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SAMENVATTING 

Aanleiding 

De zorgsector wordt geconfronteerd met toenemende turbulentie, veroorzaakt door grote 

veranderingen in de sociale, politieke en institutionele omgevingen. In vrijwel alle ontwikkelde landen is 

een herstructurering van het systeem van de gezondheidszorg aan de orde (Van Der Grinten, 2004; 

Porter, 2006; De Gooijer, 2007; Saltman, Calltorp en De Roo, 2011). Deze veranderingen zijn gericht op 

kostenbeheersing en het aanmoedigen van zorg die tegemoet komt aan de wensen van cliënten. 

Pogingen om de publieke dienstverlening te verbeteren en specifieke ontwikkelingen in de Nederlandse 

gezondheidszorg, zoals vraagsturing en marktwerking, hebben gezorgd voor verschuivingen in de 

sector. Er zijn veranderende verhoudingen tussen de overheid en maatschappelijke ondernemingen en 

in de sector, die eerst alleen door maatschappelijke ondernemingen werd bediend, worden nu ook 

commerciële aanbieders actief. Hierdoor ontstaat niet alleen concurrentie maar ook steeds meer 

samenwerking tussen de publieke en private sector. Deze veranderingen zorgen voor een competitief 

landschap met inherente substantiële onzekerheid. Behalve deze onzekerheid is er ook ontevredenheid 

over het huidige functioneren van maatschappelijke ondernemingen. De diverse stakeholders hebben 

vaak hoge en verschillende verwachtingen die onvoldoende waargemaakt (kunnen) worden. Kosten 

moeten omlaag en kwaliteit omhoog (Gradus, Van Asselt, Bovenberg en Klink, 2011). De ouderenzorg is 

een interessant deel van de zorgsector om te onderzoeken omdat organisaties in deze sector om drie 

redenen in het bijzonder worden uitgedaagd. Ten eerste zijn er ernstige middelen beperkingen. Ten 

tweede is er sprake van een toenemende vergrijzing waardoor het noodzakelijk is om het volume van 

de dienstverlening te vergroten. Ten derde treedt er tegelijkertijd een verandering op in de kenmerken 

van de ouderen. Wensen en behoeften houden geen gelijke tred met wat nu geboden wordt (Boekholdt, 

2007; Rijkschroeff en Stavenuiter, 2006; WRR, 2006). 

Discrepantie tussen de wensen van cliënten en de geboden service levert echter ook kansen voor 

organisaties die op zoek gaan naar mogelijkheden die tot nu toe niet werden gezien of benut (Asoh, 

Rivers, McCleary en Sarvela, 2005). Ondernemen wordt gezien als een veelbelovend alternatief om recht 

te doen aan de specifieke omstandigheden waarin flexibele oplossingen gevonden moeten worden voor 

sociale behoeften (Mason, Kirkbride en Bryde, 2007). Het (inter)nationaal onderzoek naar ondernemen 

door non-profitorganisaties, de laatste jaren voornamelijk verschenen onder de noemer van social 

entrepreneurship, is echter nog schaars. Bekend is dat profit en non-profitorganisatie van elkaar 

verschillen met betrekking tot hun doelstelling en omgeving. De non- profitorganisatie kent geen 

winstdoelstelling maar een sociale missie en de externe omgeving wordt gekenmerkt door (veel) meer 

stakeholders met verschillende belangen. Tot nu toe is er nog weinig inzicht in de invloed die deze 

specifieke context heeft op manifestaties en uitdagingen van ondernemen door non-profitorganisaties 

(Bezemer, Volberda, Van Den Bosch en Jansen, 2006; Morris, Coombes, Schindehutte en Allen, 2007).  



 In de traditionele benaderingen van ondernemen wordt verondersteld dat de context een discrete 

variabele is waarvoor in voorspellende modellen gecontroleerd kan worden. Hierdoor is er een gebrek 

aan empirische studies die zich specifiek richten op het bestuderen van het proces van ondernemen 

binnen haar context. Zahra (2005) benadrukt echter het belang van de context voor het verschaffen van 

middelen en het betekenis geven aan het handelen. In de woorden van Morris, Webb en Franklin: 

“Contextual differences produce subtle yet important differences in the form of entrepreneurship” 

(Morris, Webb en Franklin, 2011, p.48). Er is behoefte aan verdere theoretische en empirische analyse 

van de specifieke context en de invloed hiervan op de wijze waarop ondernemen zich manifesteert 

(Phan, Wright, Ucbasan en Tan 2009; Sundin en Tilmar, 2008; Bartlett en Dibben, 2002; Sandford, 

2010).  

