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Klantgerichte benadering bepaalt
keus Kliniek Ortho-Fit voor Medicore
Utrecht, 15 april 2009 – Kliniek Ortho-Fit is een nieuwe en innovatieve kliniek, gericht op hoogwaardige orthopedische behandelingen. ‘Omdat wij ons direct vanaf de start volledig op onze cliënten willen kunnen focussen, zochten we voor de financieeladministratieve ondersteuning een partner die ons vakgebied kent’, zegt orthopedisch chirurg dr M.J.M. Driessen. ‘De keus viel
op Medicore omdat dit een specifieke focus heeft op orthopedie binnen de omgeving van een zelfstandig behandelcentrum.
Dat is precies wat wij nodig hebben. Maar wat de doorslag gaf, was de bijzonder klantvriendelijke benadering die het bedrijf heeft.’
Omgekeerd is Kliniek Ortho-Fit ook voor Medicore een interessante
partij. ‘Wij werken altijd graag met organisaties die – net als wij zelf
doen – in de voorhoede lopen’, zegt sales manager Jeroen Huzen.
‘Kliniek Ortho-Fit is een typisch voorbeeld van zo’n organisatie.
Het is een bedrijf dat net van start gaat en dat zich richt op een
discipline waarin wij al behoorlijk veel ervaring hebben. Juist omdat
Kliniek Ortho-Fit zo innovatief wil zijn, biedt het ons kansen om
invulling te geven aan toekomstige behoeften als een speciaal
medisch dossier voor hun orthopedische registraties.
Zo kunnen we samen een ontwikkeling doormaken die in ons beider
voordeel is.’
Kliniek Ortho-Fit (www.kliniekortho-fit.nl) is een nieuw initiatief
op het gebied van hoogwaardige orthopedische behandelingen.
In dit gespecialiseerde zelfstandige behandelcentrum kunnen
mensen terecht voor uiteenlopende orthopedische ingrepen, waaronder diverse operaties van de knie, heup en schouder.
Ook voor sportgerelateerde orthopedische behandelingen fungeert

2 www.znetwerk.nl nr 3 2009

Kliniek Ortho-Fit als kenniscentrum.
De orthopeden die binnen Kliniek Ortho-Fit actief zijn, behoren tot
de top van hun vakgebied en hebben bovendien in deze praktijk
de beschikking over state of the art technologische ondersteuning.
Snelle en vakkundige behandeling van patiënten vormen voor
Kliniek Ortho-Fit het uitgangspunt voor alle activiteiten.
Medicore (www.medicore.nl) is een jong en snel groeiend bedrijf
dat naam gemaakt heeft met de ontwikkeling van software die
precies aansluit bij de behoeften van de zorgaanbieders.
Het Medicore Informatie Systeem is een uniek en allesomvattend
softwarepakket voor logistieke en administratieve steun dat de gebruiker in staat stelt snel en adequaat in te spelen op de veranderende eisen in de hedendaagse gezondheidszorg. In het Medicore
Informatie Systeem komen modulegewijs alle zaken bij elkaar die
in dit kader van onmisbaar belang zijn: patiëntenregistratie, planning, behandelingenregistratie, elektronische aanleveringen aan
zorgverzekeraars, digitale dossiervorming en debiteurenbeheer.

Wees je eigen goeroe
Er zijn clubs die uitjes organiseren waar leden van ons koningshuis en zelfs de
Dalai Lama langskomen. Het kost je duizend Euro per keer maar dan heb je ook
wat. Ik vraag me dan wel eens af wat. Wat heb je aan zo’n bezoek? Toegeven, het is
misschien best een kick om met zo’n Tibetaanse spirituele leider het glas te heffen,
hoewel... wat drinkt zo’n man eigenlijk? Vast geen mooie Grand Cru. ‘Ja maar Frank,
’zegt u misschien, ‘het is toch een leraar, een heel sublieme.’ Misschien hebt u gelijk,
maar ik heb niet zoveel met leraren en goeroes. De echte leraren van deze wereld zijn
het overigens met me eens. Volgens mij was het Boeddha die zei: ‘Als je een leraar
tegenkomt, doodt hem!’ U bent slim genoeg om te begrijpen dat hij dat overdrachtelijk bedoelde. Wat hij volgens mij bedoelde is dat je zelf je eigen leraar bent.
Freek de Jonge zei eens, dat mensen zo hard op zoek zijn naar een mening. Als ze er
een horen denken ze dat dit dan wel een geweldige mening zal zijn.
Ik vind dit wel mooi aansluiten bij wat ZNetwerk wil zijn. Wij willen gebruik maken
van wat u in huis hebt. Volgens mij is dat nogal wat! In dit nummer kunt u een
interview met Loek Winter lezen. Dat is nog eens andere kost dan de Dalai Lama,
geef toe. Ook komt Simon Visser langs met een artikel over integriteit. En wat te
denken van Chrétien Felser die er zelfs Walt Disney bij haalt. Het tafelgesprek over
innovatie waarbij de participanten het af en toe helemaal niet eens zijn met elkaar.
Het zijn mensen die zich niet het kaas van het brood laten eten. Volgens mij zijn dat
de mensen waar u zich bij thuis voelt. Als u er ook eens wilt aanschuiven, dan mag
dat. Het kost u geen cent en u houdt er nog een goede lunch aan over ook. Wat wil
ik eigenlijk zeggen? Die goeroe? Dat bent u zelf.

Frank Mulder
Hoofdredacteur

ZCARTOON
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AANTAL INWONERS PER DOKTER

Bron: The World Health Report 2006

Het is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend dat er een
dokter voor ze is. Juist in gebieden waar oorlog, ziektes,
honger of armoede het ergst zijn. Dokters van de Wereld
wil de meest noodzakelijke medische zorg voor iedereen
bereikbaar maken. Help mee. Giro 4946.

www.doktersvandewereld.org
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Zorgondernemer Loek Winter:
‘Meer en betere zorg voor hetzelfde geld’
De regelgeving in de zorg is nu bovenmaats. Volgens ondernemer Loek Winter moet dat anders, want alleen dan wordt
het mogelijk om voor hetzelfde geld meer en betere zorg te leveren. De zorg zal veel consumentgerichter worden en
met dat gegeven zullen ook de mensen in zijn IJsselmeerziekenhuizen rekening moeten leren houden. Voor wie dat niet
wil, is het ‘control alt delete’.
Loek, als je nu naar de zorgsector kijkt, en je kijkt
naar de afgelopen twintig jaar, wat is er dan met name
anders geworden, wat jou betreft?
Als ik naar de afgelopen twintig jaar kijk, zie ik dat het van
een planeconomie is veranderd in een markteconomie.
De laatste jaren zie je ook dat ziekenhuizen behoorlijk
ondernemend worden, de mondigheid van de patiënt is
groter geworden, de vrije keuze van de patiënt is verbeterd
en er is een technologische verbetering.
Dus de ziekenhuizen worden professioneler qua
bedrijfsvoeringen en de patiënten worden mondiger.
Ja klopt, het wordt zakelijker en meer consumentgericht.
Als je nu kijkt naar die veranderingen, welke
vind je dan goed en minder goed?
Er zijn louter goede veranderingen.

‘’Dan is er dus sprake van niet
rationele concurrentie, dat is
jammer, zinloos eigenlijk’’
Alleen maar goede veranderingen?
Nou, er is wel één ding. Die planeconomie is dus markteconomie geworden. Binnen die markteconomie is sprake van
collectieve functies. En het is zinloos om daarop te concurreren. Als je eens kijkt naar Emmeloord, daar is een bestaand
ziekenhuis, dat kan krap draaien met 50.000 inwoners.
Als er nu een tweede aanbieder komt, dan gaat het niet
goed. Dan is er dus sprake van niet-rationele concurrentie,
dat is jammer, zinloos eigenlijk.
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Dus er zijn toch zaken die je minder mooi vindt?
Ja, ik vind de geleide markteconomie een goede zaak, maar
de irrationele uitingen daarvan vind ik vervelend.
Sommige bestuurders zeggen: ‘Ik heb te maken
met marktwerking, maar tegelijkertijd is er zoveel
regelgeving. Dat zijn tegenstrijdige bewegingen’.
Dat is een kletsverhaal, dat zijn mensen die niet kunnen
ondernemen. Dat heeft niets te maken met regelgeving.
Als je levensverzekeringen verkoopt, heb je ook te maken
met een moreel ethisch kader. Als je concurreert in de autoindustrie, heb je ook met regels te maken.
Als ik je zo’n beetje volg de laatste tijd, kom je
erg gedreven over, heb je een missie?
Ik vind dat er meer en betere zorg moet komen voor hetzelfde
geld.
Er is nu veel inefficiëntie?
Ja, dat komt door drie kolommen: de overheid, de zorgverzekeraars en verzekerden zelf. Professionals hebben de
neiging om alles heel rigide vast te leggen. En dat in het
kader waarin kwaliteitscriteria moeten gelden...
Dat is me iets teveel doorgeschoten. Zeg maar, in de periode
1995 tot 2005, ontstonden zelfstandige behandelcentra,
dat waren cowboy initiatieven... Maar de regelgeving is nu
bovenmaats.
Dus die bestuurders die daarover klagen,
hebben toch voor een deel gelijk?
Ja, die hebben deels wel gelijk.

i n te r v i e w

Nog even over je gedrevenheid om alles efficiënter
te krijgen, waar komt die vandaan?
Geen idee (moet lachen). Het zit er gewoon in, ik kan het
ook niet uitzetten, ik wil het ook niet uitzetten. Ik heb er ook
geen last van.
Het is niet vervelend?
Nee hoor. Ik hoor dat natuurlijk regelmatig, maar het zit me
niet in de weg. This is me, ik kan het niet uitzetten en dat wil
ik ook niet.

’’This is me, ik kan het niet
uitzetten en dat wil ik ook niet’’
Hoe denk je dat de zorgsector de komende
twintig jaar gaat veranderen?
Ik denk dat het heel erg consumentgericht zal worden.
Er komt een duidelijkere afbakening tussen het collectieve
en het marktdomein. Ik denk dat er meer centralisatie op
functies komt. Je praat dan over focus factory.
Je hebt het dan bijvoorbeeld over een uitbreiding
van heupstraten?
Nee, veel uitgebreider, een orthopedische kliniek, oogheelkundige kliniek, een rugkliniek.
Zoals de St Maartenskliniek waar Peter Hoppener
nu bestuurder is?
Ja precies. Ik had hem net nog aan de telefoon, goeie vent.
Er is veel te doen geweest over het ziekenhuis
in Lelystad. Hoe kijk je daar tot nu toe op terug?
We zijn daar vanaf september vorig jaar fulltime mee bezig.
Er zit een hoop geld in en ik heb er nog geen euro uitgehaald... ik denk dat dat tien jaar gaat duren.
Vind je dat vervelend?
Nee hoor, ik vind dat wel leuk.

Maar je hebt toch geen patiënten meer?
Nee, maar dat kan ik vanaf morgen zo weer doen... Ik weet
wel wat er leeft, zeg maar.
Vind je dat belangrijk, moeten bestuurders in dit soort
functies een achtergrond in deze sector hebben?
Ja, dat vind ik wel. Het maakt het een stuk makkelijker als je
weet hoe het veld in elkaar zit. Je moet niet bang zijn om
de professionals te kaderen. Wil je echt een helder debat
aangaan...Ik kan thuis geen kritiek hebben op het eten, want
ik kan zelf niet koken. Ik kan wel kritiek hebben op andere
dingen, omdat ik weet hoe het werkt. Dus je kunt dieper
gaan, verder komen en het beter doen als je inhoudelijk
bent. Waarom is Bill Gates succesvol? Hij heeft inhoudelijke
kennis, maal marketing kennis.
Vind jij dat er in Nederland, binnen onze sector,
teveel sprake is van een old boys network?
Old boys network... vind ik dat? Nou nee, wat ik dus zie is het
starten van een evolutie, via de regenten naar bestuurders,
die ambtelijk formalistisch besturen, naar ondernemers.
Daar zijn er te weinig van en daar hebben we er veel meer
van nodig.
Als je nu naar de hele vastgoeddiscussie binnen onze
sector kijkt, hoe zie je dat?
Zorg en vastgoed zitten heel dicht bij elkaar. Het is erg
specifiek vastgoed. Als je bijvoorbeeld vier operatiekamers
wilt bouwen, dat is zo specifiek... Dat kun je beter kopen.
Want als je het huurt, en je hebt een hele zorginfrastructuur
opgebouwd, en je huurbaas wil dat je daar weg gaat, dan
kun je je hele winkel vergeten. Maar de kliniek zelf, dat is
gewoon kantoor. Philadelphia bijvoorbeeld is gewoon een
kantoor.

