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VOORWOORD

Totdat ik naar de universiteit ging had promoveren voor mij maar één betekenis: 

voetballen in een hogere klasse. Pas tijdens mijn studie kwam ik erachter dat, 

in academische kringen, promoveren de betekenis heeft van het behalen van de 

academische graag van doctor door het uitvoeren van een onderzoeksproject dat 

uitmondt in een proefschrift. Uiteenzetten wat dit nu concreet inhoud is echter 

nog best wel lastig. Dit bleek wel toen ik bij de start van mijn promotietraject mijn 

zoon Steyn, op dat moment 9 jaar, duidelijk probeerde te maken wat ik ging doen. 

Na mijn omslachtige uitleg zei hij:  “Je bedoelt dus eigenlijk dat je een paar jaar 

de tijd hebt om een antwoord te bedenken op één vraag, die je zelf hebt mogen 

verzinnen? Dat is écht een makkie. Ik moet bij een toets op school binnen één uur 

antwoord geven op wel 10 vragen die door de juf bedacht zijn!” Hoewel ik het, 

terugkijkend op de afgelopen periode , zeker niet als een makkie heb ervaren, 

ben ik heel blij dat ik het gedaan heb. Een lang gekoesterde wens heb ik eindelijk 

kunnen realiseren! 

Dit was niet mogelijk geweest zonder de inzet van tal van betrokkenen. Een 

bijzonder woord van dank gaat uit naar de Vereniging het Zonnehuis. Zij zet 

zich in  voor waardige zorg voor kwetsbare ouderen door het stimuleren van 

onderwijs en onderzoek op het terrein van ouderenzorg. Door het aan de Vrije 

Universiteit vestigen van de bijzondere leerstoel: Organisatie en beleid van zorg, 

ben ik in de gelegenheid gesteld om dit promotieonderzoek te kunnen uitvoeren. 

Verder verdienen Ellen Langerak en Ed Cools hier een speciale vermelding 

omdat zij beiden me de kans hebben gegeven om, een jaar lang, een ‘kijkje in 

de keuken’ van ‘hun’ zorgorganisatie te nemen. Ook wil ik de vele medewerkers 

van de twee zorgorganisaties en de geïnterviewde bestuurders  bedanken. Met 

hun openhartigheid hebben zij een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan dit 

onderzoek. Een dankjewel aan al ‘mijn’ scriptiestudenten mag zeker niet ontbreken. 



Het begeleiden van hun ‘eigen’ onderzoek in de ouderenzorg bracht ook mij weer 

verder. Met het noemen van  Matthias, Vincent, Renée en Tjeerd, bedank ik ze 

allemaal.

Behalve bovengenoemde betrokkenen hebben nog vele andere mij begeleid, 

geholpen, gesteund en geïnspireerd. Allereerst mijn (co)promotoren Tom, Martin 

en Christine. Tom: De ruimte die je hebt  gegeven om het onderzoek naar mijn 

eigen ideeën vorm te geven en het vertrouwen in een goede afloop, waren 

uitermate stimulerend. Martin:  Met jouw uitgebreide ervaring en kennis heb je 

me niet alleen uitstekend  ingewijd in de ouderenzorg  maar ook echt enthousiast 

gemaakt voor de uitdagingen in deze sector. Christine: Door jouw aandacht voor 

inhoud én proces wist je niet alleen plooien glad te strijken maar speelde je ook een 

belangrijke rol bij de ‘finishing touch’. Ik zal de vele koffiemomenten, waarbij niet 

alleen het proefschrift onderwerp van gesprek was, zeker missen. Verder wil ik de 

leden van de leescommissie, Ab Klink, Lucas Meijs, Aad de Roo, Marcel Veenswijk 

en Karen Verduyn, bedanken voor het lezen van het manuscript, hun waardevolle 

commentaren en hun beoordeling

Ik ben mijn promotietraject  begonnen op de afdeling bestuurs –en 

organisatiewetenschap. Na enige tijd ‘scheidden’ zij van elkaar waarna 

organisatiewetenschap,  na een korte  periode van zelfstandigheid, een nieuwe 

verbintenis aanging met COM. Het persoonlijk bedanken van alle betrokken 

collega’s is hierdoor niet mogelijk. Een uitzondering maak ik graag voor Judith, 

Karin, Zeger, Stans, Annemiek, Jeroen, Iina, Karen, Nicole, Myrthe,  Irma,  Elles, 

Brigitte en Nicole. 