Methodologie 

Het onderhavige onderzoek wil het maatschappelijke vraagstuk ‘hoe organisaties in de ouderenzorg, 

gezien alle ontwikkelingen, meer ondernemend kunnen worden en hierdoor betere dienstverlening 

kunnen bieden’ in verband te brengen met het wetenschappelijke vraagstuk ‘dat ondernemen 

bestudeerd moet worden in wisselwerking met de context om inzicht te krijgen in het proces en de 

variëteit van ondernemen’. Hierdoor ontstaat zowel inzicht in de issues en problemen die in de praktijk 

naar voren komen, als dat hierdoor duidelijk wordt waar de grenzen van de theorie liggen. Het 

onderzoek kent als vraagstelling: Hoe manifesteert ondernemen zich op bestuurlijk- en 

organisatieniveau in maatschappelijke ondernemingen in de ouderenzorg in Nederland en op welke 

wijze worden deze manifestaties beïnvloed door hun context? 

De context wordt in dit onderzoek onderverdeeld in de organisatiecontext en de externe context. De 

organisatiecontext wordt gedefinieerd als de (f)actoren binnen de organisatie waar het ondernemen 

plaatsvindt en wordt geoperationaliseerd door de missie van de organisatie en de organisatiecondities: 

structuur, cultuur, klimaat. De externe context is gedefinieerd als de (f)actoren buiten de organisatie 

waar het ondernemen plaatsvindt en wordt geoperationaliseerd door de aanwezige trekkrachten in de 

ouderenzorg. Om inzicht te verwerven in de karakterisering en variëteit van ondernemen op bestuurlijk 

niveau zijn interviews gehouden met 30 bestuurders van maatschappelijke ondernemingen in de 

ouderenzorg in Nederland. Om inzicht te verwerven in de ontwikkeling van ondernemen op organisatie 

niveau is bij twee maatschappelijke ondernemingen in de ouderenzorg een longitudinale multi-case 

studie uitgevoerd Gedurende een jaar zijn in totaal 13 verschillende initiatieven gevolgd om inzicht te 

verkrijgen in het proces en de variëteit van deze activiteiten en hoe deze beïnvloed zijn door de 

context. Omdat er nog niet veel bekend is over ondernemen door maatschappelijke ondernemingen in 

de ouderenzorg is gekozen voor kwalitatief, explorerend onderzoek in de vorm van een contextuele 

procesbenadering. Dit betekent dat de continue wisselwerking tussen proces en context specifiek in de 

analyse betrokken wordt waarbij zowel verticale (multilevel) als horizontale (proces) analyse plaatsvindt. 

Om een goed begrip te krijgen van de gebeurtenissen, situaties en ongedefinieerde fenomenen in deze 



context is de focus van het onderzoeksdesign grotendeels inductief. De verzameling en de analyse van 

de data heeft niet gescheiden plaatsgevonden maar heeft elkaar constant afgewisseld in een iteratief 

proces van waarnemen en verificatie. Er is hierbij gebruikgeraakt van datatriangulatie in de vorm van 

documentenanalyse, interviews en observaties 

Conclusie 

Ondernemen op bestuurlijk niveau manifesteert zich in nieuwe activiteiten die zijn gericht op het 

centraal stellen van de cliënt en de continuïteit van de organisatie. Op bestuurlijk niveau vragen de 

innovaties soms flinke investeringen voor enkele jaren en zijn ze beleidsmatig en grootschalig van aard. 