‘’Waarom is Bill Gates succesvol?
Hij heeft inhoudelijke kennis,
maal marketingkennis’’

Je bent iemand die echt met z’n poten
in de klei heeft gestaan...
Nog steeds.
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Maar kopen en bezitten kan toch goed zijn
voor je solvabiliteit?
Jawel, ik heb er ook geen oordeel over. In die niet-specifieke
gevallen kun je dus louter rationeel handelen vind ik.
Maar als het specifiek vastgoed is, operatiekamers, diagnostiek, dan moet je het gewoon hebben.
De verkeerstoren op Schiphol kan je ook niet huren, die
moet je gewoon hebben.
Ik zag laatst bij Paul & Witteman een zorgbestuurde
die totaal geen contact met de klant leek te hebben.
Hoe belangrijk is dat contact?
Dat is cruciaal. Ik ken een groot ziekenhuis, dan kom je als
bestuurder samen met het volk door de hoofdingang, dan
krijg je een stillere gang, nog een stillere gang, dan krijg je
een lift, nog een lift, het tapijt wordt steeds meer hoogpolig... en dan ben je bij de Raad van Bestuur. Dan vraag ik
aan zo’n bestuurder: ‘Hoe kom je hier nou binnen?’
Blijkt dat de bestuurder via de achteringang naar binnen
komt. Volledig disconnected. Alle grote bedrijven hebben
het risico om disconnected te raken, dat woord zou ik graag
genoemd zien. Heel rijke mensen raken ook disconnected,
alles wat te groot is...
Hoe voorkom je dat zelf?
We hebben in Lelystad afscheid genomen van de helft van
de mensen die bedrijfsvoering deden, en al de overige
mensen zitten nu hier. Ik loop hier een rondje en dan weet
ik de arbeidscontracten, de communicatie... De Raad van
Bestuur heeft niet eens een kamer. Er is geen enkele Raad
van Bestuur in Nederland die niet een eigen kamer heeft.
Only one. Dat geeft mij ook de ruimte om tegen artsen te
zeggen: ‘Jullie moeten met z’n drieën op een kamer zitten.
Je hebt geen eigen werkkamer en je hebt geen eigen
slaapverblijf’.

‘’Heel rijke mensen raken
ook disconnected,
alles wat te groot is...‘’

Worden ze dan erg boos of valt dat mee?
Dat kan me niet schelen.

Prima, maar dat was de vraag niet, ik vroeg of
ze boos werden.
O, je wilt niet weten wat er gebeurde toen we met deze
bedrijfvoering begonnen. Klappende deuren, de emoties
liepen hoog op, Als je het territorium opheft kom je te dicht
bij mensen.
Vind je dat VWS voldoende feeling heeft
met de sector?
Dat vind ik wel. Ik vind de top van VWS zeer goed. Ik ben erg
onder de indruk van hun sectorkennis en sectorinformatie.
En ook van de kwaliteit en de daadkracht.
Hoe vind je de toezichthoudende organen binnen
onze sector?
Ingewikkeld, grootschalig, ambtelijk, tijdrovend.
En dus niet goed?
Ach ja, te procedureel, niet outputgericht. Wat mij opvalt,
de zorg is procesgericht en niet resultaatgericht. Dat zal de
komende jaren veranderen.
Binnen Nederland woedt een hele discussie over
de AOW-leeftijd, hoe lang ben je zelf nog van plan
om door te gaan?
Totdat ik omval (lachend), ik hoop nog heel lang.
Hoeveel uur per week werk je eigenlijk?
Nou... dat vroeg mij vrouw ook. Tussen de zeventig en tachtig.
Vind je het veel?
Ja.
Het kost me geen enkele moeite.
Omdat je het leuk vindt?
Ja klopt. Niet altijd trouwens.
Op welke momenten vind je het minder leuk?
Wanneer mensen teveel op hun eigen belang zitten, daar
kan ik heel slecht tegen.
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En hoe reageer je dan?
Control Alt Delete, wegwezen. Daar heb ik helemaal niets
mee.
Dat klink heel rationeel.
Ja, dan word ik heel kordaat. Als het eigen belang het collectief in de weg zit, ben je fout bezig.
En wanneer geniet je er van?
Als iets loopt. Kijk hier in het ziekenhuis (Lelystad – red.)
loopt het wel, maar we maken geen winst. Als dat ook nog
gaat gebeuren word ik blij. Tot die tijd ben ik daar obsessief
mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. Via links, via rechts,
via boven, via onder, via achter, via voor, ik pieker me suf hoe
dat moet...

‘’Via links, via rechts, via boven,
via onder, via achter, via voor,
ik pieker me suf hoe dat moet...‘’
Heb je veel mensen die je adviseren?
Nou, het meeste advies krijg ik va mijn partners van de MC
Groep, Willem de Boer en Dirk Brouwer. Daarnaast is er een
aantal ondernemers waarmee ik in partnership regelmatig
contact heb. Dat soort mensen, daar leer ik veel van.
Ondernemers uit andere sectoren.
Ik hoorde laatst iemand zeggen, je bent pas
ondernemer als je er met je eigen geld inzit en
dat ook weer kwijt kunt raken.
Dat klopt, daar zijn er in Nederland binnen de zorgsector
niet veel van, een stuk of vijf. Daar zijn we er dus een van.
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Integriteit is ook voor
zorgadviseurs een kernbegrip
Bewustwording bij adviseurs over integriteitvraagstukken leidt
tot waardepropositie voor de onderneming. Dit artikel legt uit
waarom dat zo is en hoe het werkt. Verslag van een onderzoek.
Het thema integriteit is zeer actueel binnen de zorg. In de
eerste helft van 2008 zijn al 47 bestuurders onvrijwillig opgestapt ten opzichte van 23 in heel 2007 (Zorgvisie: juli 2008). In
november 2008 bleken al 63 bestuurders in de zorg vertrokken
te zijn. In het nieuwe tijdsgewricht van marktwerking en
nieuwe bekostigingssystemen lijken deze bestuurders over
onvoldoende competenties te beschikken om onder deze
omstandigheden bestuurder te kunnen zijn.
Dat heeft tot een aantal kwesties geleid die de landelijke
publiciteit gehaald hebben en die veel met integriteitkwesties te maken hebben. Een paar willekeurige voorbeelden:
● schandaal in IJsselmeerziekenhuizen, gevolg
sluiting van de OK
● ruzie anesthesisten en hartchirurgen in
Radboudziekenhuis in Nijmegen; gevolg verhoogde
morbiditeit onder patiënten en ingrijpen door de
Inspectie
● psychiatrisch patiënt in Amsterdam overleden in
separeer, wat aanvankelijk niet gemeld is aan de
Inspectie, bij nader onderzoek bleek dit het vierde
geval te zijn in twee jaar tijd
●
financiële misleiding door zorginstellingen van
het zorgkantoor en de zorgverzekeraars, aangaande
de nieuwe bekostigingsstructuur in Nederland.
In al deze kwesties zijn verantwoordelijke bestuurders, geneeskundigen en managers ontslagen of op non-actief gezet.
Door de verzakelijking en de marktwerking in de zorg lijkt
integriteit steeds meer een issue te worden. Dat deze zaken
alles met integriteit te maken hebben wordt door de branche
nog niet echt onderkend. De oorzaak wordt veelal in de
nieuwe bekostigingsstructuur gezocht. Het probleembesef
is nog geen collectief gemeengoed, aan bewustwording
moet dus nog veel gedaan worden.
Wellicht zijn de genoemde kwesties nog maar het topje van de
ijsberg. De vraag die hierbij opdoemt, is wat het doet met de
betrokken patiënten en medewerkers van deze instellingen.
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Hier past het oude gezegde bij; voorkomen is beter dan
genezen. Blijkbaar is de sector toe aan het in balans brengen
van de financiële motieven met de kernwaarden waarvoor
de organisatie staat.
Leren omgaan met integriteitsvraagstukken
Integriteitschendingen en integriteitontwikkeling zijn binnen
de zorg zeer actuele onderwerpen. Allerlei voorbeelden
vanuit de profit, non-profit en overheid hebben geleid tot
ernstige misstanden. Enkele spraakmakende voorbeelden
in Nederland zijn:
●
de bouwfraude
●
fraudezaken bij de politie, parkeerbeheer en
het gemeentelijk vervoersbedrijf in Amsterdam
●
de Aholdzaak
●
Srebrenica
●
en de specifieke voorbeelden aangaande de zorg,
genoemd in de inleiding.
Het is de vraag hoe zorginstellingen met hun integriteitvraagstukken omgaan. Zaken die integriteit beïnvloeden zijn
sterke veranderingen, verzakelijking en allerlei dilemma’s die
daardoor optreden. De markt van zorg en welzijn verandert
sterk. Daarmee wordt het voor aanbieders in deze sectoren
steeds belangrijker om zich te profileren.
De marktwerkingstelt hoge eisen aan efficiency en transparantie van organisaties. Cliënten, financiers en overheid
verlangen zorg- en dienstverlening van goede kwaliteit:
doelmatig en klantgericht.
Het begrip integriteit staat hierin centraal. De adviseur is
gebonden aan zijn eigen integriteit, maar ook aan die van
de werkgever en de klant, zijn opdrachtgever. Van alle partijen
wordt verwacht dat zij integer zijn, een beetje integer
bestaat niet.
Visies en benadering van integriteit
Integriteit is een ‘containerbegrip’ dat door verschillende
auteurs divers wordt uitgelegd. Het woord integriteit roept
in zijn algemeenheid bij omstanders twee reacties op:
●
de ‘zuiverheid’ van een persoon of organisatie;
●
de associatie met grensoverschrijdend gedrag.

Vanuit deze algemene reacties zijn grofweg twee benaderingswijzen te onderscheiden ten aanzien van integriteit:
● ‘compliancebenadering’: deze is ontwikkeld is binnen
de financiële wereld en gaat vooral over regels,
procedures en gedragscodes. Bijvoorbeeld de Rabobank
in Nederland heeft een uitgebreid compliancebeleid
● ‘integriteitbenadering’, die er vanuit gaat dat integriteit
een positief begrip is, dat verder ontwikkeld kan worden
bij organisaties en individuen. Waarbij bewustwording en
verantwoording nemen belangrijke uitgangspunten zijn.
Zienswijzen van integriteit
Om het begrip integriteit beter te kunnen begrijpen en te
kunnen toepassen, zullen we een aantal zienswijzen van
toonaangevende auteurs op dit gebied nader bekijken.
Huberts; onderzoeker en wijsgerige ethiek aan de Vrije Universiteit, heeft veel onderzoek gedaan naar integriteit. In zijn
oratie welke hij uitgesproken heeft bij de aanvaarding van
het ambt als hoogleraar op 23 februari 2005 onderscheidt
Huberts zes visies op het begrip integriteit:
1 integriteit als heelheid
2 integriteit als professionele verantwoordelijkheid
3 integriteit als streven, als ideaal
4 integriteit als onkreukbaarheid en rechtschapenheid
5 integriteit als overeenstemming met de waarden
in wet en regel
6 integriteit als overeenstemming met geldende
morele waarden en normen.
Huberts citeert daarbij diverse andere auteurs en onderzoekers op het gebied van integriteit. In de betekenis van
integriteit als ‘heelheid’ verwijst hij naar Musschenga. Die
stelt in een analyse dat integriteit ‘verwijst naar een relatie
tussen:
1 iemands uitingen en gedragingen op verschillende
tijdstippen (=consistentie)
2 op verschillende plaatsen
(in verschillende rollen, contexten) (=coherentie)
3 tussen diens uiterlijke, waarneembare uitingen
en gedragingen en innerlijke denkbeelden en
gevoelens en tussen diens verbale uitingen
en diens gedragingen (=correspondentie).
(Musschenga, 2004: 16).
Professionele verantwoordelijkheid
De tweede opvatting over integriteit ligt in het verlengde
van het denken in termen van ‘heelheid’: integriteit als professionele verantwoordelijkheid.
Beroepsbeoefenaren hebben verantwoordelijkheden die zijn
gerelateerd aan de rol die zij hebben door de positie die zij
als beroepsbeoefenaar innemen in een sociaal netwerk van

relatie. Dit zijn rolverantwoordelijkheden
(Karssing, 2006: 29). ‘Integriteit betekent dan dat een
beroepsbeoefenaar zijn taken adequaat, zorgvuldig en
betrouwbaar uitoefent, rekening houdend met alle in het
geding zijnde belangen’. En hij vat het zo samen ‘je doet
waarvoor je bent aangesteld en je staat voor wat je doet’
(Karssing, 2006: 3).
De verbinding met professie en organisatie wordt hier uitdrukkelijk gelegd.