Uiteraard noem ik hier mijn paranimfen, zij hebben een speciaal plekje in mijn hart. 

Eveline: collega, maar vooral vriendin met wie ik intensief ups en downs deel. Niet 

alleen van het promoveren, maar ook van het dagelijks leven. Berend: helaas zien 

we elkaar erg weinig, maar op alle belangrijke momenten in mijn leven ben je er. 

Mijn familie verdient het ook om genoemd te worden. Mijn moeder voor het 

zorgvuldig lezen van het manuscript om de typ- en taalfouten eruit te halen en 

het uitpluizen of de genoemde bronnen in de (door haar gemaakte!) literatuurlijst 



vermeld staan. Mijn zussen, Mirjam en Marjon voor hun hulp bij de   tabellen,  

figuren en ‘plotseling’ verspringende kantlijnen.  Ik zal (proberen) niet meer de 

spatiebalk te gebruiken bij mijn lay-out pogingen!

En dan natuurlijk het thuisfront, Jo, Suzanne en Steyn. Dit promotietraject heeft niet 

alleen veel van mij, maar ook veel van jullie gevraagd. Graag vier ik de succesvolle 

afronding van mijn promotie daarom met een gezamenlijke city-trip waarbij 

niemand op een handdoek hoeft te slapen!  
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Dit hoofdstuk trapt af met een beknopte uiteenzetting van de aanleiding van het 

onderhavig onderzoek naar manifestaties van ondernemen door maatschappelijke 

ondernemingen in de ouderenzorg. Als opmaat naar de beschrijving van de 

onderzoeksopzet (paragraaf 1.5) en de relevantie (paragraaf 1.6) start paragraaf 

1.2 met een korte typering van de (dilemma’s in de) maatschappelijke onderneming 

in de ouderenzorg en haar belangstelling voor ondernemen. Paragraaf 1.3 sluit hier 

op aan met een beschouwing over de wenselijkheid van ondernemen in de zorg. In 

paragraaf 1.4 wordt vervolgens in kaart gebracht wat de thema’s en hiaten zijn in 

het onderzoek naar ondernemen die met deze studie geadresseerd zullen worden. 

Het hoofdstuk sluit af met het weergeven van de opzet van dit proefschrift.

1.1 Inleiding

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. 
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Kosten moeten omlaag en kwaliteit omhoog (Gradus, Van Asselt, Bovenberg en 

Klink, 2011).

Uit onderzoek van Frumkin en Andre-Clark (2000) en Albury (2005) blijkt dat non-

profit organisaties die zich alleen concentreren op het efficiënter maken van de 

organisatie niet zullen overleven in het nieuwe competitieve landschap: zij moeten 

ook op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Maatschappelijke ondernemingen in 

de zorg staan voor de opgave om hun organisaties op een dusdanige manier 

te hervormen dat geprofiteerd kan worden van het vervagen van de voorheen 

gescheiden institutionele grenzen, waarbij er tegelijkertijd gewaakt moet worden 

voor de eigen legitimiteit (Veenswijk, 2003).

