
zorg, een hele onderneming
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Voor de één is meer marktwerking de langgekoesterde droom om groeiambities en klantge-

richtheid waar te gaan maken. Voor de ander is het een noodzakelijk kwaad dat zo lang moge-

lijk gemeden wordt. Of u er nu wakker voor gemaakt moet worden of er al wakker van ligt: 

Berenschot helpt uw organisatie met ondernemen in de zorg!

Wat zijn uw sterke punten, waar zet u op in? Hoe richt u  uw processen in en welke prijs 

vraagt u voor uw diensten? Berenschot Zorg helpt u met zaken als strategieontwikkeling, 

portfoliomanagement en kostenbeheersing.

Dan ligt u straks nog steeds wakker, maar nu van opwinding over de groeikansen, financiële 

baten en mentaliteitsverandering in uw instelling. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met 

030 - 2 916 449 of kijk op www.berenschot.com/zorg.
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Wat heeft u als voorzitter RvB van Humanitas en
als bijzonder hoogleraar Humanisering van de zorg
bijgedragen aan de zorg voor ouderen?
Ik heb een andere filosofie geïntroduceerd. Die filosofie

houdt in dat cure en care, maar een beperkt gedeelte uit-

maken van het menselijk geluk. Zeker zo belangrijk zijn

wonen in een eigen huis en welzijn. En met welzijn bedoel

ik dat er in een zorginstelling ook een voor iedereen toe-

gankelijk overdekt dorpsplein is met een scala van zaken

zoals een restaurant, een bar, een internetcafé, een super-

markt, een kapper, et cetera. Of zoals wij nu hebben, een

herinneringsmuseum met huishoudelijke voorwerpen uit

de jonge jaren van de cliënten. In een zorginstelling gaat

het om de ambiance, waarin cliënten met plezier niet al-

leen broekjes breien voor de kinderen in Afrika, maar ook

kunnen meedoen aan de verbetering van de eigen wijk. Of

dat er een bar is waar je dronken kunt worden als je dat

wilt. Kernwaarden zijn steeds: regie in eigen hand en zelf-

werkzaamheid. De organisatie moet ervoor zorgen dat de

mensen voor zichzelf kunnen zorgen. Een andere belang-

rijke waarde is de extended family-approach, waarbij ieder-

een – naaste familie, vrienden, personeel – zich opgeno-

men voelt in een soort namaakfamilie, en waarin iedereen

zijn eigen competenties kan inbrengen.

U zegt dat een eigen huis heel belangrijk is voor ouderen.
Wat heeft u daarmee gedaan?
Het concept van de levensloopbestendige woning is door

Humanitas bedacht. Ik heb niet alleen het woord geïntro-

duceerd, maar ik heb ook als eerste in Nederland deze wo-

ningen laten bouwen. Mensen wonen, afhankelijk van hun

inkomen, in een groter of kleiner appartement, en kunnen

gebruik maken van allerlei faciliteiten. Dat gaat niet alleen

over gezamenlijk koffiedrinken in het restaurant of naar

de kapper gaan in de overdekte hal beneden, maar het

gaat over echt actief zijn. Zoals mensen helpen, internet-

ten, je inzetten voor de wijk, kunst maken, helpen in het

museum. Uiteraard is daarnaast ook alle zorg voorhanden.

Wat is de kern van uw aanpak?
De motor achter mijn aanpak is de ja-cultuur. Dat betekent

dat je altijd eerst kijkt of iets kan. Je moet je niet laten af-

schrikken, omdat het volgens de inspectie niet mag of

omdat het te duur zou zijn. Er was bijvoorbeeld een dame

die naar een van onze instellingen verhuisde. Deze dame

wilde al haar vijf katten meenemen. We hebben toen ge-

vraagd hoe oud die katten zijn. Eentje bleek heel oud, die

zou de verhuizing niet overleven, dus die is naar haar doch-

ter gegaan. Verder was er een bewoner die zijn katten had

moeten achterlaten toen hij naar het verpleeghuis ging. Hij

wilde graag twee katten hebben, en de mevrouw vond dat

prima, dan bleven ze in de buurt. Zo was iedereen tevreden.