Conclusie:
Voor de onderzoeker is dit een belangrijk gezichtspunt
in het verdere onderzoek, deze opvatting over de rol van
de beroepsbeoefenaar is rechtstreeks te vertalen naar
de rol van de adviseur (in dit geval een beroepsbeoefenaar in engere zin).

Huberts zegt verder in zijn rede; “Het nadeel van interpretaties met de nadruk op ‘doen wat je zegt’ en ‘zeggen wat
je denkt’ en ‘doen waarvoor je bent aangesteld’ is het ontbreken van een morele maatstaf”.
Veel dictators en volksmenners handelen ijzingwekkend
consequent, consistent, coherent en taakbewust.
Er ontbreekt wat Brenkert het morele filter noemt: ‘Integrity
involves more than simply doing what one says; what one
says and does must also pass through some moral filter.
As such, integrity is closely bound up with business ethics
and forms of social responsibility’ (Brenkert, 2004: 4).
Je bent nooit helemaal integer of helemaal niet. Maar je
bent al wel een eind op weg als je in staat bent om je eigen
morele oordeel te volgen en andermans belangen te respecteren”.

Conclusie:
Integriteit kent diverse invalshoeken en dimensies.
Voor dit onderzoek is het een belangrijk gezichtspunt
dat integriteit geen absolute waarde heeft. Zowel bij
personen als organisaties kan deze waarde verder
ontwikkeld worden.
Integriteit als morele kwaliteit en waarde, specifiek
gezien en benaderd vanuit de context voor de beroepsbeoefenaar. Het gaat erom ergens voor willen staan,
je bewust zijn van je persoon en positie en bereid zijn
de dialoog met anderen aan te gaan.
Integriteitvraagstukken in Nederland
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“Met de integriteit van de overheid valt of staat het bestuur;
aantasting van de integriteit van de overheid betekent niet
minder dan dat de overheid het vertrouwen van de burgers verliest. En zonder dat vertrouwen van de burger kan de
democratie niet. […] Wie de integriteit laat aantasten, tast
het vertrouwen van de burgers in het bestuur, en daarmee
de democratie in haar wortels aan” (Dales, juni 1992).
Met deze woorden besloot Ien Dales, destijds minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), haar toespraak op het congres van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) in 1992. Deze speech, die velen wakker
schudde, gaf het integriteitbeleid van de overheid zeventien jaar geleden een flinke impuls. Sindsdien is er zowel in
de publieke als in de private sector veel gebeurd op dit vlak.
Dit blijkt uit het beeld van vandaag de dag waarin regelmatig
symposia, workshops en cursussen worden georganiseerd
om integer gedrag op de werkplek te bevorderen.
In veel organisaties wordt het naleven van gedragscodes
gestimuleerd en in menig overheidsorganisatie is bovendien een aparte afdeling voor integriteitzaken in het leven
geroepen (gemeente Amsterdam, BZK, VNG) (Karssing,
2006: 1).
De inspanningen van Dales hebben veertien jaar na dato
zelfs geleid tot een wijziging in de wetgeving: in de Ambtenarenwet van 1 maart 2006 is opgenomen dat alle overheidswerkgevers verplicht zijn een integriteitbeleid te voeren
voor hun werknemers (www.integriteitoverheid.nl).
Hoewel sommigen al actief bezig waren binnen het thema
integriteit, is dus sinds twee jaar iedere overheidsorganisatie
in touw met het ontwikkelen en implementeren van een
integriteitbeleid. Over integriteit in Europese context zegt
Den Boer (in Huberts e.a.: 2008):
“Nederland bezit op nationaal, sectoraal en organisatieniveau

allerlei instrumenten en instituties die de integriteit moeten
beschermen. Internationaal vergelijkend onderzoek is evenwel
schaars. We zouden graag meewerken aan het doorbreken van
die situatie, met name in de sector van justitie en politie”.
Integriteit in Nederland
Met name Huberts heeft eerder de situatie in Nederland
onderzocht en is op het onderwerp uiteindelijk gepromoveerd in 2005 onder de titel: Integriteit en Integritisme in
Bestuur en Samenleving. Wie de schoen past…
Uit dat onderzoek blijkt dat de Nederlandse overheid één
van de meest integere ter wereld is. Internationaal onderzoek bevestigt dat, aldus Job Cohen, burgemeester van
Amsterdam (Huberts, 2005: 21). Met dat onderzoek verwees
Cohen waarschijnlijk naar de ranglijst met corruptiereputaties van landen, dat periodiek gepubliceerd wordt door
Transparency International. Ten tijde van de uitspraak (2004)
bekleedde Nederland de zevende plaats, met een score
van 8.9 op een schaal van 1 (highly corrupt) tot 10 (highly
clean). Hoewel Nederland in twee jaar tijd gedaald is naar
de negende plaats met een score van 8.7 lijkt er op basis van
deze cijfers geen reden tot grote zorgen (Lambsdorff, 2006:
325). Een ander beeld verschijnt wanneer een opsomming
gemaakt wordt van overheidsschandalen van de afgelopen
decennia: de Ceteco-affaire, de IRT-affaire, de Bijlmer-enquête,
Srebrenica, de HBO-fraude, de affaire Oudkerk, Securitel,
de affaire Peper, de bouwfraude, de IJslandconstructies voor
BTW-ontduiking en gesjoemel met Europese subsidies
(d'Hondt, 2002: 36; Driessen & De Graaf, 2002: 143; Huberts,
2003: 12; Huberts, 2005: 22; Van der Pol & Straathof, 2005: 11;
Karssing, 2006: 4).
Daarnaast lijken de cijfers uit het Sociaal Jaarverslag de
nodige zorgen te baren.

Geregistreerde
integriteitschendingen
bij de Rijksoverheid

2004

2005

2006

2007

Aantal geregistreerde
integriteitschendingen

59

136

170

495

Toename t.ov. het
voorgaande jaar

131 %

25 %

191%

Geleid tot ontslag

34

25

69

Figuur 2.1: tabel integriteitschendingen bij de rijksoverheid *Bron: Sociaal Jaarverslag Rijk (2004 – 2007)
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Vergelijking met de zorg
In al deze voorbeelden en gebeurtenissen gaat het om de
maatschappelijke context van integriteit. Welke paralellen
zijn hiervoor te trekken voor de zorgsector? Over integriteitschendingen in de zorg is betrekkelijk weinig litteratuur
te vinden en zeker niet in de omvang zoals bij de bouwfraude. Toch zijn er het afgelopen jaar in toenemende mate
publicaties in de media die gaan over integriteit in de zorg.
Zomaar wat voorbeelden die opdoken in kranten- en tijdschriftartikelen:
●
vijf thuiszorgorganisaties krijgen boete van de NMa
voor (vermeende kartelvorming)
●
sluiting van operatiekamers in ziekenhuizen vanwege
het niet naleven van de voorschriften
●
financiële misleiding van het zorgkantoor door
zorginstellingen, naar aanleiding van de nieuwe
bekostigingssystematiek in de zorg.
Integriteit in organisaties
Omdat integriteit op macroniveau van belang wordt geacht,
dringt dit bijna als vanzelfsprekend door op mesoniveau.
Organisaties zien meer en meer het nut in om ethiek aan
de orde te stellen bij de werknemers. Wellicht draait het in
de eerste plaats om het idee financiële baten te kunnen
halen uit het beperken van fraude. De jaarlijkse kosten die
gemoeid zijn met fraude zijn immers sprekend. Zo schatte
organisatieadviesbureau Mc Kinsey dat Nederlandse organisaties jaarlijks voor ruim negen miljard euro verlies lijden
door fraude (belastingfraude, verzekeringsfraude, bedrijfsfraude, sociale zekerheidsfraude, enz. (d'Hondt, 2002: 37).
De laatste jaren groeit bij organisaties de aandacht voor
integriteit ook vanuit moreel oogpunt. Een integere organisatie is niet langer een organisatie waarin fraude, diefstal en
andere vormen van criminaliteit ontbreken, maar ook een
organisatie waarin zorgvuldig wordt omgegaan met andere
bedrijfsmiddelen (werktijd, informatie- en communicatiemiddelen en bedrijfsinformatie), werknemers goed met elkaar
omgaan (geen seksuele intimidatie, discriminatie, pesterijen,
vriendjespolitiek en geweld) en de belangen van externen
worden gerespecteerd (Kaptein, 2008: 12).
De afgelopen jaren is veel onderzoek verricht naar dergelijke
integriteitschendingen op de werkvloer.

Professionals en integriteit
Een citaat uit, ‘In de schaduw van gebladerte’, handboek van
de samoerai van Hagakure: “Men ziet onmiddellijk dat ieders
persoonlijke mate van waardigheid zich op de eigen manier
openbaart. Waardigheid uit zich in uiterlijke verschijning.
Waardigheid uit zich op een rustige manier. Waardigheid uit
zich door onberispelijk gedrag. Waardigheid uit zich door diep
inzicht en een duidelijke visie.
Dit ziet men allemaal aan de buitenkant. Maar uiteindelijk is
het allemaal gebaseerd op eenvoud van gedachten en een ontspannen geest”.
Moderne adviseurs zouden met deze wijsheid hun voordeel
kunnen doen, door op ontspannen transparante wijze de integriteitvraagstukken van klanten tegemoet te treden.
De klant zal de adviseur vooral beoordelen op de analyse
van Musschenga. Kort samengevat doet de persoon wat hij
zegt en maakt hij dat waar.
Adviseurs zijn beroepsbeoefenaren die behalve met eigen
integriteitvraagstukken ook met integriteitvraagstukken van
klanten te maken krijgen. Het gaat daarbij om de morele
competentie van de professional, die ingezet wordt bij het
vraagstuk van de klant. Over deze specifieke rol zegt Karssing
het volgende (2006: 29): “Een rol wordt dus gekarakteriseerd
door de verantwoordelijkheden die horen bij een positie;
verantwoordelijkheden zijn op te vatten als gerechtvaardige
verwachtingen, vaak aangeduid in plichten en bevoegdheden. De verantwoordelijkheden van beroepsbeoefenaren
geven aan waarop zij aanspreekbaar zijn en hoe zij rekening
behoren te houden met de rechten, belangen en wensen van
derden. Verantwoordelijkheid is hierdoor net als vertrouwen
een relationeel begrip; een beroepsbeoefenaar is verantwoordelijk ten opzichte van ‘X’ om ‘B’ te doen of na te laten,
en onder bepaalde omstandigheden”.
Hiermee zijn rolverantwoordelijkheden niet vrijblijvend,
maar hebben een verplichtend karakter.
Cultuur en kernwaarden van een organisatie
De cultuur binnen een organisatie wordt gevormd door de
mensen die er werken en vloeit voort uit de missie en visie
van de onderneming met als belangrijk kenmerk daarbij
welke waarden gehanteerd worden en of deze waarden ook
herkenbaar zijn voor de leden van de organisatie.
Bewustwording speelt zich af op verschillende niveaus. Naar
de vraag hoe deze processen werken, is het nodige onder-
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zoek gedaan. Binnen het kader van dit onderzoek wordt
gesteld dat een adviseur pas waarde heeft in integriteitvraagstukken wanneer hij zich bewust is van zijn eigen integriteit en de integriteitvraagstukken bij de opdrachtgever
weet te herkennen, te duiden en bespreekbaar weet te
maken. Deze houding leidt (mogelijk) tot het verwerven van
adviesopdrachten aangaande integriteitontwikkeling.
Ieder bewustwordingsproces - of leerproces - is op te delen
in vier fasen:

●

●

●

Fase 1: Onbewust onbekwaam
Je loopt een beetje rond en bedenk je zelf dat er
een betere manier moetzijn om het vraagstuk op
te lossen.

Fase 2: Bewust onbekwaam
Je wilt het wel, maar je kunt het niet. Dat geeft
niets want je hebt vertrouwen in je eigen kunnen
en je gaat er voor.

Fase 3: Bewust bekwaam
Nu is het ene kwestie van volharden, doorzetten
en met jezelf evalueren waar je goed aan doet.

Fase 4: onbewust bekwaam
Je beheerst het kunstje en hoeft er niet meer over
na te denken. Je volharden heeft zijn vruchten
afgeworpen.