De mate van vernieuwing is echter beperkt, slecht zelden zijn de vernieuwingen dermate radicaal dat ze 

de zorgstructuren en –systemen op macroniveau veranderen. De ondernemende activiteiten 

onderscheiden zich van elkaar onderscheiden in de mate waarin de doelen intern (organisatie) dan wel 

extern (omgeving) gericht zijn. Daarnaast zijn ze onderscheidend van elkaar in de mate waarin ze 

gericht zijn op het bereiken van maatschappelijke en commerciële doelen. Op organisatieniveau is een 

grote variëteit aan initiatieven waar te nemen die leiden tot incrementele innovaties die zorgen voor 

continue vernieuwing. In het werk van alledag heeft men te maken met een variëteit aan problemen en 

uitdagingen. De manier waarop medewerkers hierop reageren en de wijze waarop zij de beschikbare 

middelen gebruiken, zorgt voor intern gerichte initiatieven ten behoeve van het vervullen of oplossen 

van lokale behoeftes en problemen. Door hun kleinschalig en lokaal karakter zijn zij minder zichtbaar 

en tellen deze initiatieven, letterlijk en figuurlijk niet mee in het (theoretisch en praktijk)debat over 

ondernemen in de ouderenzorg. Hierdoor ontstaat er een beperkt beeld van ondernemen in de 

ouderenzorg dat geen recht doet aan de waargenomen variëteit. 

Deze studie maakt duidelijk dat deze verschillende manifestaties zijn te verklaren door de invloed van 

de context op beide niveaus in combinatie met de verschillende rollen met betrekking tot ondernemen. 

Tussen ondernemende activiteiten op organisatie en bestuurlijk niveau is wel sprake van wederzijdse 

afhankelijkheid. De organisatiecontext is op organisatieniveau een gegeven maar op bestuurlijk niveau 

actief te beïnvloeden. Op bestuurlijk niveau wordt de missie vastgesteld en heeft men de mogelijkheid 

om de organisatiecondities aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Te zien is dat er met 

name op het gebied van structuur actief aanpassingen worden doorgevoerd. Veel minder aandacht is er 

bij de bestuurders voor de belemmeringen die de daadwerkelijke implementatie van nieuwe processen 

in de organisatie in de weg staan. Hoewel bestuurders erkennen dat de medewerkers de kritische 

(succes)factor zijn, maken ze onvoldoende gebruik van hun mogelijkheden om de klimaatfactoren die 

initiatieven belemmeren te wijzigen. De invloed die bestuurders kunnen uitoefenen op de externe 

context is minder in vergelijking met de organisatiecontext, maar door de invoering van beperkte 

marktwerking is op bestuurlijk niveau meer handelingsvrijheid ontstaan. Onduidelijkheid rond de 

regulering geeft echter ook meer onzekerheid. Deze onzekerheid brengt, afhankelijk van de individuele 

zienswijze, kansen of bedreigingen met zich mee maar maakt actie zeker niet onmogelijk. Dit 



onderzoek toont aan dat bestuurders wel degelijk mogelijkheden hebben, maar hier onvoldoende 

invulling aan geven. Gegeven de grote variëteit aan stakeholders met conflicterende waarde en 

belangen is dit ook een moeilijke opgave, maar deze uitdaging wordt maar door weinig bestuurders 

opgepakt. Ondernemingsplannen staan bol van de ambities om de zorg te vernieuwen maar in 

werkelijkheid gaat de meeste aandacht van bestuurders nog steeds uit naar de meetbare resultaten 

waarop ze door de regulerende en toezichthoudende instanties worden beoordeeld. Aan de overige 

stakeholders wordt door de bestuurders onvoldoende prioriteit toegekend. Dit heeft belangrijke 

consequenties omdat de diverse stakeholders van groot belang zijn voor de legitimiteit van de 

(ondernemende activiteiten) van de organisatie. Het verschil in wensen en waarden van de diverse 

stakeholders verklaard dus niet alleen de variëteit in aanleidingen(om te ondernemen) maar ook de 

weerstand waarmee ondernemen in de ouderenzorg wordt geconfronteerd.  