Wat is hiervan overgenomen door andere zorginstellingen?
De ja-cultuur is hier en daar een onderdeel van de opleiding

voor verpleging geworden. Levensloopbestendige woningen

zijn gemeengoed geworden. Er worden steeds meer levens-

loopbestendige woningen gebouwd, en nauwelijks meer ou-

derwetse verzorgingshuizen. Ook de niet-hiërarchische aan-

sturing, de culturele sturing, wordt door anderen overge-

nomen. Verder is welzijn ook bij andere oudereninstellingen

belangrijk aan het worden. Ze hebben steeds vaker een seni-

orenrestaurant waar je goed kunt dineren.

Wat vindt u niet humaan aan de zorg?
De overheid begrijpt nog steeds niet dat je niet aan zorg

kan doen zonder welzijn. Het is een integraal product. Wel-

zijn wordt veelal gezien als een extra functie, niet noodza-

kelijk, maar een luxe die geld kost. Terwijl welzijn niet

duur hoeft te zijn. De katten van de genoemde mevrouw

bijvoorbeeld worden als lastig gezien en kosten een beetje

geld als mevrouw dood gaat. Dat mag dus niet. De over-
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heid wil ook niet langer aan de functie ondersteuning van

ouderen meebetalen, terwijl dat juist zo belangrijk is. Het

gaat immers niet alleen over de pillen, maar juist ook over

sociale zaken, dat iemand ouderen helpt actief te worden

en de regie over hun eigen leven weer op te pakken. Als dit

soort zaken verdwijnt, levert men inhumane zorg die nog

duur is ook.

Hoe staat u tegenover ondernemen in de zorg?
Er zouden meer echte zorgondernemers moeten zijn. Maar

ondernemen leer je niet op een cursus of leergang. Je bent

ondernemer of niet. Een ondernemer heeft een aantal ka-

raktereigenschappen: doorzettingsvermogen, lef, kansen

zien en grijpen, creativiteit, het vermogen te binden, het

vermogen een visie te ontwikkelen en die te implemente-

ren. Probeer dit soort mensen maar eens te vinden.

Wat vindt u van marktwerking in de zorg?
Marktwerking in de betekenis van competitie is heel goed.

Ik merk dat er steeds meer mensen uit binnen- en buiten-

land komen om te kijken hoe Humanitas het doet om ver-

volgens mijn ideeën over te nemen. Dan heb ik blijkbaar

iets goed gedaan. En andersom kan het ook: ik baalde toen

ik zag dat het dementenhofje De Hofstee van collega en

concurrent Laurens veel leuker was. Maar vervolgens pro-

beerde ik van onze dementenhofjes nog wat beters te

maken.

Van marktwerking in de zin van werking van vraag en aan-

bod is echter nauwelijks sprake. Dat betekent namelijk dat

je mensen de gelegenheid moet geven om een vraag te

uiten. En dat gebeurt nu niet. Als je bijvoorbeeld naar de

uitvoering van de Wmo door de gemeente kijkt, dan is daar

geen sprake van marktwerking. Er zijn maar een paar aan-

bieders, een soort oligopolie dus. En bovendien is de ge-

meente degene die via de inkoop voor de klant de vraag for-

muleert. Wat er moet gebeuren is dat je de klant zelf laat

bepalen.

Hoe doet u dat bij Humanitas?
Via de ja-cultuur heb ik geprobeerd om de zwakkeren in

mijn organisatie te empoweren. Dat zijn werknemers, maar

ook de cliënten en hun familie. Door de handen van de

mensen hoger in de organisatie te binden, krijgen de lagen

daaronder (inclusief de cliënten en hun aanhang) de ruimte

om aan te geven wat zij belangrijk vinden. Zij weten dat ze

geen ´nee´ te horen krijgen.