●

waardepropositie als gevolg van integriteit wordt
versterkt door klant- en medewerkertevredenheid, wat
leidt tot meer omzet en betere kwaliteit van geleverde
diensten
adviseurs leveren een bijdrage in integriteitvraagstukken door kennis over de materie, voorbeeldgedrag
in organisatie van klanten en mate van bewustzijn ten
opzichtte van integriteit
de fase ‘onbewust bekwaam’ leidt tot spontaan
gedrag bij adviseurs als zij geconfronteerd worden
met integriteitvragen van de klant
in de relatie tussen klant, adviseur en adviesbureau
over integriteitvraagstukken zijn openheid, vertrouwen
en een duidelijke communicatie voorwaarden.

in integriteitinstrumenten is de dialoog tussen betrokkenen
het belangrijkste uitgangspunt. Dilemmabesprekingen zijn
daarbij uitermate geschikt.
Ter afsluiting
Het onderzoek wordt gekenmerkt door twee motto’s:
● passie, vormgegeven door de uitspraak van Augustinus
“Wat je in anderen wilt ontsteken, moet in jezelf
branden”
●
dialoog, vormgegeven door de uitspraak van Van Luijk;
“Deze wijze van oordeelsvermogen speelt zich met
name af binnen de ‘innerlijke’ wereld van de betrokkenen.
Een logische volgende stap daarbij is de dialoog
met anderen. Het bespreken van een dilemma is een
beproefde methode om tot dialoog te komen”.

Figuur 2.7: de leerstadia van Maslov (*Bron: Bolstad 1992)

Conclusies
Samengevat leiden de antwoorden op de vragen tot de
volgende conclusies:
●
positioneren en transparantie in de kernwaarden en
cultuur van een onderneming dragen bij tot integer
imago
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De auteur Simon Visser (49) heeft veel praktijkervaring opgedaan
als verpleegkundige, manager en consultant in de Geestelijke
Gezondheidszorg. Het onderzoek over integriteit in relatie tot
waardepropositie in de consultancy heeft hij gedaan om af te
studeren voor de MBA Strategisch Management & Consultancy.
Simon Visser heeft een eigen bureau, Simon Visser Advies & Interimmanagement. U kunt hem bereiken via: werk@simonvisser.info

Simon Visser

Pas wanneer je er niet meer over na hoeft te denken en
‘automatisch’ handelt is er volledig bewustzijn bereikt en
weet de adviseur ‘instinctief’ wat de juiste keuze of advies
zou zijn. Alles daarin heeft ook met attitude en veranderingsprocessen te maken. Is de juiste houding aanwezig met
daarbij de wil tot veranderen?

DCIGroe p

Uw partner
bij nieuwe
zorginitiatieven
Marktgericht ondernemen in de zorg is hot. De vraag naar efficiënte,
kwalitatieve en klantgerichte zorg neemt toe. Hoe kunt u daarop inspelen?
U wilt een eigen ZBC beginnen? DC|Groep onder-

hebben wij de afgelopen jaren een groot aantal

steunt u bij het uitwerken van uw plannen.

Diagnostische Centra in de markt gezet.

Met advies en praktische hulp begeleiden wij u

Met deze kennis kunnen wij u en een groeiend

bij elke stap. De DC|groep is een ervaren speler

aantal medisch ondernemers ondersteunen bij

op de medische markt. Op succesvolle wijze

het opzetten van nieuwe zorginitiatieven.

Diagnostisch
Centrum
DC|Almere - DC| Amsterdam - DC|Prenataal - DC|Haaglanden - DC| Maastricht - DC|Rotterdam - DC|Voorschoten
www.diagnostischcentrum.com
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Complexe organisaties:
Het managen van eenvoud
Harry Woldendorp en Frank Mulder
Het mooiste wat een organisatie kan nastreven is eenvoud.
Maar de praktijk leert hoe moeilijk het is om dit hoogste doel
te bereiken. De organisatie moet erop ingericht zijn. En veel
hangt af van de interactie tussen de medewerkers.
De popgroep Het Goede Doel zong al eens:
Alles draait om de eenvoud
Als de kachel brandt dan heb je het niet koud
Alles draait om de eenvoud
En wat niet goed is wat niet goed is dat is fout
Draait in instellingen ook alles om de eenvoud? Instellingen
worden juist steeds meer geconfronteerd met complexiteit
en veranderingen. Het aantal eisen dat aan zorginstellingen
wordt gesteld, neemt toe. Het gaat hierbij om termen als:
● ‘good governance’
●
vraagsturing
●
prestatiegerichte bekostiging
●
professionaliseren
●
transparantie
●
schaalvergroting
●
marktwerking
●
Europa
●
Zorglogistiek
●
ICT
Op al deze terreinen zijn instellingen gedwongen een standpunt in te nemen. En die standpunten kunnen tegenstrijdig
zijn:
●
hoe verbeter ik de informatiseringsarchitectuur in
een tijd van krimp?
●
hoe bevorder ik professionalisering in de context
van prestatiegerichte bekostiging?
●
hoe creëer ik een optimale logistiek in de context
van vraagsturing?
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Daarmee komt het vermogen om met variëteit om te gaan
steeds meer in het centrum van de aandacht. Wierdsma: de bekwaamheid te kunnen breken met hetzelfde en het andere
te ontwikkelen wordt steeds belangrijker. “Complexiteit
moet omarmd worden en zo mogelijk gevoed. Controle en
structuur zijn alleen maar contraproductief” (Baets, 2002, 7).
Het gaat er vooral om een systeem open te houden.

Netwerken
Intern betekent dit dat mensen de mogelijkheid hebben om
in netwerkachtige constructies te participeren. Er moeten
minimale interactieregels zijn; die belemmeren juist de mogelijkheden voor interactie.
Wierdsma signaleert de volgende inzichten die aan nieuwe
organisatievormen ten grondslag lijken te liggen:
●
opsplitsing van grote aanbodgestuurde organisaties
in kleinere vraaggestuurde onderdelen
●
een grotere mate van autonomie voor onderdelen
in de organisatie (inclusief meer beslissingsruimte
voor medewerkers lager in de organisatie)
●
afrekenen van medewerkers en afdelingen en externe
partners op hun bijdrage aan waardetoevoeging in
het primaire proces
●
inrichting van nieuwe samenwerkingsrelaties om te
komen tot minimalisering van de kosten in de gehele
bedrijfskolom

Complexiteit
De kwaliteit van de interactie tussen mensen bepaalt meer de
kwaliteit van een instelling dan de kwaliteit van individuen.
Kenmerk van al deze sturingsvormen is dat er ruimte is voor
medewerkers op een (deels) eigen wijze met elkaar om te
gaan. Er zijn mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, met
elkaar te praten, met elkaar te werken, met elkaar prestaties
te definiëren.
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Het merkwaardige is dat naarmate organisaties beter zijn
georganiseerd, de kans toeneemt dat de instelling verouderde informatie uit de omgeving filtert (dominant paradigma).
Bedrijfskundige methodieken gebruiken (statistische informatieverwerking, modellen, instrumenten) beperkt variëteit.
Werken met taal (verhalen) biedt meer ruimte voor verschillende contexten. Organisaties zitten vol werkwoorden, die
de zaak in beweging houden (Geursen). Binnen instellingen
wordt echter vooral gewerkt met eenduidige begrippen
die veelal in termen van productiecijfers worden geduid.
Het specifieke van cliëntsituaties en het specifieke van het
overleg tussen professionals over deze cliënt wordt in feite
‘weggecijferd’.

Dynamiek
Informatie is het omgekeerde van wanorde (entropie). Het
organiseren van het verkrijgen en verwerken van informatie
“is misschien wel de belangrijkste activiteit van organisaties”
(Peters, 2000, 131). Contextgevoeligheid kan vergroot worden door vragen te stellen:
●
waar doe ik het voor?
●
in welk verband past mijn werk?
●
wat gebeurt er in mijn omgeving?
Zorginstellingen zoeken een balans tussen management,
professies en cliënt. In dit systeem wordt de dynamiek veroorzaakt door de onderlinge machtsverhoudingen. Daarbij geldt
als dominant principe de afhankelijkheid. Om te kunnen
voortbestaan zijn de drie partijen van elkaar afhankelijk.
Complexiteit wordt niet zozeer veroorzaakt vanwege het
aantal variabelen, maar door de vraag hoe deze variabelen
onderling met elkaar in verband staan (De Jager). In een
complexer wordende wereld wordt het voor een controlerend systeem steeds moeilijker om de goede keuzes te
maken: de goede dingen goed te doen. Centrale sturing en
voorspelbaarheid zijn dan ook geen gelukkige termen voor
een complexe omgeving.

Voorbeelden
Een van de schrijvers van dit artikel kwam eens ad interim
werken bij een thuiszorgorganisatie in het midden van het
land. Het was nog niet de tijd waarin de Wmo en het bieden
op kavels in zwang waren. Toen hij de organisatie verkende,
zag hij allerlei projecten die met veel allure waren opgestart,

en die zonder afgerond te zijn weer met de zelfde noodvaart
waren verdwenen als waar ze mee ten tonele aren gekomen. Een van zijn gevleugelde uitspaken was dan ook: ‘Als
we alles wat de organisatie ooit van plan was uit te voeren,
daadwerkelijk zouden uitvoeren, hebben we de meeste
problemen hier opgelost en hoeven we de komende jaren
geen plannen meer te maken’.
In dezelfde organisatie moest de productiviteit omhoog, dat
was de primaire opdracht voor de ad interim manager die
hij toen was. Het belangrijkste wat hij deed, was het ziekteverzuim in zijn teams verlagen van 17% naar 3,5%. De productie schoot omhoog, simpel toch?

Eenvoud
Hiervoor hebben we laten zien dat de zorgpraktijk eerder
steeds complexer dan eenvoudiger wordt. De Bono: wie aan
complexiteit gewend is geraakt, merkt het niet eens meer
en voegt zelfs elementen toe, waardoor alles nog complexer
wordt. Hoe kom je nu tot eenvoud? De eerste vraag is dan:
eenvoudig met betrekking tot wat? Om iets eenvoudig te
(kunnen) maken moet je heel veel van het onderwerp af
weten. Daarom is luisteren naar mensen die bij de uitvoering
betrokken zijn een doelmatige manier om tot vereenvoudiging te komen.
Als systemen complexer worden, heeft het steeds minder
zin naar oorzaken te zoeken. In complexe systemen hebben
woorden en gedrag mogelijk consequenties voor anderen.
Zulauf: hoewel de bedoelde consequenties van je acties al
dan niet gebeuren, gebeuren de onbedoelde altijd.
Het management krijgt de wereld die ze zelf schept. Daarbij
geldt de volgende regel (Mariotti): het bewaren van het
verleden en het perfectioneren van het heden leidt niet per
definitie tot het vinden van de toekomst.

Decentralisatie
Het management kan mogelijkheden voor het zoeken naar
zin vergroten door bijvoorbeeld:
●
zelfsturing te bevorderen
●
accent te leggen op doen en ervaren
●
het organisatieontwerp speelser te maken
●
systemen op te delen in kleinere delen
●
perspectieven te verbreden (denken vanuit de klant)
Daarbij geldt de volgende stelling van De Bono: decentralisatie kan leiden tot eenvoud wat de werking betreft, maar tot
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Frank Mulder

Praktisch
Zelforganiserende systemen kenmerken zich door eigen
gedragspatronen en processen die hun oorspronkelijke doel
mogelijk maken. In dit soort organisaties staan horizontale
relaties centraal. In professionele organisaties is weinig tijd
voor autoriteit. Hoe realiseer je nu (meer) eenvoud?
In de eerste plaats door je prestaties af te stemmen op de
wensen van cliënten. Alle zorginstellingen hebben processen. Een proces is een manier om iets op een bepaalde
manier te doen. Het belangrijkste proces is dat die manier
aansluit bij de wensen van cliënten. Hoe pak je dat aan?
Zorg dat professionals de noodzakelijke bronnen (informatie, technologie, bevoegdheden) beschikbaar hebben.
Ruim belemmeringen op en bewaak (meetbaar) de voortgang hiervan. Concentreer je op kwaliteit, dienstverlening,
kosten en vernieuwing.