De complexe, hybride en morele context blijkt echter niet de enige verklaring te zijn voor de weerstand 

waarmee ondernemen in de ouderenzorg wordt geconfronteerd. Op bestuurlijk niveau ligt de 

verantwoordelijkheid om strategische keuzes te maken over de strategische (her)positionering van de 

organisatie als maatschappelijke onderneming, en hierover zowel intern als extern transparant te 

communiceren. Dit is noodzakelijk omdat er steeds meer discussie ontstaat over verschuivingen in de 

verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen zorgorganisaties, overheid en civil society. Deze 

studie concludeert dat er op bestuurlijk niveau geen duidelijke keuzes worden gemaakt aangaande de 

rol en taken van de organisatie. Het gevolg hiervan zijn onduidelijkheid en verkeerde verwachtingen bij 

de diverse stakeholders wat er toe leidt dat de legitimiteit van de (ondernemende activiteiten) van de 

organisatie in het geding komt. Daarnaast ontbreekt het medewerkers hierdoor aan concrete richtlijnen 

en sturing. Op bestuurlijk niveau is men zich vaak nog onvoldoende bewust dat het gebrek aan 

transparantie en trage besluitvorming feitelijk betekent dat het maken van keuzes en het nemen van 

beslissingen op het bordje van de individuele werknemer komt te liggen. Op organisatieniveau kan niet 

‘gewacht’ worden tot de besluitvorming op bestuurlijk niveau uitgekristalliseerd is. Het rechtstreekse 

contact met de cliënt maakt direct handelen noodzakelijk. Door inzicht in behoefte en wensen van de 

cliënt en de (on)mogelijkheden van de lokale context ontstaan zo initiatieven die inspelen op actuele 

ontwikkelingen. Feitelijk worden op de werkvloer de keuzes gemaakt die leiden tot aanhoudende 

vernieuwingen op organisatieniveau.  

Bijdrage aan theorie en praktijk 

De resultaten van deze empirische studie naar ondernemen in maatschappelijke ondernemingen in de 

ouderenzorg dragen bij aan drie samenhangende thema’s in theorie en praktijk; ondernemen in de non-

profitsector, de contextuele inbedding van ondernemen en het proces van ondernemen.  

De bijdrage aan het debat over ondernemen in de non-profit sector is drieledig. Deze studie toont dus 

aan dat ondernemen niet alleen het opvolgen van kansen (opportunity-driven) inhoud. In 



maatschappelijke ondernemingen wordt daarnaast ook overgegaan tot ondernemen omdat dit enerzijds 

door de overheid afgedwongen (necessity driven) wordt in het kader van de invoering van beperkte 

marktwerking en de afnemende financiële middelen, anderzijds omdat men intrinsiek gemotiveerd is 

door de overtuiging (conviction-driven) dat het anders kan. Deze benadering van ondernemen als 

‘neccesity of change’ is een aanvulling op de benadering van ondernemen als ‘opportunities for wealth’. 

Door deze bredere notie van ondernemen wordt ook duidelijk dat winst en (sociale) veranderingen 

elkaar niet uitsluiten en dat een onderscheid aanbrengen tussen ‘business’ en ‘social’ ondernemen niet 

nodig is (Rindova, Barry en Ketchen, 2009). Dit leidt tot de tweede contributie aan het thema 

ondernemen in de non-profitsector; de bijdrage aan het debat over de betekenis en bruikbaarheid van 

het concept ‘social entrepreneurship’ (Dahles, Verduyn en Wakkee, 2010). Dit onderzoek heeft duidelijk 

gemaakt dat het gebruik van het concept social entrepreneurship om ondernemen in non-

profitorganisaties te duiden, niet alleen conceptueel onjuist is maar ook het verklaren van het verschil 

in manifestaties van ondernemen tussen de verschillende organisaties binnen de non-profitsector 

uitsluit. Deze verschillen worden namelijk juist verklaard doordat de specifieke invulling ván en de 

verhouding tússen sociale en economische waardecreatie per organisatie verschilt. De individuele 

keuzes die de non-profitorganisaties hierin maken komen voort uit de specifieke missie van de 

organisatie, de vormen van inkomstenverwerving en uit onderhandelingen met een variëteit aan 

stakeholders. De belangrijke rol van de diverse stakeholders blijkt ook uit de derde contributie aan dit 

thema: de invloed van identiteit en legitimiteit op ondernemen. Uit dit onderzoek blijkt dat ondernemen 

in non-profitorganisaties met weerstand gepaard gaat omdat het voor de diverse interne en externe 

stakeholders niet meer duidelijk is waar de organisatie voor staat en welke doelen worden nagestreefd. 