Aan de ene kant moet je als zorgondernemer goed luisteren

naar de klant, en mijn ervaring is dat het vaak over kleine

dingen gaat. ‘Meneer Becker, de soep is weer koud.’ Aan de

andere kant moet de zorgondernemer zijn creativiteit ge-

bruiken om nieuwe mogelijkheden voor de cliënt te schep-

pen. Hij moet dus de vraag voor zijn. Er is geen enkele cliënt

geweest die vroeg om een levensloopbestendige woning,

maar toen ik ermee kwam en mevrouw X na vijf jaar ver-

pleeghuis, weer bij haar partner kon wonen, vond ze het ge-

weldig! Dat betekent niet dat iedereen dan maar in zo’n wo-

ning moet gaan wonen. Meneer Y, die graag in zijn knusse

kamertje in het verzorgingstehuis verblijft, kan daar uiter-

aard ook gewoon blijven!

Als u een tijdje minister Klink mocht zijn, wat zou u
dan veranderen aan het huidige beleid?
Ik zou beginnen met ontbureaucratiseren en die rare ‘wan-

trouwregels’ terugdringen. We hebben bijvoorbeeld al zes

verplichte dure bronzen keurmerken, en nu komt er weer

een ander verplicht keurmerk aan, namelijk HKZ. Ook op

duur ICT-gebied moeten we van alles. Ik ben ervan over-

tuigd dat driekwart van al die regels, keurmerken en derge-

lijke wegkunnen. Dat levert dan minimaal tien procent min-

der kosten op. Dat is pure winst!

Verder zou ik de ouderenzorg willen ‘verleuken’. Er valt

vaak niet veel te cureren in de ouderenzorg. Klachten zijn

chronisch en niet te genezen. Dan moet je ervoor zorgen

dat je de klachten neutraliseert door leuke dingen te doen.

Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld een herinneringsmuse-

um oprichten of een dierenweide. Een verpleeghuis lijkt

nog te veel op een ziekenhuis, met mensen met witte jas-

sen. Volgens mij moet je ‘dat overdreven medische’ eruit

halen. Een verpleeghuis is uiteindelijk een woonvoorzie-

ning geworden voor cliënten met niet te cureren handi-

caps. Personeel in zo’n verpleeghuis zorgt uiteraard voor

het wassen en het geven van koolhydraten, vitaminen, pil-

len en injecties, maar daarnaast moet het leuk zijn om de

eenzaamheid te verjagen, want dat is de uiteindelijk de

grootste kwaal. Cure, care, wonen en welzijn vormen im-

mers een integraal product.

Hoe kijkt u aan tegen de tendens dat steeds meer ouderen
thuis verzorgd willen worden?
Vroeger ging je van je huis naar een serviceflat, van een

serviceflat naar een verzorgingshuis en van het verzor-

gingstehuis naar het verpleeghuis. Nu zijn er meer moge-

lijkheden. Je kunt thuis blijven wonen met thuiszorg, hoe-

wel daar vreselijk is huisgehouden. Of je kunt kiezen voor

een levensloopbestendige woning waar je de rest van je

leven kunt blijven wonen, omdat alle zorg en ondersteu-

ning er is. Het is belangrijk dat er geen scheiding is. Ieder-

een kan gebruik maken van dezelfde voorzieningen, zoals

het restaurant en de kapper. Dat moet je wel organiseren,

zodat het vloeiend door elkaar heen gaat lopen. Mijn res-

taurants zitten vol met senioren die ergens anders wonen.

Hoe kijkt u aan tegen oudere allochtonen?
Is er een plek voor hen in uw instellingen?
Er zijn minder verschillen dan het op het eerste gezicht lijkt.