Literatuur

Harry Woldendorp

grotere complexiteit in beheer. Gewenst is om vereenvoudiging te bereiken door een (abstract) concept te hanteren.
Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om alternatieven te bedenken, te ontwerpen en ze in de praktijk uit te voeren.
Daarbij is een bewustzijn van het eigen handelen een belangrijke randvoorwaarde om tot (nieuwe) keuzes te komen.
Organisatiegedrag wordt bepaald door een balans tussen
verwachting (ik doe iets omdat ik verwacht dat mijn gedrag
effect heeft in mijn organisatie), motivatie (de handeling
is naar mijn mening juist) en commitment. Daarbij heeft
commitment een sterk effect op zowel verwachtingen als
motivatie. Onzekerheid vermindert motivatie en verwachtingen. Commitment wordt beperkt door conflict.
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column

Hand in eigen boezem
In mijn vorige column had ik het over het rentemanagement, dat in zorginstellingen veel
meer aandacht behoeft dan het krijgt. In het verlengde hiervan wil ik deze keer stilstaan bij
creditmanagement, want hierover kan feitelijk precies hetzelfde worden gezegd. Veel zorginstellingen hebben hun creditmanagement niet op orde. Al snel en te vaak gaat dan een
beschuldigende vinger richting de zorgverzekeraar of een derde partij.
Kijken we naar de liquiditeit van zorginstellingen op de korte termijn, dan zien we dat
die vaak onder druk staat. In het oude zorgstelsel bestond dit probleem niet of was het van
ondergeschikt belang, want toen betaalde meestal het zorgkantoor gewoon op gezette tijden
vaste bedragen uit aan de instellingen. Nu hebben die instellingen met meerdere partijen te
maken, afhankelijk van de financieringsstroom die is ingesteld voor het zorgwerk zat zij leveren.
Dit betekent dat van instellingen heden ten dage een andere aanpak ten aanzien van hun
creditmanagement geëist wordt. Ze kunnen het zich niet langer veroorloven hierin reactief

Financiën in
de zorg

te zijn. Zorgverzekeraars bijvoorbeeld betalen een DBC pas nadat deze volledig is afgerond.
Zorginstellingen wijzen er maar al te graag op hoe traag de zorgverzekeraars dit doen,
maar in de praktijk blijkt dit best mee te vallen. Het punt is alleen dat de zorginstelling er zelf

Dries van Acker

bovenop moet zitten en dit vereist van alle betrokkenen in die instelling een andere aanpak dan

Manager Cure4Finance

ze van oudsher gewend zijn. Dus moeten ze hierin worden omgeschoold, of zijn voor een deel

Actief als financieel interim
professional voor diverse
zorginstellingen.
z-netwerk@cure4finance.nl

misschien zelfs wel andere mensen nodig.
Creditmanagement is korte termijn werk en daarin kan de instelling zelf een aantal dingen
doen. Ze kan namelijk zorgen dat goede contractuele afspraken zijn gemaakt, dat prijzen vastliggen en dat de contractafspraken op correcte wijze worden vertaald in het declaratiesysteem.
Als aan deze voorwaarden is voldaan, betalen zorgverzekeraars wel degelijk op tijd. Het merendeel van de zorgverzekeraars betaalt binnen dertig dagen uit. In uitzonderlijke gevallen zijn
ze bereid een voorschot te betalen en ze controleren dan pas achteraf in hoeverre de gedeclareerde zorg juist was. Het bestaande beeld dat de zorgverzekeraars er een potje van maken en
hierdoor zorginstellingen in financiële problemen brengen, verdient dus beslist nuancering.
Creditmanagement is voor zorginstellingen misschien nog wel belangrijker dan rentemanagement. Het gaat hier om het binnenhalen van het werkkapitaal, wat op de korte
termijn vaak het fundament voor de zorgonderneming is. Vaak is dit creditmanagement niet
op orde en dan worden banken of zorgkantoren gevraagd om extra te financieren.
Die zijn daar huiverig voor. Er zijn wel andere geldverstrekkers, maar die rekenen een hoge
rente. Breng het creditmanagement dus op orde, want dan is het niet nodig om van externe
geldschieters afhankelijk te zijn. De praktijk leert dat zorginstellingen die actief bezig zijn met
hun creditmanagement veel meer in control zijn en hun eigen liquiditeitspositie prima kunnen
managen. De laatste maanden – met naast de kredietcrisis ook een recessie – tonen aan dat
dit voor zorginstellingen juist nu van groot belang is.
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Tafelgesprek 11 mei 2009 Zorg en Innovatie

“Het is innovatie als de klant
het goed vindt”
Innovatie is zoeken, durven loslaten. Maar in de zorg heb je wel te maken met mensen en dus met emoties. En verandering
is het ergste wat je een mens kunt aandoen. Toch is innovatie in de zorg essentieel.
Frank: ‘Innovatie is een makkelijk woord, maar wat bedoelen
we er eigenlijk mee? Vernieuwing? Iets wat er daarvoor nog
niet was? Als je er filosofisch naar kijkt, is alles een variatie op
een thema en noemen we alles wat er ooit al was nu opeens
vernieuwend... Eigenlijk is mijn eerste, zeer algemene, vraag,
wat verstaan jullie nu eigelijk onder innovatie?’
Marianne: ‘Ik denk dat je bij innovatie moet kijken naar gegevenheden, bestaande situaties, en kijken hoe je met de
gegevens iets om kunt draaien.’
Frank: ‘Doe je dat vanuit een frustratie dat iets niet goed is,
iets vertoont mankementen. Of is het toch wat meer jongleren met de bestaande situatie?’
Marianne: ‘Nee, het is een heel bewust proces. Je signaleert
dingen waarvan je zegt: dat kan toch niet waar zijn?
Dan probeer je die vervolgens te veranderen. Je moet dus
proberen een doorbraak te forceren.’
Frank: ‘Is het dan net zo dat heel veel innovaties gewoon
bij toeval ontstaan? Neem champagne, misschien een gek
voorbeeld, daar zocht men ook niet naar. Dat ontstond door
een vergissing.’
Koen: ‘Vanuit de commerciële wereld, en dat zal ongetwijfeld ook vanuit de zorg zo zijn, proberen we heel strak
vast te houden aan de vraag: wat is meerwaarde voor de
gebruiker? Dat betekent dus ook, dat er een enorm academische discussie, met heel veel Engelse termen, losbreekt.
Je vraagt je dan af is het business improvement, of is het
innovation. Ik zeg altijd, en daarmee krijg ik soms mijn collega
vice presidents op mijn nek, het is innovatie als de klant het
goed vindt. Er zijn twee belangrijke zaken bij innovatie.
De ene komt vanuit de drive om te presteren voor de klant,
de klant zegt ik wil meerwaarde maar ik krijg het niet. En de
andere komt meer vanuit de technologie. Dat is iets wat vaak
vanuit toeval ontstaat, nieuwe toepassingsmogelijkheden.

Het is innovatie wanneer je een vraag hebt en de technische
mogelijkheden, en dat je die vervolgens bij elkaar brengt.
Dat kan een verbetering zijn, en bij innovatie spreek je dan
vaak van een significante meerwaarde. Vaak zegt de eindgebruiker wel: dit zie ik als een innovatie.’
Jopie: ‘Ik ben het eens met wat Koen zegt, maar er is nog
een derde element, namelijk de procesinnovatie. Dat betekent dat je de processen anders maakt zodat zaken beter
lopen. Je ziet ook, dat wanneer het in het bedrijfsleven slecht
gaat, dit goed is voor de zorg. Dat wordt dan voor innovatie
opeens ook weer een interessante markt. Denk bijvoorbeeld
maar aan zelfdenkende systemen.’
Frank: ‘Geef eens een voorbeeld van een zelfdenkend systeem.’
Jopie: 'Nou, ik zat in de auto, en toen hoorde ik een heel
interessant verhaal over innovatie. Een denksysteem waar
bewegingen van iemand in een kamer werden geregistreerd.
Ze analyseerden die gegevens en hebben die omgezet in een
beeld van de emoties van die persoon in die kamer. Je zou
over tien jaar een vertaalslag richting de zorgsector kunnen
maken. Je ziet bijvoorbeeld, dat de GGzE in Eindhoven bezig
is om patronen bij mensen in een kamer te analyseren.
Dat zou ook iets kunnen worden bij cliënten van Lunet zorg.
Dit zou een alternatief kunnen worden op camerabewaking.
Als de patronen dan afwijken zou je bijvoorbeeld kunnen
denken aan verwarring van die desbetreffende cliënt. Er zit
natuurlijk ook heel duidelijk een privacy component aan dit
verhaal. Er zit dus wel heel veel emotie rond dit onderwerp.’
Frank naar Jopie: ‘Zeg je dan ook in een adem dat de zorgsector zich kenmerkt door angst voor dit soort innovaties,
meer dan in andere sectoren?’
Jopie: ‘Dat weet ik niet, ik denk niet meer dan in andere sectoren. In het onderwijs zal dit niet anders zijn. Ik denk alleen,
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in de zorg zit ook van die emotie, warme handen, dat dit het
hoogste in de hiërarchie staat. Er schijnt nu ook een robot
te zijn, die kan communiceren met mensen. Uit onderzoek
blijkt dat dit goede resultaten heeft bij bijvoorbeeld demente
mensen, maar men vindt het nog heel eng om dit soort
technieken toe te laten. Het komt overigens wel steeds
dichter bij hoor.’
Paul: ‘Ik herken dit wel. Aan de ene kant heb je de technische
mogelijkheden, en aan de andere kant heb je de behoefte
van mensen. Die twee moeten wel aansluiting vinden, wil je
er een succes van maken. Er zijn heel veel ideeën en heel veel
uitvindingen om het zo maar te zeggen... Er zijn duizenden
patenten aangevraagd, er zijn ontzettend veel mogelijkheden, maar de weg vinden naar innovatie...’
Frank: ‘Maken we dan ook te weinig dwarsverbanden vanuit
andere sectoren?’
Koen: ‘Ik geloof erg in Zygmunt Bauman, een socioloog en
filosoof, die heeft daar mooie dingen over geroepen.
Die had het over de verhouding tussen veiligheid en creativiteit. Ik denk dat men in de zorg wel de bereidheid
ziet, om een stuk veiligheid en creativiteit op te geven voor
schijnzekerheid.’
Marianne: ‘Management by fear, noemt men dat.’
Koen: ‘Precies, soms zijn mensen onzeker over de gezondheidszorg en dan wil je daar veiligheid voor terug hebben.
Dat organiseert ook een beetje, dat je dingen vast wilt zetten,
want je wilt die zekerheid. Terwijl innovatie ook het zoeken
is, het durven loslaten.’
Ton: ‘Voor een deel zie ik dat conservatisme in de zorg wel.
De term professionele organisatie zegt al een beetje genoeg.
Je komt daar als professional werken, na twee jaar een opfriscursus en vervolgens weer door volgens de standaard.
Maar dat geldt ook voor andere organisaties, dat geldt ook
voor het onderwijs. Kijk, in de retail bijvoorbeeld gaat vernieuwing veel sneller dan in de zorg. Dat heeft niet te maken
met angst, de processen liggen daar gewoon veel duidelijker.
Je kijkt naar de markt en je moet om, terwijl in de...’’
Koen: ‘Ik heb daar een heel andere beleving bij.’
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Ton: ‘... Terwijl in de zorg heeft men altijd wet en regelgeving
als prikkel nodig voor vernieuwing.’
Jopie: ‘Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Mensen zijn
altijd op zoek naar manieren om hun werk beter te doen.
Kijk, academische ziekenhuizen zijn wel het meest gewend
om iets met dit onderwerp te doen, dat is onderdeel van
hun werk. Ze krijgen onoplosbare problemen van anderen,
dus ze zullen daar wel iets mee moeten. Wat ik zelf wel lastig
vind, en dat is ook wel een beetje een maatschappelijk probleem, is het risicomijdend kijken naar onze sector. Er mogen
dus geen fouten gemaakt worden. Het uitvergroten in toenemende mate van dingen die niet goed gaan in de zorg...
De overreactie van de Inspectie, van het ministerie, van de
Tweede Kamer, staat innovatie in de weg. Er wordt een wet
ontwikkeld, kwaliteit op zorg of zoiets, daar staat in: de cliënt
heeft recht op veilige zorg. Dan zeg ik: laten we maar direct
stoppen met alle operaties.’
Marianne: ‘Wat ik tegenkom in ziekenhuizen, met name de
afgelopen jaren, is dat er niemand de baas is. Je hebt ten
eerste de situatie dat je met patiënten werkt. Ik bedoel de
Bijenkorf heeft vanzelf klanten, en hotels ook, maar patiënten, dat is toch wat anders. Je hebt mensen die even iets
mankeren, dan heb je nog de chronisch zieken waar je weer
een heel andere relatie mee hebt. De positie van de dokter
is veranderd de laatste tijd, en die gaat steeds meer veranderen denk ik. Als wij vanuit ons bedrijf (Health Agency –
red.) langskomen zegt de Raad van Bestuur: dit doen we,
want alle patiënten krijgen gepersonaliseerde voorlichting,
top. Helemaal goed, wie kan daar nou tegen zijn? Maar de
maatschap zegt: Nee hoor dit zien we niet zitten. Dan gaat
het feest dus niet door.’
Ton: ‘En waarom zeggen ze dat?’
Marianne: ‘Ik had laatst een chirurg die zei: kan je me
uitleggen waarom ik hier blij om moet worden? Als je dan
door gaat vragen komt er meestal uit naar voren: ach, die
mensen willen helemaal niet voorgelicht worden. Daarnaast
zeggen ze dan meestal: ik licht al heel goed voor. Dan zeggen
wij: ja natuurlijk doet u dat goed, maar wetenschappelijk
onderzoek heeft aangetoond, dat tachtig procent van de
patiënten zijn of haar medicijnen niet gebruikt et cetera.
Als je als Raad van Bestuur in een ziekenhuis iets door wilt

