
‘De rol vanzorgondernemerswordt
gedemoniseerdengecriminaliseerd’
Zorgondernemer Loek
Winter wordt niet blij
van de ‘ideologische
herijking’ rondom
ondernemerschap in
de zorg. ‘Ik ben niet
zielig. Maar als je als
sector echt wilt
transformeren, heb je
ondernemers nodig’

Het was alsof de telefoon het niet meer
deed. Tot 2014 kreeg een van de grootste
NederlandseondernemersindezorgLoek
Winter (58) wel tien verzoeken per week
voorpresentatieseninterviewsoveronder-
nemerschapindezorg.Maar inmiddels is
datwelanders. ‘Sindsderecessieofficieel
voorbij is, gaat het nogmaar om één ver-
zoekpermaand.Werkelijk.’

Winterbespeurtdeafgelopenjareneen
‘ideologischeherijking’rondomonderne-
mers indezorg.Enhijwordtdaarnietblij
van. De ondernemer— in de crisisjaren
toenerbezuinigdmoestwordenomarmd
doordezorgsector—isplotseenstukmin-
derpopulairgeworden.Wanthetgaatweer
goedmetNederlandendezorg.Enwatheb
je dan aan die ondernemers? Zemaken
dezorgwelefficiënter,maar jehebterook
last van. Zewillen allesmaar veranderen.
‘Er steekt politieke tegenwind op. En

jemerkt dat de rol van het ondernemen
wordt gedemoniseerd, en omhet zwaar
aan tezetten, gecriminaliseerd.’ Zostond
Winter zelf twee weken geleden nog voor
de Ondernemingskamer, aangeklaagd
door de cliëntenraad van zijn zorginstel-
lingDe Seizoenen, gespecialiseerd in ge-
handicaptenzorgvoor jongeren.Hijwordt
beschuldigd van belangenverstrengeling
enhetomzeilenvanhetwinstverbodinde
zorg. ‘Maar ikbenloepzuiver.Daar isgeen
euroweg.Nul.’

Toeval of niet, onlangs kondigdeWin-
ter aan dat hij een stapje terugdoet bij
de private IJsselmeerziekenhuizen en
het Slotervaartziekenhuis. Hij heeft niet
meer de dagelijkse leiding, maar blijft
wel nauw betrokken als aandeelhouder.
‘Actief aandeelhouder’, zoals hij het zelf
formuleert. ‘Hetherstructurerenvanzo’n
grootbedrijf als een ziekenhuis is iets an-
ders danhet zelf opzetten van een onder-
neming. Jemoetdandehelegoegemeen-
temeekrijgenendaarben ikgewoonniet
zohandig in.’

V Ineen interviewmethet FD in2009
sprakudeambitie uit omeenketen
van vijf private ziekenhuizen te creëren.
Het zijn er twee geworden. Is het tegen
gevallen?
‘Die keten is nog steeds de ambitie.Maar
zoals het vaak gaatmet ondernemersam-
bities, het duurt twee keer zo lang, is vier
keerzomoeilijk,kosttweekeerzoveelgeld,
enhet rendementblijkt dehelft te zijn.’

‘Indeperiode vandekredietcrisis heb-
benweeenaantalziekenhuizenaangebo-
dengekregendiebedrijfsmatigniet goed

functioneerden. Dat soort organisaties
heeftperdefinitieveelachterstalligonder-
houd.Eerstzijnwejarenbeziggeweestom
deIJsselmeerziekenhuizenopordetekrij-
gen. Daar zijn we van dertigmiljoen ne-
gatief eigenvermogennaarnagenoegnul
gegaan.Met Slotervaart zitten we eigen-
lijknogsteedsindatproces.Hetvalt tegen
hoe taai dat is, het DNA van die organisa-
ties veranderen.’
‘Ook de rol van de zorgverzekeraars is

mij tegengevallen.Onzeziekenhuizenwa-
ren jarenlangdegoedkoopste,maar toch
wildendeverzekeraarsonsnieteenmarge
gunnentoenwedienodighaddenomtein-
vesteren. Jezounatienjaargeleidemarkt-
economieverwachtendatkostenenbaten
eengrotererolzoudenspelen.Uiteindelijk
contracterenverzekeraarsnogsteedsniet
rationeelmaarpolitiek.’

VPolitiek?
‘Voor verzekeraars speelt “too big to fail”
een belangrijkere rol dan concurrentie
opprijs enkwaliteit. Verzekeraars vinden
datzegroteziekenhuizenwelmoetencon-
tracteren, of ze nu duur vastgoed hebben
of niet. Ook als de behandeling daar een
stukduurder is.Zomogendeacademische

LoekWinter: ‘Mijn kracht ligt toch in
een kans zien en hemdan pakken.’
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ziekenhuizennogsteedseenafdelingder-
matologie hebben. Terwijl dat soort een-
voudigebehandelingenniet ineenacade-
misch ziekenhuis thuishoort. Daar is de
infrastructuur gewoon teduur voor.’

VMaarwat is nuuiteindelijk de reden
omterug te tredenuit het bestuur vande
ziekenhuizen?
‘Mijn leeftijd speelt een rol. Ikheb35 jaar
achter de rug van80uurperweekwerken
als operationeel eindverantwoordelijke.
Ikwilmijnenergienuanders inzetten.Op
eengegevenmomentvraagje jeaf:voorwie
doe ikhet allemaal?’
‘Dat herstructureren van zo’n zieken-

huis kost echt heel veel energie. En ande-
re mensen kunnen dat beter dan ik. Bij
de ziekenhuizen waar ik bij betrokken
ben, zitten nu een aantal vrouwen die er
heel goed in zijn. Zij zijn goed in verbin-
den,maarzezijnookduidelijkenzakelijk.
Sommigevrouwenkunnendehardstedin-
genzeggen,maaropeenvriendelijkema-
nier.Dat luktmijniet. Ikbenmeervanhet
model: jekrijgteenzoenofeenklap,maar
hetmoetwel snel.’