Allochtonen hebben ook een velletje over hun neus, zoals

men zegt in Rotterdam. Allochtone ouderen krijgen ook ar-

trose, Parkinson of worden dement, en zij hebben ook be-

hoefte aan steun. Wat zij niet willen, is in een zorginstituut

wonen. Zij laten zich liever verzorgen door familie, maar die

families worden kleiner, dus daar gaan dezelfde problemen

zich voordoen als bij autochtone gezinnen. Voor allochtone
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Nederlanders hebben wij een Hindoestaanse woongroep en

verzorgen wij Turkse en Marokkaanse dagopvang. Ook ben ik

bezig met het opzetten van een multicultureel complex met

350 woningen. Daar moet je wel je gezonde verstand bij ge-

bruiken, want een moslim wil bijvoorbeeld geen toilet op

zijn badkamer. Meer dan eenderde van het personeel van

Humanitas is van allochtone afkomst (900 op 2500), dus de

ontwikkelingen gaan bijna vanzelf.

Hoe moet het verder met de AWBZ? Als u de SER was,
wat zou u adviseren?
De AWBZ is zo slecht nog niet. De achtergrond van de

AWBZ-discussie is dat Nederland aan het vergrijzen is en

dat er steeds meer ouderen komen met complexe klach-

ten, en dat wordt te duur door de in de wet vastgelegde

rechten. Er moet dus bezuinigd worden. Dus worden de

rechten van ouderen, die een leven lang voor de AWBZ

hebben betaald, afgepakt. Dat zagen we bij invoering van

de Wmo gebeuren, waar de rechten ‘over de heg’ zijn ge-

gooid. Het gevolg is geweest dat gemeenteambtenaren die

er geen verstand van hadden de Wmo moesten uitvoeren

en dat er vele ontslagen zijn gevallen in de thuiszorg. Ik

ben bang dat het met de AWBZ niet anders gaat. Ik vind

dat we nu even pas op de plaats moeten maken en moeten

kijken of we dezelfde AWBZ anders, minder duur, kunnen

uitvoeren.

Wat vindt u ervan dat wonen waarschijnlijk uit de
AWBZ gaat?
Wonen, zorg en welzijn horen bij elkaar. Wat we moeten

doen, is één en ander anders organiseren, waardoor oude-

ren zelf de regie houden over wonen en zorg. Ik noemde

het al, het belangrijkste is dat we het voor ouderen leuk

maken. Ouderen worden dan afgeleid van hun chronische

klachten en hebben minder behoefte aan medische en pa-

ramedische diensten. Hiermee bespaar je tien à twintig

procent op de kosten! En als ouderen het leuk hebben, is de

ervaring, gaan ze ook meer zelf doen. Ze willen helemaal

niet stilzitten! Familie en vrienden willen dan ook graag

helpen. Niet omdat het moet, maar omdat het leuk is. En

door het leuk te maken, trek je ook makkelijker personeel

aan. Dat betekent weer dat er minder ziekteverzuim is.

Mijn personeel werkt erg hard en is heel betrokken! Dat is

wat ik probeer te doen: mijn wooncomplexen zijn geen mi-

sère-eilanden, maar tempels van cultuur en vrolijkheid

waar iedereen graag is. Laat de AWBZ maar lekker blijven. Ik

ben overigens niet betrokken bij het SER-advies, niemand

heeft mij iets gevraagd. U bent de eerste.

Hoe ziet u de toekomst van de ouderenzorg?
Ik geloof niet in de toekomst van alleenstaande intramu-

rale zorginstellingen. Ouderen blijven hopelijk meer in

hun eigen omgeving wonen. Er zullen wijken ontstaan

waar alles door elkaar heen woont: zieke mensen en ge-

zonde, rijk en arm, jongeren en ouderen, en allochtonen

en autochtonen in verschillende woonvoorzieningen. In

deze wijken zullen overdekte dorpspleinen met senioren-

restaurants, herinneringsmusea en beeldentuinen een be-

langrijke plaats innemen. Daarin kun je bijvoorbeeld ook

een dementenhofje opnemen. Het is uiterst belangrijk dat

we het leuk maken in die wijken, zodat we (chronisch)

zieke mensen afleiding bezorgen en hun klachten

overbodig maken. |
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´Door ouderen af te leiden

van hun klachten bespaar je

tien tot twintig procent op

zorgkosten!´