ZNe t we r k i n g e s p re k

voeren, moet je dat eerst met de medische staf overleggen.
Als een meerderheid daarvan het met je eens is, moet het
door naar de maatschappen. Een gemiddeld ziekenhuis
heeft vijftien maatschapen. Die moeten het er allemaal mee
eens zijn. Nou dokters die het met elkaar eens zijn... forget it.
Dat is zo moeilijk.’
Koen: ‘Je ziet in het bedrijfsleven, dat die in een heel directe
samenwerking met de eindgebruiker, met de klant, veel
meer innoveren. Je zag dat mooi bij Lego, die speelgoedfabrikant, die op sterven na dood was. Die hebben hun
klanten, die tussen de acht en veertien jaar oud zijn, met
nieuwe technologie enorm betrokken bij het innoveren van
hun product. Maar als je weet wat dat voor de besluitvorming
van je product betekent.’
Jopie: ‘Als je iets wit in de zorg, moet je beginnen daar waar
enthousiasme is. Als je het meteen heel groot maakt, dan
creëer je ook je eigen ellende. Je kunt wel een pilot draaien,
met een beperkt aantal mensen. Als dat dan lukt, heb je ook
iets om een arts, of wie dat dan ook, te overtuigen.’
Frank: ‘Kan je ook een voorbeeld noemen van je eigen organisatie?’
Jopie: ‘Ja wij doen een project, dat betreft een cliëntengroep met de aandoening Prader Willi. Dat zijn mensen die
eten alles op wat ze op kunnen eten. Die eten als ze niets
anders kunnen vinden ook rauw vlees uit de koelkast, die
zijn dus echt ziek. Die wonen dus bij ons in een groep, maar
dat betekent dan ook dat voor alle anderen de koelkast
dicht moet, en de kastjes. Nu hebben we een samenwerking
met een extern bedrijf, die hebben van al die cliënten vingerprints gemaakt. Je hebt een vingerafdruk nodig om de
koelkast of een andere kast te openen. Dat openen van de
koelkast en keukenkastjes lukt bij alle patiënten behalve
bij de cliënt met het Prada Willy syndroom. Als ik dat organisatiebreed in moet voeren heb ik allerlei problemen. Als ik
dat in een pilot doe dan is het te overzien.’
Koen: ‘Daarmee heb je direct het tweede probleem van een
pilot te pakken. Ideeën zijn er genoeg. In een laboratorium
werkt het prima, maar dan komt het grote probleem van
schaalbaarheid. Ik heb het altijd over de gouden driehoek,
er is R&D, marketing en sales. Het derde is wat wij opera-

tions noemen, in goed Nederlands uitvoering. Dat is krijg ik,
wanneer het laboratorium het voor elkaar heeft, en er is
vraag naar, ook kostentechnisch gezien... dat ik op grote
schaal repeteerbaar en ook consequent, en met dezelfde
kwaliteit het kan opschalen. Veel mensen onderschatten dat,
en ik geloof dat dit in de zorg precies hetzelfde is. Alleen, zal
het op andere deelaspecten niet lukken.’
Ton: ‘Wat je in een ziekenhuis vaak ziet, is dat je de macht
niet daar hebt, waar hij officieel wel thuis hoort. Als je mot
hebt met de medische staf, dan leg je het als Raad van
Bestuur af. Een bestuurder zit er gemiddeld 2,8 jaar.
Als organisaties niet bestuurbaar zijn, maakt dat de veranderingsprocessen ook lastiger.’
Frank: ‘Joop Hendriks, bestuurder van Bronovo, heeft een
laag tussen de maatschappen en zichzelf in gezet. Joop hoeft
dus niet vijftien maatschappen af, de laag daartussen communiceert met hun collega specialisten. Van hem begreep ik dat
dit prima werkt.’
Koen: ‘Een van de dingen die gebeurd is, is dat er na de
oorlog snel veel werk verzet moest worden. Mensen werden
dus opgeleid, om hun vakgebied goed te doen en dat snel
konden reproduceren. Dan kreeg je dus een soort specialisme.
Toen was de wereld ook wat meer maakbaar. De wereld is
sindsdien veranderd, je ziet ook dat men in opleidingen,
leert om met veel meer specialisten contact te hebben.
Het onderwijs in Nederland is helemaal niet slecht, maar dit
aspect, waarin wij een nieuwe generatie faciliteren, om dat
beter mogelijk te maken... dat doen we slecht.’
Marianne: ‘Je ziet ook dat bepaalde innovaties, die noem
ik altijd de toys for the boys, wel lukken. Bijvoorbeeld bij
chirurgen, die bepaalde nieuwtjes uitproberen, ik bedoel wel
nieuwtjes waardoor patiënten sneller genezen overigens.’
Ton: ‘Je kunt je wel afvragen, wat is nou innovatie. Als je zegt
meer van hetzelfde, doorspecialiseren op de kennis die je al
hebt, dan vind ik dat eigenlijk niet zo innovatief.’
Frank: ‘Zijn er eigenlijk landelijke innovaties op het gebied
van zorg, die totaal zijn mislukt?’
Paul: ‘Er is in het verleden veel tijd gestopt in videoconfer-
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enties. Dat heeft fantastische mogelijkheden, wat je er van
terug ziet is echter marginaal.’
Frank: ‘Hoe komt dat eigenlijk?’
Marianne: ‘Veranderingen, dat is het ergste dat je mensen
aan kunt doen.’
Paul: ‘In het verleden heb ik wel meegewerkt aan onderzoek
waarbij je iemand middels zijn mobiele telefoon kon volgen.
We wilden een beeld krijgen van wat iemand nu zoal doet.
We zagen dat iemand maar in een heel beperkt aantal
kringetjes draait. Dat viel ons toen echt heel erg op.’
Marianne: ‘Destijds bij de wereldtentoonstelling in Parijs,
werd er elektriciteit gepresenteerd. Na afloop zei de burgermeester van Parijs: Zo nu zijn we ook weer van die gekkigheid van de elektriciteit af.
Volgens hem hadden we dat helemaal niet nodig, er waren
immers olielampen etcetera. Zo zie je uit onderzoek bijvoorbeeld ook dat co-assistenten zich binnen 38 dagen aanpassen
aan hun werksituatie, 38 dagen!’
Ton: ‘Zo zie je dat opleidingen nauwelijks het verschil maken
in die zin.’
Koen: ‘Dat ben ik helemaal niet met je eens. Alle voorbeelden zijn terecht, die bestaan ook. Je hebt echter ook te
maken met een kritische massa die aan het ontstaan is.
Waar ik wel in geloof, is dat de nieuwe generatie die eraan
staat te komen, middelen heeft die de oude generatie niet
heeft. Met allerlei technieken zoals internet zijn mensen veel
makkelijker te benaderen. Dat is allemaal veel meer laagdrempelig geworden. Je hebt een generatie die al mailtjes
maar artsen sturen.’
Ton: ‘Ik denk dat opleidingen, als interventie binnen organisaties, niet werkt.’

Koen: ‘Maar wat is een organisatie? Een organisatie is niet
anders dan een logische samenhang van mensen, waardoor
een soort kritische massa ontstaat van: dit zijn de normen en
waarden waarmee wij werken.’
Marianne: ‘Als je medisch specialist bent, krijg je van het
ziekenhuis een kamer, en trek je een pak aan en de klanten
stomen binnen. Nou ik zou dat wel eens binnen een andere
bedrijfstak willen zien. Dit gaat in de toekomst overigens echt
wel veranderen, dan zal je wel meer servicegericht moeten
worden.’
Jopie: ‘Dat ben ik helemaal niet met je eens. Ik zit in de Raad
van Toezicht van een klein ziekenhuis, continu worden de bewegingen van potentiële cliënten en verwijzers in de gaten
gehouden. De verwijsrelaties, die zijn heel belangrijk.
Het kan zomaar gebeuren, kijk maar naar Lelystad, dat je
slecht in het nieuws bent, nou dan ben je voor jaren een
stroom cliënten kwijt.
Frank: ‘Dames en heren hebben we nog tips and tricks voor
onze lezers?’
Marianne: ‘Ik denk dat we bestuurders nodig hebben die
leiderschap tonen, die visionair zijn. Er moet een systeem
komen dat de maatschappen niet zomaar de bestuurder
eruit kunnen gooien.’
Jopie: ‘Het cynisme moet eraf. De markt zet ook heel
erg innovatie buiten de deur, omdat het allemaal gaat over
kostenbeheersing. Ik vind dat gewoon een x percentage,
vroeger was dat vijf procent, van het budget besteed moet
kunnen worden aan innovatie.
Prima om daar verantwoording over af te dragen, maar je
moet hier mee bezig kunnen zijn.’
Paul: ‘Het is belangrijk om innovaties die elders zijn ontwikkeld ook daadwerkelijk te omarmen, het not invented here
is nu nog erg veel aanwezig.’

Koen: ‘Waarom niet?’
Ton: ‘Het effect van opleidingen is persoongebonden.
De een pakt er dit van op, de ander dat. Dat is allemaal goed,
maar op het moment dat je met een organisatievraagstuk te
maken hebt, zul je interventie moeten plegen op het niveau
van de organisatie, een verandertraject bijvoorbeeld.’
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Ton: ‘Veel innovaties gaan mis omdat er te weinig de vraag
wordt gesteld, waarom gaat het zoals het gaat. Het is goed
de onderstroom van de organisatie in kaart brengen.’
Koen: ‘Als je de zorg wilt veranderen, moet er echt een
noodzaak zijn, om die zaak door te breken. Sommige zaken
moeten misschien nog schrijnender worden, dan lukt het.’
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If Disney ran your hospital
De Amerikaan Fred Lee toert door Nederland en houdt lezingen over zijn boek If Disney ran your hospital . Lee stelt dat ziekenhuizen veel kunnen opsteken van een entertainmentbedrijf als Disney. Volgens Lee moeten we ziekenhuizen niet zien als
leveranciers van een product of dienst, maar als organisaties die zorgen voor een ervaring. Emotioneel, fysiek, misschien zelf
wel spiritueel. Een ziekenhuisopname als een belevenis waar je met plezier aan terug denkt. Het uitgangspunt voor Lee is dat
percepties van klanten belangrijker zijn dan de uitkomsten van de behandeling. "We have to stop thinking of our hospitals as
providing a service or a product. We have to start thinking about our hospitals as providing an experience."
Ik zie het al helemaal voor me. Bij de Spoedeisende Hulp,
bij de poli’s en bij bureau Opname wordt u, de patiënt, verwelkomd door professioneel vriendelijke gastvrouwen en
gastheren, verkleed als Meredith Grey, Doug Ross, Dr. Kildare
en Florence Nightingale. U kunt kiezen uit verschillende arrangementen, eenvoudige of luxe kamers, 3-, 4- of 5-sterrenrestaurants. En alles is er brandschoon, natuurlijk. Een totaalbeleving voor u als patiënt. We noemen u zelfs ‘klant’.
Wat Lee over het hoofd ziet, is dat mensen naar Disney gaan
om iets bijzonders te beleven. Dat is waar het om gaat. Maar
dat is niet waarvoor je naar een ziekenhuis gaat. In een ziekenhuis wil je in de allereerste plaats weer beter worden. Dat is
waar het om gaat. En pas in de tweede plaats gaat het om
hoe je er behandeld wordt.
Die ervaring vertelt Lee er ook niet bij: het eindeloze wachten
voor de attracties in de Disney parken. Klanten vinden het niet
leuk, maar het is een probleem dat Disney in zijn eigen wereld
nooit heeft opgelost. Je kunt van Disney dus ook weinig
verbetering verwachten als het gaat om de maandenlange
wachtlijsten bij de poli’s en de urenlang uitlopende spreekuren van de specialisten. Dat zijn immers de echte attracties
van het ziekenhuis. Patiëntgerichte zorg organiseren is iets
totaal anders dan het creëren van ervaringen.
What if Toyota…
Maar stel nu eens dat Toyota uw ziekenhuis zou overnemen
in plaats van Disney. Wat zou er dan gebeuren? Het is natuurlijk
helemaal niet zo’n gek idee. Zorgondernemer Loek Winter
kocht vorig jaar de noodlijdende ziekenhuizen in Emmeloord
en Lelystad. In Amerika worden vele ziekenhuizen geleid door
voormalige topmanagers uit het bedrijfsleven.
Ook werken vele ziekenhuizen daar al jaren met de principes
van het Toyota Productie Systeem. En dan bedoel ik niet de
If Disney Ran your Hospital, Fred Lee, 2004
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toolbox fanaten die het gedachtegoed van Toyota versimpeld
hebben tot Lean.
Toyota ontwikkelde in Japan de afgelopen zestig jaar een
radicaal andere methode om auto’s te produceren.
Een methode die niet is uitgedacht in de directiekamer of
een business school, maar die is ontwikkeld op de werkvloer
via het oplossen van de alledaagse praktische problemen.
Die methode was – zeker in het begin – zeer ongebruikelijk.
Toyota moest creatief zijn omdat het na de Tweede Wereldoorlog onder uiterst moeilijke omstandigheden werkte.
Juist daardoor ontwikkelde het een aantal contra-intuïtieve
ideeën en principes die wereldwijd een revolutie veroorzaakten in de automobielindustrie. Toyota werd dankzij zijn
productiemethode in 2008 de grootste autofabrikant ter
wereld.
Kenmerkende verschillen
Waarin verschilt de manier van Toyota’s maken van de
andere autofabrikanten?
- Geen grote hoeveelheden auto’s van eenzelfde kleur
en type op voorraad, maar produceren op basis van de
vraag. Toyota bouwt variatie in de lijn en kan daardoor
ieder type en kleur auto door elkaar heen produceren.
De klant kan waarde trekken uit de organisatie, waar
andere fabrieken hun voorraad naar de dealers en
klanten moeten duwen. Trekken tegenover duwen.
- Veel tijd en energie steken in het perfectioneren van
de doorstroom van het werk. Auto’s op de band mogen
nooit stilstaan. Alles in de productie moet soepel,
vloeiend en foutloos verlopen. Een auto wordt in één
keer afgemaakt. Als er fouten gemaakt worden, zoeken
werknemers onmiddellijk uit hoe de fout is ontstaan
en kan worden voorkomen. Iedere werknemer heeft
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daarin een taak en een verantwoordelijkheid.
- Tot in de perfectie uitwerken dat alle onderdelen die
nodig zijn in een auto precies op tijd en in de juiste
hoeveelheid aanwezig zijn. Daardoor zijn maar
geringe voorraden nodig en is er geen verspilling
- Continu verbeteren en altijd bezig om verspilling
– dat wat niet van waarde is voor de klant – uit het
werkproces te halen
- Besluiten worden zoveel mogelijk in het werk zelf
genomen en niet in de managementfabriek. Metingen
liggen in de handen van de medewerkers zelf, zodat zij
kunnen bijsturen waar de vraag dat nodig maakt.
Managers zijn er om te zorgen dat het systeem als
geheel de goede condities biedt om snel, effectief en
foutloos te kunnen produceren.

