: www.tias.edu/lucide.

  WAT ALS   ZORG STOPT 
  NA EEN BEPAALDE LEEFTIJD? 
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Wat betekende dat  
voor het vastgoed?
Van Benthem: “We hebben 
gekeken naar de business 
cases van alle huizen en 
per huis bepaald wat  
we ermee wilden.  We  
hebben bijvoorbeeld   
ons verzorgingshuis in  
Houten verbouwd. Die locatie  
biedt nu alleen verpleeghuiszorg. 
Een gebouw in Zeist hebben we 
geschikt gemaakt voor verhuur. 
Daar zitten nu ook nog mensen met 
een lage ZZP, maar op den duur zal 
zo’n tweederde van de apparte
menten worden verhuurd in de vrije 
sector.”
Van Jaarsveld: “Nieuw is het  
volledige pensionconcept, waarin  
mensen bij ons wonen en volledig 
worden verzorgd. De huur, die hoger 
ligt dan die van onze appartemen
ten, betalen zij zelf. En voor de zorg 
betalen ze een eigen bijdrage. Dit 
concept is bedoeld voor mensen 
met een pensioen.”

Thuiszorg kent Warande maar  
in beperkte mate. Een bewuste 
keuze?
Van Benthem: “Het is een  vecht
markt waar op prijs wordt gecon
curreerd, terwijl Warande juist wil 
uitstralen dat ze kwaliteit levert. 
Bovendien schatten we in dat er een 
behoorlijk financieel risico aan zit.” 
Van Jaarsveld:  “De thuiszorg die we 
wel doen, vindt in het verlengde 
plaats van wat we intramuraal doen. 
Er gaan bijvoorbeeld een specialist 
ouderenzorg, fysiotherapeuten en 
diëtisten van Warande op bezoek  
bij mensen met  een specifieke hulp
vraag. Mochten die een zwaardere 

zorgvraag krijgen, dan kennen ze ons 
en komen ze eerder bij ons terecht. “

Hoe kijken jullie aan tegen de rol 
van de zorgverzekeraars?
Van Jaarsveld: “Op allerlei manieren 
wordt er door zorgverzekeraars – 
buitenparlementair – toegewerkt 
naar inkrimping van de ouderenzorg.  
Ze bouwen bijvoorbeeld niet alleen 
de lichte zorg af maar ook, deels, de 
zware.  Daarbij speelt dat de con
tracteerplicht is afgeschaft. Voor de 
sector levert dat een moeilijk werk
bare situatie op. Hoe kun je de juiste 
toekomstscenario’s bepalen als de 
zorgverzekeraars zich steeds anders 
opstellen dan politiek is bepaald?”
Van Benthem: “Eigenlijk is onze 
toekomst rooskleurig. We zitten  
in een groeimarkt maar de zorg
verzekeraars doen alsof we in een 
krimpmarkt zitten. Het is de vraag 
of je nu niet iets afbreekt wat je over 
drie jaar hard nodig hebt. Dat geldt 
voor gebouwen, maar ook voor  
gekwalificeerd personeel.”

Hoe zien jullie de toekomst over 
vijf jaar?
Van Jaarsveld: “We halen in de na
bije toekomst het grootste deel van 
onze omzet uit de Wet Langdurige 
Zorg.  Onze verwachting is dat dit 
zal gaan stabiliseren, gezien de ver
grijzing in de regio Zeist die al over 

zijn hoogtepunt heen is. In 
Houten ligt dat anders, 
daar moet de piek nog 
komen.”

Hoe komt het dat veel 
VVT-instellingen niet op 
tijd hebben ingespeeld 
op de transitie?

Van Jaarsveld: “Velen hebben ge
dacht dat het wel los zou lopen. Dat 
komt ook door ‘de onbetrouwbaar
heid’ van de overheid. Toen de PVV in 
het gedoogkabinet zat, kregen we er 
opeens geld bij.  Voor een aantal 
VVTinstellingen was dat een teken 
dat het  allemaal wel mee zou vallen.”
Van Benthem: “Behoorlijk wat zorg
instellingen hebben zich aan hun 
vastgoed vertild. Maar het is ook erg 
moeilijk om een goede beslissing te 
nemen als je niet weet wat de zorg
verzekeraars gaan doen. Straks 
hebben wij misschien 45 apparte
menten minder, maar blijken er nog 
tien te veel te zijn die niet bekostigd 
gaan worden.”

Hoe is de samenwerking?
Van Benthem: “We proberen als RvT 
te laveren tussen afstand en betrok
kenheid. We houden de bestuurder 
scherp door een kritische houding. 
En dan ontkom je er niet aan om 
soms wat te mopperen.  Maar we 
zijn ook betrokken als het moet. We 
proberen te kijken door de ogen van 
het kind dat zijn ouders  hier wil 
onderbrengen.”
Van Jaarsveld:  “Ik ben gebaat bij 
een RvT waar ik iets aan heb. We 
voeren veel gesprekken over de 
risico’s en hoe ze te ondervangen. 
Als enig bestuurder heb ik dat echt 
nodig.” 



Brancheorganisatie ActiZ heeft 420 leden, die 
met 420.000 medewerkers zorg bieden aan 
2 miljoen cliënten. “Ook in de zorg komt het 
steeds meer aan op ondernemen; inspelen op 
de toenemende marktwerking, omgaan met 
risico’s. Als je toegevoegde waarde wilt 
bieden, moet je slim omgaan met de kosten.”

“Veel van onze leden zijn lid van Intrakoop 
en kunnen daar nog meer van profi teren. 
Daarom brengen we de inkoopscan van 
Intrakoop graag onder de aandacht, met een 
korting. Als je deze scan doet, zie je zó waar 
je meer rendement uit je inkoopuitgaven kunt 
halen. Bovendien kun je meeliften op grote 
inkoopovereenkomsten. Maar je kunt ook 
advies op maat krijgen als je dat liever hebt. 
Zo werken we samen aan goede en 
betaalbare zorg.” 

“Slim inkopen 
levert meer op 
voor de zorg”

Aad Koster 

Directeur ActiZ

Samen maken we goede zorg beter betaalbaar www.intrakoop.nl
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