Dit kan worden verklaard omdat er bij de interne stakeholders, in vergelijking met non-

profitorganisaties, een sterkere identificatie is met de oorspronkelijke identiteit van de organisatie. 

Daarbij bestaat de vrees dat de sociale missie uit het oog verloren wordt. Daarnaast kent de non-

profitorganisatie, door de vele externe stakeholders met verschillende waarden en belangen, een 

grotere inbedding in bestaande normen, patronen en afhankelijkheden (Smith, Knapp, Barr, Stevens en 

Channatelli, 2010). Veranderingen hebben hierdoor meer impact en roepen vragen op over de 

legitimiteit. Di Domenico, Haugh en Tracey (2006) wijzen er op dat het, juist voor non-

profitorganisaties, noodzakelijk is dat bestuurders een legitimiteitstrategie ontwikkelen. Hierdoor 

neemt niet alleen de (snelheid van) acceptatie van vernieuwingen toe maar wordt ook de invloed in de 

externe context vergroot.  

Het tweede thema waar deze studie aan bijdraagt is de contextuele inbedding van ondernemen. Door 

de organisatiecontext in de analyse te betrekken heeft dit onderzoek aangetoond dat het verschil in 

manifestaties van ondernemen ook verklaard kan worden door de specifieke kenmerken en 

overtuigingen van het personeelsbestand. De meeste initiatieven brengen veranderingen in 

werkzaamheden en competenties met zich mee. Het opleidingsniveau en de motivatie en houding van 

het personeel is sterk bepalend of zij hierin mee kunnen en/of willen gaan. In de ouderenzorg bestaat 



het grootste deel van het personeelsbestand uit uitvoerenden. Zij hebben een laag opleidingsniveau en 

volgens de leidinggevenden is deze groep emotioneel zeer betrokken, maar ook onzeker en is er vaak 

sprake van faalangst. Ze hebben geleerd om taakgericht te werken met standaarden en protocollen 

maar van hen wordt nu meer eigen initiatief verwacht. Dit kan heel stimulerend zijn maar brengt ook 

veel angst en onzekerheid mee. De onderhavige studie toont aan dat daarom bij deze groep het 

ontwikkelen van ondernemende activiteiten actief gestimuleerd en begeleid moet worden en dat het 

belangrijk is dat concrete aanwijzingen en voorbeelden worden gegeven. De persoonlijke invulling van 

deze ‘management support’ blijkt van grote invloed op het verloop en het resultaat van de initiatieven. 

Dit onderzoek heeft aangetoond dat niet alleen de organisatiecontext maar ook de externe context van 

invloed is op het verschil in manifestaties van ondernemen. Ondernemen in de ouderenzorg is geen 

neutraal proces maar kent een politieke en morele geladenheid die de eerder genoemde dilemma’s 

rond identiteit en legitimiteit met zich mee brengt. Er moeten op organisatieniveau vele economische 

beslissingen genomen worden die echter alles van doen hebben met morele en politieke kwesties zoals 

prioriteiten stellen, met ongelijkheid omgaan en solidariteit (WRR, 2004). Door de zorgorganisaties 

worden verschillende keuzes gemaakt met als gevolg dat er een grote verscheidenheid aan 

ondernemende activiteiten is waar te nemen die niet altijd corresponderen met wat door stakeholders 

als ‘goede zorg’ wordt gezien waardoor soms weerstand optreedt (Gastelaars, 2006; Hasenfeld, 2010). 

De wensen en waarden van de interne en externe stakeholders zijn bepalend voor de acceptatie en 

bepalen dus mede het ontstaan en de grenzen van de innovatieve praktijken. Omdat ondernemen in 

deze context ook “conviction driven” is worden echter bewust de grenzen van lokale codes en 

professionele standaarden opgezocht en verkend in welke mate de externe regels en normen een reële 

bedreiging vormen. Gevaar hiervan is dat het teveel afwijken van bestaande normen en routines sterke 

tegenreacties kan oproepen die contraproductief werken. Aan de andere kant, als er niet genoeg 

afgeweken wordt, komen deze als noodzakelijk geachte veranderingen er niet door. Dit onderzoek laat 

zien dat “conviction driven” ondernemen een proces is van ‘mindfull deviation’ (Garud en Karnoe, 2001).  