Crawford-Mason in The Nun and the Bureaucrat; How they
found an unlikely cure for America’s sick hospitals .

Revolutie
Als de inrichtingsprincipes van Toyota in een ziekenhuis
worden toegepast, zullen ze net zo’n revolutie veroorzaken
als in de auto-industrie. Stelt u zich een ziekenhuis voor waar
patiënten de zorg die zij vragen uit de organisatie kunnen
trekken op een voor hen wenselijke manier.
Stelt u zich een ziekenhuis voor waar een patiënt in één
soepele, vloeiende en foutloze stroom wordt behandeld
zonder oponthoud, wachttijden en medische ongelukken.
Hoe zou zo’n zieken-huis ingericht en gemanaged moeten
worden? Hoe zou een ziekenhuis er uit zien waar alles ‘just
in time’ aanwezig is?
Hoeveel verspilling valt niet uit een ziekenhuis weg te halen?
En misschien wel het belangrijkste aspect van de Toyota
methode: hoe creëer je als ziekenhuis een systeem waarin
alle medewerkers – artsen, verplegers, apothekers, anesthesisten, keukenpersoneel, schoonmakers, iedereen – continue
werken aan verbetering van de zorg aan patiënten?

Begrijpen hoe het werkt
John Seddon, die het Toyota Productie Systeem vertaalde
naar de dienstverlening , zou er nog aan toevoegen dat
je moet beginnen te begrijpen hoe het werk nu werkt en
waarom het zo werkt. Hij zou patiënten volgen vanaf het
moment dat zij met een zorgvraag binnenkomen bij een
poli of de Spoedeisende Hulp en proberen te begrijpen
waar het zorgvragers echt om gaat. Hij zou metingen doen
die de zorgverleners informatie geven over hoe goed zij het
doen vanuit dat perspectief. Hij zou kijken hoe het ziekenhuis het proces heeft ingericht dat volgt op de zorgvraag en
zoeken naar de verspilling daarin. Hij reikt ziekenhuizen een
methode aan om dat onderzoek zelf te doen.
Een belangrijk inzicht van zowel Toyota, Spear als Seddon
is namelijk dat ‘best practice’ niet helpt. De beste oplossing
in de ene situatie werkt niet in de andere. Wat ziekenhuizen
moeten leren is niet zozeer het vinden van ‘de’ oplossing, als
wel het ontwikkelen van probleemoplossend vermogen. En
daar kan Disney u niet bij helpen.

Stappen voor verbetering
Dat is waar Toyota aan zou werken, als het uw ziekenhuis zou
gaan runnen. Maar die kans is niet erg realistisch. De vraag
kan echter ook anders worden gesteld: ‘Wat kan ons ziekenhuis leren van de manier waarop Toyota zijn auto’s maakt?’
Heel veel, is mijn overtuiging. Daar hebt u Walt Disney niet
voor nodig.
De ervaringen met het werken met de Toyota Productie
Methode in ziekenhuizen zijn beschreven door Steven J. Spear
in de Harvard Business Review en door Louis M. Savary & Claire

De verbeteraanpak waarover Spear, Savary en Crawford-Mason
schrijven, kenmerkt zich door een aantal stappen:
1. Identificeer en elimineer dubbelzinnigheden over wie,
wat, wanneer en hoe doet in werkprocessen.
2. Breng grote problemen terug tot behapbare stukken.
Creëer een aanhoudende stroom verbeteringen die
samen een spectaculaire verbetering opleveren.
3. Gebruik experimenten om oplossingen te testen
voor nieuwe werkprocessen.
4. Zorg dat topmanagers begrijpen waarom het werk
loopt zoals het loopt en zorg dat ze het als hun taak zien
om condities te maken voor duurzame verbetering.

Chrétien Felser
Vanguard Nederland
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Hoofd boven water
De berichten over ziekenhuizen die in financiële problemen verkeren, buitelen over elkaar
heen. Volgens het jaarverslag van het Waarborgfonds voor de Zorgsector draaide een op de vier
ziekenhuizen die aan dit fonds deelnemen in 2007 al met verlies. In 2005 gold dit nog maar
voor een op de tien ziekenhuizen. In 2008 is het aantal ziekenhuizen dat in de problemen kwam
alleen maar toegenomen en de komende jaren zal dit probleem snel verergeren. Onderzoeksbureau Prismant sprak zelfs de verwachting uit dat bij ongewijzigd beleid binnenkort vijftig
procent van de ziekenhuizen in de rode cijfers zal belanden.
Het grote probleem van ziekenhuizen is dat hun schuldenlast even hoog is als hun omzet.
Toen de Nederlandse gezondheidszorg nog in een planeconomie functioneerde, was dit gangbaar en geaccepteerd. Het was geen probleem omdat deze balans tussen schulden en omzet
veilig in het budgetsysteem verankerd was. Maar dit budgetsysteem wordt nu voor de ziekenhuizen stapsgewijs losgelaten en dit betekent dat ze in toenemende mate gewoon financier-

Ondernemen
in de zorg
Loek Winter
Medicus en zorgondernemer.
Directeur van DC groep en
Medisch Centrum Jan van Goyen.

baar moeten zijn. Gelet op het doorgaans lage eigen vermogen van ziekenhuizen is dit zelfs
in gezonde economische tijden al niet eenvoudig. Maar als daar dan ook nog eens een economische crisis bovenop komt, wordt het helemaal een probleem. Veel ziekenhuizen werken
met kortlopende leningen en als die in de loop van dit jaar aflopen, zal een groot deel van hen
in de knel komen.
Problemen komen nooit alleen, zeggen ze wel eens. En dat geldt ook hier. De ziekenhuizen
hebben namelijk nog een probleem. De invoering van de DBC-systematiek heeft hen een substantiële overfinanciering gegeven. Het lag voor de hand dat de zorgverzekeraars dit geld op
enig moment zouden gaan terugvorderen en dat gebeurt op dit moment dan ook. Maar in
sommige ziekenhuizen is dit geld inmiddels al benut voor andere doeleinden. Die komen
dus dubbel in de financiële problemen.
De discussie over de oplossing van deze bedreigende situatie moet landelijk worden
gevoerd. De overheid ontkomt er niet aan hierop beleid te voeren. Ze zal met een antwoord
moeten komen op de vraag welke ziekenhuizen in ons land wel en niet systeemziekenhuizen
zijn. Ziekenhuizen dus die koste wat het kost moeten worden gered, omdat anders de patiëntenzorg in een bepaalde regio rechtstreeks in de knel komt. Dat niet ieder ziekenhuis in Nederland
binnen deze definitie zal vallen, is duidelijk. Dat ziekenhuizen zullen verdwijnen dus ook.
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Discussieer mee over
ondernemerschap in de zorg...
De begrippen marktwerking en ondernemerschap liggen
in elkaars verlengde. Maar waar de ene zorgprofessional de
marktwerking aangrijpt om zijn plannen te ontwikkelen,
neemt de andere nog een afwachtende houding aan.
Discussie kan helpen om de laatste groep inzicht te bieden
in de vraag welke mogelijkheden ondernemerschap biedt.
Hiervoor is het netwerk “Ondernemen in de Zorg” opgezet.
Ondernemen in de Zorg is een netwerk van zorgverleners en
ondernemers die verenigd zijn op de netwerksite LinkedIn.
Daarnaast worden er periodiek discussiebijeenkomsten
georganiseerd waar de aangesloten leden elkaar ontmoeten.
Hoewel www.linkedin.com niet de enige netwerksite is, is
het dankzij de groep “Ondernemen in de zorg” wel een van
de interessantste. Iedereen die een standpunt heeft over de
mogelijkheden en beperkingen van ondernemerschap in de
zorg, kan hier zijn verhaal kwijt. En de praktijk leert dat hier
geen onzinnige monologen worden opgevoerd, maar dat
mensen uit de zorg deze mogelijkheid gebruiken om opinies
te berde te brengen die hout snijden en die antwoord geven
op vragen waar ook anderen in de zorg mee zitten.
De groep “Ondernemen in de Zorg” is nu ruim een half jaar
in de lucht, maar wist inmiddels al 2.200 aanmeldingen te
genereren. Het streven is te komen tot een verhouding van
vijftig procent primaire zorgverleners (medisch specialisten,
management van instellingen en dergelijke) en vijftig procent overige ondernemers in de zorg. De doelstelling van de
groep is ondernemers in de zorg bij elkaar brengen.
Voordelen voor de gebruiker
Maar behalve discussiëren gaat het er ook om een medium
te creëren voor samenwerkingspartners. De eerste praktijkvoorbeelden bestaan reeds van instellingen die elkaar via
deze groep hebben gevonden en die nu gezamenlijk een
bepaalde dienst gaan aanbieden.
In dit licht zijn de netwerkbijeenkomsten van belang die rond
“Ondernemen in de Zorg” worden georganiseerd, omdat de
combinatie hiermee meerwaarde geeft aan het netwerk.
In 2008 zijn er al twee geweest in het land. Een van die
twee had als thema “DBC’s benchmarken; (on)mogelijk?”.

Beide bijeenkomsten trokken zo’n vijftig bezoekers en
leidden tot levendige discussie. Het is de bedoeling dit jaar
tien van zulke bijeenkomsten te organiseren op verschillende
plaatsen in het land. Alle leden van de groep zijn hierbij
welkom. Op dit moment worden de sprekers benaderd die
tijdens deze bijeenkomsten de discussie zullen inleiden.
Quotes
In ZNetwerk zal voortaan maandelijks een artikel verschijnen
over de discussies die binnen de groep worden gevoerd op
LinkedIn. Wie daarin wil worden gequote, doet er goed aan
zich nu in te schijven op de site. Iedereen die zijn eigen profiel
heeft aangemaakt, kan zich aanmelden voor deelname aan
“Ondernemen in de Zorg”.
Ook de combinatie van de LinkedIngroep en ZNetwerk is
in het voordeel van degenen die aan de groep deelnemen.
Ze weten zo immers zeker dat maandelijks aandacht wordt
besteed aan wat op de internetgroep en bij de bijeenkomsten
gebeurt. De deelnemers zien op deze manier dat wat er in
de groep gebeurt serieus wordt genomen. Ook dit helpt
weer om het hoogwaardige netwerk tot stand te brengen
dat “Ondernemen in de Zorg” beoogt te zijn.

Drs. Frank van Wijck schrijft sinds 1988 voor en over de gezondheidszorg.
Sinds 2002 werkt hij onder de bedrijfsnaam Eva tekstproducties als freelance
journalist, met wederom de gezondheidszorg als exclusief aandachtsgebied.