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. De toekomstige generatie hecht meer waarde aan 

individualiteit, bevindt zich financieel in een betere situatie, is goed geïnformeerd, 

weet wat diversiteit is en is gewend om keuzes te maken. 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). Dit biedt 

gelegenheid voor innovatie en fundamentele veranderingen, bijvoorbeeld door 

nieuwe organisatievormen en het bedienen van nieuwe markten (Tjeenk Willink, 

2002; Kuiper, 2002). Het vraagt van non-profitorganisaties een strategische 

heroriëntatie, gericht op het benutten van onzekerheid, het identificeren en 

exploiteren van kansen en het (her)positioneren ten opzichte van concurrenten 

(Toonen, Dijkstra en Van Der Meer, 2003; Brandsen en Pestof, 2006). Allemaal 

kenmerken van ondernemen, dat wordt gezien als een veelbelovende weg naar de 

toekomst.



15

1

INLEIDING | 

Ondernemen is het creëren van waarde door het aantrekken van nieuwe middelen 

of het combineren van bestaande middelen in nieuwe combinaties, teneinde nieuwe 

producten en/of diensten te ontwikkelen, nieuwe markten te betreden en /of nieuwe 

doelgroepen te bedienen (Hitt, Ireland, Camp en Sexton, 2001). Bij ondernemen 

gaat het om nieuwe ‘mean-ends relationships’ (Shane en Venkataraman, 2000): 

afscheid nemen van bestaande routines en een ‘nieuwe weg’ inslaan om de 

bestaande middelen te gebruiken of nieuwe middelen te genereren (Kanter, 1982).

Sinds de jaren ‘90 van de vorige eeuw wordt ondernemen meer en meer gezien als 

een belangrijke weg waarmee zowel concurrentievoordeel als verbeterde prestaties 

te behalen zijn (Covin en Miles, 1999; Antonic en Hisrich 2001; Ireland, Hitt en 

Sirmon, 2003). Tegelijkertijd is ook bekend dat ondernemen vaak niet slaagt omdat 

er geen gunstige condities in de organisatie aanwezig zijn om ondernemende 

activiteiten tot een succes te brengen (Burgelman, 1983).

Het zijn echter niet alleen deze condities die van invloed zijn op ondernemen, 

ook de externe omgeving is van invloed. Het laatste decennium wordt steeds 

meer erkend dat de dominante benaderingen in ondernemen (te) weinig 

aandacht hebben gegeven aan de context waarin ondernemende activiteiten zich 

manifesteren (Hjorth, Jones en Gartman, 2008). Ondernemen vindt niet plaats 

in een vacuüm: de context verschaft de middelen en geeft betekenis aan het 

handelen. Zoals Kerlin (2010, p.165) treffend weergeeft: “Different context shape 

varying conceptions of entrepreneurship.” Om inzicht te krijgen in de variëteit van 

ondernemen moet dit derhalve bestudeerd en begrepen worden in relatie tot de 

eigen context. Context is een pluraal en dynamisch begrip dat meerder dimensies 

en betekenissen kent. Onderscheid kan bijvoorbeeld gemaakt worden naar micro-, 

meso en macroniveau, maar ook naar locatie en tijd. Belangrijk kenmerk van 

context is de ‘zusammenhang’: de wederzijdse beïnvloeding van de  verschillende 

niveaus en dimensies (Van Gelder, Verduyn en Masurel, 2012).Tot nu toe is er nog 

weinig inzicht in de specifieke context van maatschappelijke ondernemingen in 

de ouderenzorg en de invloed die deze heeft op manifestaties van ondernemen. 

