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Economie

‘Geld voorzorg ging naarbouwstenen’
Interview
Loek Winter
Het ziekenhuis in Zoetermeer dreigt failliet te gaan,
omdat geld voor patiënten
is uitgegeven aan een
verbouwing, zegt zorgondernemer Loek Winter.
Van onze verslaggever
Jeroen Trommelen
Het dreigende faillissement van het
Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer
is veroorzaakt doordat voorschotten
van verzekeraars voor patiëntenzorg,
zijn uitgegeven aan verbouwingen.
Dat zegt zorgondernemer Loek Winter, die bezig is het ziekenhuis over te
nemen. De schuld van het ziekenhuis
bedraagt volgens Winter 60 miljoen
euro.
Vier zorgverzekeraars hebben het
ziekenhuis ruim 21 miljoen euro voorgeschoten. Dat geld is niet voor zorg,
maar voor bouwstenen is gebruikt.
De grootste schuldeiser is CZ, gevolgd
door VGZ, Menzis en Achmea. Maandag wordt opnieuw gesproken met
de verzekeraars en andere betrokken
partijen over maatregelen die een
faillissement moeten voorkomen.
‘Of de verbouwingen in Zoetermeer noodzakelijk waren, kan ik niet
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beoordelen’, zegt
Loek Winter. ‘Er
zijn in elk geval
geen gouden
kranen of andere
overbodige luxe
aangelegd. Het is
een eenvoudig,
sober ziekenhuis.’

Toch klinkt het bijna frauduleus:
geld dat een zorgbestemming
had, is op een andere manier
uitgegeven.
‘Dat is geen fraude. Het geld is niet in
de verkeerde zakken gekomen. Het is
wel onwijs onhandig. Door een managementprobleem is kort geld –
geld van de zorgverzekeraars – gebruikt voor een langetermijninvestering. Niet handig als je niet tevoren
bij de bank hebt geborgd dat je een
hypotheek kunt krijgen.’
Wie draait er op voor de schuld?
‘Als het ziekenhuis failliet gaat, zijn
dat de medewerkers, de leveranciers,
de banken en de verzekeraars. Dat
wordt een grote ellende. Iedereen
moet er dus aan meewerken om dat
te voorkomen. Ook de gemeente. Ik
kan me niet voorstellen dat een gemeente van 120 duizend inwoners
geen zorgvoorziening binnen haar
grenzen wil. De gemeente Zoetermeer heeft de plicht een financiële
positie in te nemen.’

Specialisten en artsen mogen
ook meedoen.
‘Ze moeten meedoen. Het kan niet zo
zijn dat je een leven lang goed verdient bij een instelling en bij problemen zegt: zoek het maar uit. Ook niet
wanneer je zelf part noch deel hebt
aan die problemen. Wil je leuk werk
of niet? Als ik geen committent bij die
partijen ervaar, durf ik het zelf niet
aan om er geld in te steken. Voor mij
is dat maximaal 5 miljoen, afhankelijk van wat anderen doen. Ik ben
geen Don Quichote.’
Bij het IJsselmeerziekenhuis
heeft u veel middenmanagement
ontslagen. Gebeurt dat hier ook?

‘Ook in Zoetermeer zullen in het management zeker mensen weg moeten. Mensen die zorg verlenen, kunnen blijven. De patiënt komt voor
hen, niet voor het management.
Ondertussen betaalt iedereen
voor een foute beslissing van
managers. Wat moet er met hen
gebeuren?
Winter maakt een wegwerpgebaar. ‘Ik
heb er moeite mee dat dit zo is gegaan. Maar wat doe je ermee? Ik ben
mijn broeders hoeder niet. Het is niet
mijn rol om die mensen aan te spreken. Van mij gaan de bestuurders van
destijds geen last krijgen. Ik ken ze
niet eens.’

Reacties verzekeraars en gemeente
De vier zorgverzekeraars die miljoenen te goed hebben van het
Langeland Ziekenhuis zullen die
schuld niet zomaar kwijtschelden.
Ook het verlenen van ﬁnanciële
steun is niet gegarandeerd, zeggen ze.‘In principe geven we geen
steun. Er kunnen echter zwaarwegende redenen zijn om daarvan af
te wijken’, zegt de woordvoerder
van zorgverzekaar Achmea.
Zo steunde Achmea eerder het
Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk, dat in soortgelijke problemen
was gekomen.

De gemeente Zoetermeer zal in elk
geval niet ﬁnancieel bijdragen,
zegt wethouder Edo Haan van
Financiën op de website van de gemeente.
‘Ons college prijst de vasthoudendheid van het ziekenhuis om
zelfstandig te blijven, maar de gemeente kan helaas geen ﬁnanciële
rol van betekenis spelen. Het ziekenhuis en zijn potentiële nieuwe
eigenaar moeten samen met zorgverzekeraars en banken afspraken
maken over het verbeteren van de
bedrijfsvoering.’