Wat is linkedIn?
LinkedIn is met 30 miljoen leden het grootste professionele netwerk platform ter wereld. In Nederland zijn er
inmiddels 1 miljoen mensen zakelijk actief op de netwerksite. LinkedIn biedt mogelijkheden voor onderhouden
van zakelijke en persoonlijke contacten, het creëren van
business opportunities en het delen van ervaringen via
het netwerk. Lid worden van LinkedIn is gratis.

Kijk voor alle mogelijkheden op www.linkedin.com.
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Ontwikkeling van
”Ondernemen in de Zorg”
Ledenaantal ”Ondernemen in de Zorg”
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Het netwerk ‘Ondernemen in de Zorg’ dat sinds april 2008 bestaat, maakt
een stormachtige groei door. Zoals al verwacht in de vorige editie van
ZNetwerk is de grens van 2000 leden doorbroken! Daarmee behoren we
tot de grotere Netwerk-groepen in Nederland binnen LinkedIn. Mede door
het uitbrengen van het eerste magazine hebben we veel reacties en ook
aanmeldingen mogen ontvangen. Dat is ook te zien; met een weer mooie
uitbreiding van ruim 200 leden staat de teller eind maart op 2080 leden.
Bij het uitkomen van dit magazine zijn we al weer wat verder; kijk voor de
laatste stand van zaken maar eens bij de eigenschappen van de groep.

Samenstelling
De samenstelling van het netwerk blijft zich positief ontwikkelen.
Door onze insteek dat niet-zorgverleners hun klanten of netwerk uitnodigen
om ook deel te nemen wordt de opbouw van de groep steeds sterker.
Overigens werkt de groei van de functionaliteit die LinkedIn ons biedt daarin
niet altijd positief. De mogelijkheid voor de managers van de groep om de
leden te exporteren en daarmee te komen tot deze statistische vergelijkingen
is ineens verdwenen. Dat zorgt voor flink wat handwerk, maar we willen
u deze gegevens toch niet onthouden. Gelukkig is sinds begin deze maand
Kit Kattenberg ons gaan ondersteunen in het beheer van de groep en
de leden. U komt hem vast her en der nog wel tegen.
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Nieuwe aanmeldingen
Zoals gezegd hebben we deze maand ook weer flink wat aanmeldingen
met een gezonde samenstelling. Hiernaast valt te zien dat ongeveer
tweederde van de nieuw ingekomenen direct werkzaam is in de zorg.
Deze balans zien we ook in andere delen van het netwerk terugkomen.
De discussies die op LinkedIn gevoerd worden, geven veelal een beeld
met gezichtspunten vanuit de verschillende gebruikersgroepen.
En dat is nu exact waar we voor staan; het uitwisselen van informatie
en meningen tussen de verschillende Ondernemers in de Zorg.

Laatste discussies “In the spotlight...”
Wat is er mis met de leiders in de zorg?
Zijn Orbis, Rochdale, Philadelphia
uitwassen en uitzonderingen of het topje
van de ijsberg.

Siebo Hakse
organisatieadviseur en coach, directeur TAO

Apeldoorn Area, Netherlands
Management

Non-Profit Organization

Vanochtend (18/3) weer blij verrast in mijn ochtendblad met de mededeling dat er bij Orbis 700 man uitmoet, dat de RvB eerder naar huis
gestuurd is en dat de RvT rustig blijft zitten.
Afgelopen zondag in Zembla Machos in de zorg over Philadelphia.
Uit de aankondiging: Macho's in de zorg. Bij de christelijke zorg-onderneming voor verstandelijk gehandicapten Philadelphia zijn miljoenen euro's
verdwenen en voor het voortbestaan van de organisatie wordt gevreesd. Het bestuur had meer belangstelling voor investeringen in monumentaal
vastgoed dan voor het op peil houden van de zorg. En ondanks een Raad vanCommissarissen met bestuurlijke zwaargewichten lijkt er van toezicht
nauwelijks sprake te zijn geweest. De bedrijfscultuur duldde geen kritiek van werknemers en waarschuwingen werden genegeerd. Een verhaal over
de grootheidswaanzin van bestuurders die Philadelphia aan de rand van de afgrond brachten.
In mijn 30 jaar als strategisch (interim-)manager heb ik al heel wat slechte bestuurders gezien, maar de laatste maanden overtreft alles. Wat is er mis?
De cultuur, het ondernemersparadigma, de selectie, de coöptatiemechanismen, het gebrek aan echt toezicht?
En als we weten wat er mis is, wat is de remedie? De overheid "Aan het stuur" van de gezondheidszorg heeft in het verleden laten zien niet ideaal
te zijn. Daarentegen lijkt het er nu op dat ook marktwerking verre van effectief is, gezien alle banken die "al graaiend" omvallen. Waar moeten we
de ideale zorgorganisatie positioneren? Moet de stakeholder niet een belangrijker stem krijgen?

Een greep uit de reacties:
Qruun Schram
Managing partner IT,
Denkadviseur, schrijver

Jasper Klapwijk
Manager Communications
at Woonzorg Nederland

Wim Croes
Adviseur at Brederijn van
Spaendonck

Of het een topje van de ijsberg is, dat weten we nog niet. Maar het zou zo maar kunnen. Door de invoering van de marktwerking en de veranderde betalingsstructuur (waarbij gaten niet meer zomaar
uit algemene middelen worden opgevuld) komen mismanagement en incompetentie nu wel aan
het licht. Vroeger werd in de zorg alles rechtgetrokken uit de portemonnaie van ons allen, nu moeten
managers in de zorg het zelf doen. Hoe vervelend ook voor personeel, patiënten en mantelzorgers: het is
prima dat er eindelijk instellingen bezwijken onder mismanagement. Het is een schudden aan de boom,
instellingen met betrokken en bedreven management en medewerkers zullen hiermee de ruimte krijgen
om te groeien en meer cliënten te laten profiteren van hun aanbod.
Daarnaast ontstaat er meer ruimte voor niche-spelers die zich specialiseren in bepaalde doelgroepen,
die daarmee echt gerichte- en op maat gesneden aandacht en zorg kunnen krijgen. Dankzij de beperkte
overheadkosten die deze kleine spelers hebben, komt er meer geld ten goede aan patiënt of cliënt. Dat zijn
uiteindelijk alleen maar stappen vooruit.
Problemen zijn er altijd, wat de oorzaak is, verschilt van geval tot geval. Soms zijn problemen mede te
wijten aan bestuurders. Het lijkt me echter weinig productief om daarover op basis van weinig informatie
in morele termen te oordelen, zoals de media maar al te graag doen, Zembla voorop.
Een structureel probleem lijkt me wel de positie van de commissaris of toezichthouder bij corporaties en
zorgorganisatie. Bij een onderneming worden toezichthouders door aandeelhoudersvergadering aangesteld (en eventueel weggestuurd). Bij maatschappelijke ondernemingen niet. Is er iets aan de hand, dan
kunnen commissarissen zelf beslissen wat ze doen: opstappen (zoals bij Philadelphia en SGBB) of aanblijven
(Zoals bij Meavita en Rochdale). Dat probleem is onderkend door de staat. De minister van Justitie doet
daarom onderzoek naar een nieuwe organisatievorm: de maatschappelijke onderneming.
Graag wil ik een nieuw element in de discussie brengen en dat is de context waarin dit alles gebeurd. Mijn
overtuiging is dat het in Nederland ontbreekt aan systeem denken. De context is er één waarin marktwerking door de overheid halfslachtig wordt gestimuleerd. Waar marktwerking is, is geld te verdienen,
waar geld is te verdienen komen ook mensen met minder goede bedoelingen of z/g cowboys in de markt.
Als dan ook nog eens het toezicht ontbreekt dan krijg je de situatie die nu aan ontstaan is. Het is de overheid zelf die voortdurend heeft geroepen er moet meer ondernemerschap in de zorg. Nou dat hebben
ze gekregen! Er wordt echter vergeten dat het om maatschappelijk geld gaat waarmee men aan het
ondernemen is. Dit laat onverlet dat alle eerdere opmerkingen over competenties ook waar zijn.
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Hoe word ik lid van ”Ondernemen in de Zorg?”
Om aan te sluiten bij het netwerk volgt u de volgende stappen:
Stap 1: Ga naar www.linkedin.com
Stap 2: Om lid te worden van het netwerk heeft u een LinkedInaccount nodig. Het aanmaken van dit account is gratis. Heeft
u al een LinkedIn-account, dan kunt u verder gaan bij stap 4.
Heeft u nog geen account dan kunt u deze aanmaken door het
volgen van de aanwijzigen in stap 3.
Stap 3: In het kader “Join LinkedInToday” vult u uw voornaam,
achternaam en e-mailadres in. Vervolgens klikt u op de button
“continue”. Een account wordt aangemaakt door een profiel
van uw persoonlijke carrière in te voeren (een soort online CV).
U kunt het profiel zo uitgebreid invullen als u wenst. LinkedIn
geeft aan welke velden verplicht zijn voor het aanmaken van
het account. U kunt uw profiel op ieder gewenst moment
aanvullen en/of wijzigen. Op basis van dit profiel kunt u door
andere leden van LinkedIn gevonden worden. U heeft tevens de
mogelijkheid collega’s direct uit te nodigen ook lid te worden
van LinkedIn.
Stap 4: Na het aanmaken en opslaan van uw profiel kunt u klikken op “groups” in de navigatie aan de linkerkant van het scherm
(tweede optie in het navigatieblok). U moet wel ingelogd
zijn onder uw eigen account. U kunt zien of u bent ingelogd
wanneer aan de linkerkant van het scherm een blokje wordt
getoond met uw eigen gegevens.

Stap 5: Klik vervolgens op de tab “groups directory”. Type bij
“search groups” (aan de rechterkant van het scherm) de groepsnaam “ondernemen in de zorg” in en klik op de button “search”.
Een overzicht van groepen die voldoen aan de zoekopdracht
wordt getoond.
Stap 6: Boven aan de getoonde lijst ziet u een korte beschrijving
van de groep met daarnaast het logo van de groep (half dokter/
half ondernemer). Klik op “join this groep”. De aanvraag voor het
lidmaatschap van de groep wordt automatisch verzonden naar
de groepseigenaar. Deze moet de aanvraag goedkeuren*. U krijgt
na goedkeuring een e-mail toegezonden.
Stap 7: Is uw aanvraag voor lidmaatschap goedgekeurd dan
heeft u direct toegang tot alle activiteiten van de groep via de
navigatie aan de linkerkant van het scherm. U kunt meedoen
aan de discussies en andere nieuwsbe-richten lezen. Via het
tabje “settings” kunt u aangeven dat u graag een e-mail wilt ontvangen bij wijzigingen in de groep. Tevens krijgt u automatisch
de uitnodigingen voor de bijeenkomsten die voor de groepsleden worden georganiseerd.

* Om de groep niet alleen maar te laten bestaan uit “leveranciers aan zorginstellingen” streven we naar een verhouding van 50% zorgverleners
en 50% leveranciers. Hierdoor blijft de netwerkwaarde van de groep op hoog niveau. De verhouding binnen de groep wordt gecontroleerd
door de groepseigenaar. Op basis van dit beleid wordt aanmelding bij de groep wel of niet gehonoreerd.

Het ontstaan van het netwerk
Vanuit de dagelijkse praktijk van ons werk bij Medicore is het idee van dit netwerk geboren.
Als leverancier van applicaties in de zorg spreken wij vaak mee over het hele proces rond de
zorgonderneming. De brede contacten die wij hebben kunnen daarin vaak van nut zijn, en ik
zat dan ook vaak met mijn mapje met visitekaartjes mensen met elkaar in contact te brengen.
Dit bijeenbrengen van contacten kan ook op bredere schaal, en de nieuw ontwikkelde faciliteiten
van LinkedIn gaven daarvoor de juiste tools.
Vanaf het begin was de insteek om het niet bij digitale contacten alleen te houden.
Echt ontmoeten en echt samen verder komen gebeurt pas na een fysieke ontmoeting. Vandaar de
netwerkbijeenkomsten, met enerzijds een inhoudelijke kant met discussie of lezing, en anderzijds
ruim gelegenheid tot kennismaking en ontmoeting.
Dat het zo’n succes zou worden had ik alleen maar kunnen dromen. Ook voor de nieuwste
bijeenkomst met de TSM Business School loopt het weer storm. Misschien dat we daar zelfs wel
twee sessies van gaan maken; zoveel aanmeldingen krijgen we!
Jeroen Huzen
Initiatiefnemer ‘Ondernemen in de Zorg’
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Uw financiële processen...

Onze zorg.

Kijk op onze vernieuwde website voor heldere informatie! www.cure4finance.nl info@cure4finance.nl 030 607 02 01
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