Hierdoor is er, zowel in theorie als praktijk, weinig duidelijk over wat ondernemen 

in de ouderenzorg inhoudt en kan opleveren.
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1.2 Maatschappelijke ondernemingen in de ouderenzorg

Zorgorganisaties in Nederland kunnen worden getypeerd als maatschappelijke 

ondernemingen (Van Der Grinten, 2004; Putters, Ribeiro en Dijkshoorn, 2005; CDA, 

2005). Het zijn private organisaties die zonder winstoogmerk een publieke functie 

vervullen met een aanmerkelijk maatschappelijk belang (i.c. het verlenen van 

zorg). Als doelstelling hebben deze organisaties het leveren van een bijdrage aan 

het realiseren van publieke waarden: algemene toegankelijkheid, doelmatigheid 

en kwaliteit van de zorg (Putters, 1998; Van Der Grinten en Kasdorp, 1999). Zij 

richten zich zowel op zorgbehoeften (private oriëntatie) als op toegankelijkheid 

en betaalbaarheid van voorzieningen (publieke oriëntatie), alsmede op de 

professionele eisen die aan deze voorzieningen worden gesteld (professionele 

oriëntatie) (Hoek, 2007). De context van maatschappelijke ondernemingen in de 

ouderenzorg (Boekholdt, 2007) heeft drie kenmerken:

- moreel: Medewerkers kunnen zichzelf en hun cliënten niet isoleren van de 

bredere maatschappelijke en dus morele context waarin ze zorg verlenen;

- complex: Het tegelijkertijd opereren van publieke, private en professionele 

actoren in de zorg en de noodzaak om meerdere doelen te bereiken;

- hybride: Er is een gelijktijdige aanwezigheid van verschillende, vaak tegenstrijdige 

of conflicterende ‘visies’ op de werkelijkheid en op problemen en oplossingen 

(van Hout, 2007).

De zorg onderscheidt zich van andere sectoren door de aard van de dienst en 

haar professionele karakter. Het is geen productieproces maar dienstverlening. 

Zorgorganisaties zijn ‘human service’- organisaties die veelal een intramurale setting 

kennen. Traditioneel worden zij gekenmerkt door een regiem dat het dagelijks leven 

van cliënten gedetailleerd regelt en geneigd is hen uniform te behandelen. Door een 

scheiding tussen binnen en buiten treden gemakkelijk hospitaliseringseffecten op. 

Van deze organisaties wordt tegenwoordig meer ondernemend gedrag gevraagd 

vanwege minder beschikbare middelen en een toenemende en veranderende vraag 

(Hasenfeld en Weaver, 1996; Hopkins en Hyde, 2002). Ze worden geacht zo goed 

mogelijk aan te sluiten bij de ‘definitie van het leven’ zoals de individuele cliënt 

die formuleert. Innovatie is noodzakelijk om ‘persoonlijke’ publieke diensten te 

ontwikkelen die inspelen op specifieke behoeften en wensen. ‘One size fits all’ 
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diensten zijn niet langer geschikt voor een steeds meer gedifferentieerde en 

heterogene populatie (Albury, 2005). Er is echter nog weinig studie gedaan naar 

de verschillende vormen die innovatie kan aannemen in non-profitorganisaties 

(Morris, Coombes, Schindehutte en Allen, 2007). 

Belangrijk kenmerk van de ouderenzorg is dat zij sterk relationeel van karakter is; 

aandacht en respect voor mensen staat centraal. Zorg moet aansluiten bij kwaliteit 

van leven, waardig zijn en omgeven met zorgzaamheid en zorgvuldigheid (Schuyt en 

Van Bijsterveld, 2005). In de ouderenzorg zijn vooral veel verzorgenden werkzaam 

en de rol die mantelzorgers en vrijwilligers in de dienstverlening kunnen spelen is 

van groot belang. Het stelt vragen bij de gangbare opvatting om zorgorganisaties 

voor langdurige zorg als professionele organisaties op te vatten: organisaties die 

worden gedomineerd door ‘klassieke’ professionals (Boekholdt, 2005).