Pensioengeld
belegd in
kernwapens
Van onze verslaggever
Gerard Reijn

amsterdam Pensioenfondsen
hebben minstens 830 miljoen
euro geïnvesteerd in bedrijven die
kernwapens maken of daar bij betrokken zijn. 600 miljoen daarvan komt van het ABP. Dat blijkt
uit een inventarisatie van de Campagne tegen Wapenhandel.
Volgens onderzoeker Mark Akkerman
van de campagne stijgen de investeringen van pensioenfondsen in de sector
rap. Nog maar een half jaar geleden
ging het om 600 miljoen.
Vooral de beleggingen van het ABP
zijn sterk gegroeid. Een half jaar geleden telde Akkerman nog 400 miljoen
euro van het ABP in de kernwapenbusiness. In een half jaar is dat met de helft
gegroeid tot 600 miljoen.
Volgens een woordvoerder van het
ABP is er geen reden producenten van
kernwapens te mijden. Kernwapens,
zegt hij, zijn legaal en worden door de
Nederlandse overheid geaccepteerd.
Waarom de beleggingen zo fors zijn
gestegen, kan de woordvoerder niet
zeggen. ‘Misschien is de reden het stijgenvandebeurskoersvandiebeleggingen.’Datzoukunnenkloppen.Dekoersen zijn sinds vorig jaar fors gestegen.
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genieten van uw eigen vakantieaan de Noord-Hollandse kust?
Ookverblijf

Prijs

Kom heerlijk tot rust aan de rand van
Europa’s mooiste duinreservaat in Egmond
aan den Hoef, nabij Alkmaar, Bergen en
Schoorl. Het park heeft faciliteiten voor
jong en oud en is op fietsafstand gelegen
van het strand.

e Sethe, riante appartementen
gelegen aan het Meppelerdiep.
Vanaf uw terras kijkt u weg over het water
van Zwartsluis.
Ziet u zichzelf al zitten? Kom dan naar
het open huis en beleef het.

V.a. € 439.000,- v.o.n.
Omschrijving
• Reeds 60% verkocht
• Schitterend uitzicht
• Rustig gelegen

Zwartsluis [ Overijssel ]

Recreatiepark De Woudhoeve
Egmond aan den Hoef

Zomerdijk

Bent u geïnteresseerd? Bel voor meer informatie 06 13 56 74 36
of kijk op www.desethe.nl

Zaterdag 10 november OPEN HUIS!
Tijd: 11.00 - 13.00 u.
Zomerdijk, Zwartsluis.

Meer info | Recreatiepark De Woudhoeve
Driehuizerweg 8 te Egmond a/d Hoef
06 51117926 of 0318 457 420 | www.woudhoeve.nl

Het investeren in recreatief vastgoed is
in opkomst!
Het park biedt al een vakantiewoning vanaf
€ 109.000,- incl. inventaris, tuin en eigen
grond. Deze zijn ideaal voor eigen gebruik,
maar ook zeer interessant als renderende
belegging.

Netto garantie mogelijk
van € 7500,- p/j op uw investering!
Kijk a.s. zondag naar dit project in
Business Class op RTL 7
om 10:30 uur en kom DIT WEEKEND
vrijblijvend langs
tijdens het kennismakingsweekend.

eigen vakantiewoning met een
sloep voor de deur
Uwnieuwe
Ziet u het al voor u. Heerlijk vanuit uw
vakantiewoning wegvaren in uw eigen
sloep over de Maas…
Bent u liefhebber van watersport of vindt
u het gewoon heerlijk om te ontspannen
aan het water, dan is Recreatiepark Het
Esmeer zeker een bezoek waard. Het park
biedt een geweldig uitzicht over de Maas
en het prachtige Esmeer.

Aalst [ Gelderland ]

Droomhuis, Tweede Huis
of Nieuwbouw te koop?

NIEUW, bij aankoop van een nieuwe
vakantiewoning krijgt u een sloep cadeau!

Prijzen
€ 119.500,- incl. btw / eigen grond.

Meer info | Recreatiepark Het Esmeer | Zaaiwaard 3 te Aalst (Bommelerwaard)
06 5333 3049 of 0318 457 420 www.recreatieparkhetesmeer.nl

Nieuwsgierig?
Breng dan vrijblijvend een bezoek
aan de Open Huis Dagen op
zaterdag 10 en zondag 11 november.

Voor meer informatie over de advertentiemogelijkheden op de
huizenpagina’s, neem contact op met de Persgroep Advertising.
Bel 010 – 286 8446 of mail naar onroerendgoed@persgroep.nl
www.persgroepadvertising.nl/wonen
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