‘Enmijn andere activiteiten zijn boven
verwachting snel gegroeid. Er zijn nu 120
Thomashuizen voor gehandicaptenzorg,
veertigvestigingenvanDeHerbergiervoor
dementiezorg en vijftien zelfstandige kli-
nieken. Om te beginnen ga ikmij nu be-
zighoudenmetdeuitbreidingvandeTho-
mashuizen enDeHerbergier inBelgië en
Duitsland.Opdiemanierheb ikookmijn
creativiteitweerterug.Mijnkracht ligt toch
in eenkans zien enhemdanpakken.’

En die kans zag hij bijvoorbeeld bij De
Seizoenen. Die besloten vennootschap
namonder leidingvanWinter in2012een
deelvandezorgvanhetfaillieteZonnehui-
zenover.Hijbeslootonderanderedegrote

hoeveelheidvastgoed—eenvandeoorza-
kenvanhetfaillissementvanZonnehuizen
—onder te brengen in een aparte bv. Om
de risico’s te spreiden.
Maar dat resulteert ook in een situa-

tie waarbij de zorginstelling vanWinter
nupandenhuurt vande vastgoed-bv, ook
vanWinter. Volgens de cliëntenraad zou
er op diemanier geld weglekken naar de
privé-bv’svandezorgondernemer.Onzin,
zegtWinter.Alle tarievendiedoordiebv’s
gerekend worden, zijn ‘marktconform’
ener is ‘geenpiekweg’. ‘Misschiendatde
Ondernemingskamernogeenonderzoek
doet,maar ikeetmijnhoedopalsdaarwat
uitkomt.’

VWiebeoordeelt dandat die tarieven
‘marktconform’ zijn?
‘Daar zijn kantoren voor. Cushman &
Wakefield,DTZZadelhoff,Berenschot.Wij
laten alles controleren. Bovendien toetst
defiscusookopmarktconformiteit.’

VMaar inde zorg geldt een verbodop
winstuitkering. Viadeze constructie kan
er tochwel aan verdiendworden, via bij
voorbeeld eenmargeophet vastgoed.
‘Nou, diemarge is voorlopig gewoon ren-
te en aflossing op de bankschuld. Maar
uiteindelijk komt het natuurlijk wel naar
onsalsvieraandeelhouderstoe.Datklopt.
We zien het vastgoed ook heel bewust als
eenverdienmodel.Wantwaaromzouden
weanders jarenlangdeproblemenenver-
liezen van die zorgtak opvangen als daar
een winstklem op zit? Ik ben geen be-
stuurder en krijg dus geen salaris.Waar-
om zou je dat dan doen?We kopen niet
voorniets €18mlnaanvastgoed.Ermoet
een verdienmodel zijn.’

VDeopvatting vanuit de cliëntenraaden
ookdebeleidsmakers is: hetmoet een
gesloten circuit zijn.
‘Maar wacht eventjes. Een derde van de
panden die wij gebruiken, komt van een
andereverhuurder.Diemagerwelaanver-
dienen? En de banken verdienen ook ge-
woonaandezorg.Netalsdefarmaceuten,
de leveranciersvanmedischehulpmidde-
len en apparatuur. Geld is nietmijn drijf-
veer en ik ben niet zielig. Maar als je als
sector echtwilt transformeren,heb jeon-
dernemers nodig die op landelijk niveau
deboel opschudden.Die zijnernuveel te
weinig.Datzijnernutien,maarzoudener
vijfhonderdmoeten zijn.’

VAlsunuhet slagveld vanmarktwerking
inde zorg inde afgelopen tien jaar over
ziet, is er danwelwat tengoede veran
derd?
‘Ja,datvindikwel.Hethadsnellergekund,
maardekwaliteit isbeterenuniformeren
het serviceniveau is enormverbeterd.We
hebbenverschillendeimplosiesenexplo-
siesgezien.Die veranderendesector.Het
RuwaardvanPuttenZiekenhuis inSpijke-
nisse is geïmplodeerd. De kleine zieken-
huizen in Brunssum enKerkrade zijn ge-
ruisloos geherstructureerd.Maar er zijn
ook bedrijven geëxplodeerd. Jos de Blok
met zijn Buurtzorg vind ik het mooiste
voorbeeld.’

VEnkomthetnoggoedmetdeonder
nemer inde zorgnadehuidige ‘ideologi
scheherijking’ zoals uhetnoemt?
‘Deoverheid ende zorgverzekeraars den-
kendat zede afgelopen jarende zorg-
kostenonder controlehebbengebracht.
Maarde zorgconsumptie is afgenomen
doorde recessie, niet doorhet beleid.
Nuerweer sprake is van economische
groei, zal ookde zorgconsumptieweer
toenemen.Uiteindelijk zijn innovaties
enondernemersdanechtnodig omde
zorgkosten inbedwang tehouden. Ik
denkdat vanaf 2020het ondernemer-
schapweer terugkomt, endanopeen
hogerniveau.’

Door Marieke ten Katen
en Jeroen Piersma

‘Voor verzekeraars
is “toobig to fail”
belangrijkerdan
concurrentie op
prijs enkwaliteit’
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