Het herzien van bestaande normen en praktijken is, samen met de (her)combinatie van bestaande 

middelen, kenmerkend voor het proces van ondernemen dat getypeerd wordt als bricolage (Nelson en 

Baker, 2005). Het proces van ondernemen is het derde thema waar dit onderzoek een bijdrage aan 

levert. Het proces, zoals in dit onderzoek waargenomen, laat zich typeren als bricolage. Dit onderzoek 

heeft duidelijk gemaakt dat bricolage een intensief proces is dat meer betrokkenheid en moeite van 

mensen vraagt dan de reguliere taakuitvoering. De bereidheid van mensen tot bricoleren lijkt samen te 

hangen met de behoefte (conviction-driven) om verandering te weeg te brengen. Daarnaast draagt deze 

studie bij aan de verdere theorieontwikkeling over bricolage door inzicht te geven in de vier drijvende 

mechanismes: lokale kennis en ervaring, creatief middelen (her) gebruik, vele betrokkenen en een 

geleidelijke ontwikkeling. Het goed gebruik maken van de kennis en ervaring die binnen de organisatie 

reeds aanwezig is hangt samen met het ‘geheugen’ van de organisatie (Duymedjian en Ruling, 2010). 

Dit geheugen stelt de organisatie in staat om een basis op te bouwen van inductief verkregen kennis 



wat inzicht geeft in mogelijkheden die nog on(der)benut zijn en noodzakelijk of wenselijk om 

problemen op te lossen en veranderingen door te voeren. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om te 

variëren met bestaande middelen en input voor het bedenken van nieuwe oplossingen. Creatief 

middelen(her)gebruik is van belang omdat middelen verschillende ‘sets van diensten’ voor een 

organisatie kunnen opleveren. De link tussen middelen en de diensten die met deze middelen 

gerealiseerd kunnen worden is afhankelijk van het subjectieve vermogen van mensen om nieuwe 

mogelijkheden (in) te zien. Door gebruik te maken van de heterogeniteit in mentale modellen ontstaan 

onverwachte variaties in het gebruik van middelen. Deze studie heeft verder aangetoond dat door de 

interactie van de vele, intern en extern betrokkenen met elk subjectieve kennis, ervaringen en 

verwachtingen, het makkelijker is om buiten bestaande (referentie) kaders te treden en nieuwe 

mogelijkheden te ontdekken. Innovatie ontstaat vooral daar waar over grenzen heen samengewerkt 

wordt. Deze studie laat zien dat, naast managers, ook medewerkers een belangrijke rol hebben omdat 

zij veel kennis hebben van de dagelijkse praktijken en problemen en dus veel detail en 

contextafhankelijke informatie inbrengen. Deze studie draagt bij aan het debat over top-down en 

bottum-up ondernemen door expliciet het belang van samenwerking aan te tonen Het vormen van een 

team met mensen die verschillen in discipline (horizontaal) en hiërarchische niveau (verticaal) is cruciaal 

om optimaal gebruik te kunnen maken van verschil in rol, verantwoordelijkheid, kennis en ervaring. 

Daarnaast is door het gezamenlijk en geleidelijk ontwikkelen van de innovatie de acceptatie van de 

vernieuwing ook groter. Dit onderzoek toont daarmee aan dat het operationaliseren van ondernemen 

als de activiteiten van een ‘hero entrepreneur’ die leiden to spectaculaire vernieuwingen een incompleet 

beeld van de werkelijkheid oplevert en geen inzicht geeft in de verschillende manifestaties van 

ondernemen. Dit onderzoek heeft aangetoond, dat innovatie niet per se een geplande, eenmalige 

gebeurtenis is, met als doel een spectaculaire vernieuwing. Het is ook een continu proces van 

bescheiden maar gestage toename van vernieuwingen, als antwoord op alledaagse problemen en 

behoeftes (Fuglsang, 2010b).  
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