De oorsprong van zorgorganisaties als maatschappelijke ondernemingen in 

de ouderenzorg ligt in het particuliere initiatief in de periode vóór de publieke 

verzorgingsarrangementen. In de opbouw van de verzorgingsstaat en vervolgens 

in het op beheersing gericht beleid zijn de zorgorganisaties in de ouderenzorg 

ingebed in de uitvoeringsorganisatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

(WRR, 2006). Door toenemende bemoeienis, subsidiëring en financiering van de 

overheid is de regelgeving toegenomen. Het private karakter van zorgorganisaties 

is formeel wel gehandhaafd maar feitelijk sterk aangetast. Ze worden immers 

geconfronteerd met een opeenstapeling van taken ten gevolge van eisen en 

verwachtingen van verschillende belanghebbenden: de overheid, de instellingen 

zelf, collega-organisaties uit aanverwante sectoren en cliënten. De uitbouw van 

de verzorgingsstaat heeft geleid tot een hoog verwachtingspatroon ten aanzien 

van wat de maatschappelijke dienstverlening zou moeten en kunnen leveren. 

Maatschappelijke dienstverlening wordt steeds meer als een recht gezien waar 

burgers zowel de maatschappelijke onderneming als ook de overheid op aanspreken. 

Mede door verschuivende verhoudingen in de sector, toenemende beperking van 

middelen en meer en veranderende behoeften aan zorg, loopt de hedendaagse 

maatschappelijke onderneming steeds meer tegen haar grenzen aan. In de steeds 

sneller veranderende omgeving is daarom continue vernieuwing noodzakelijk. Dit 
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vereist dat managers bereid en in staat zijn om te innoveren en kansen te benutten 

(Leroux, 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). Tot nu 

toe is er echter maar beperkt inzicht in de specifieke manifestaties en uitdagingen 

van ondernemen in non-profitorganisaties in het algemeen en zorgorganisaties in 

de ouderenzorg in het bijzonder. Dit onderzoek beoogt meer inzicht in dit micro 

perspectief op ondernemen in deze sector.

1.3 Ondernemen in de zorg

Zowel in de literatuur als in de politiek, wordt erkend dat ondernemen in 

de non-profitsector belangrijk is omdat het behulpzaam is bij het behalen 

van concurrentievoordeel, en als middel om te komen tot betere publieke 

dienstverlening (Weerawardena en Mort, 2006; Boyne, 2003). Toch is er ook veel 

discussie over de essentie van ondernemen en de mogelijkheden in de zorgsector. 

In een special van het Journal of Health and Human Services Administration over 

ondernemen in de gezondheidszorg wijzen Phillips en Garmann (2006) enerzijds op 

aanwezige economische, organisatorische en gedragsbelemmeringen. Anderzijds 

benadrukken Borkowski en Gordion (2006) dat het juist belangrijk is om goed te 

communiceren dat verandering noodzakelijk is en niet vermeden moet worden. 

Uit zowel maatschappelijke als wetenschappelijke debatten blijkt dat ondernemen 

soms ook gezien wordt als een bedreiging voor de non-profitsector; ondernemen 

wordt dan aangeduid als een ‘slecht huwelijk’ tussen twee tegengestelde waarden. 

De verhoogde nadruk op efficiëntie en marktmodellen, botst met het ideële 

gedachtegoed van de non-profitsector die toegewijd is aan het bevorderen van het 

publieke belang (Eikenberry en Kluver, 2004; Eikenberry, 2009). In deze debatten 

rijzen vragen over de verenigbaarheid van doelen, en wordt gewezen op het 

gevaar dat het introduceren van bedrijfslogica ten koste gaat van de gerichtheid 

op de missie (Cooney, 2006; Zahra, Gedajlovic, Neubaum en Shulman, 2009). 

Voorstanders geven echter aan dat de nadruk op ondernemen niet per definitie 

in tegenspraak is met de waarden en diensten van de non-profitorganisatie. Door 

een gerichtheid op kansen en oog te hebben voor vernieuwing, kan er worden 

ingespeeld op diversiteit in preferenties (Hupe en Meijs, 2000) en sociale en 
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culturele diversiteit (Bovenberg en Gradus, 2001). Dit uit zich in meer keuzevrijheid 

en maatwerk (Moore, 2005).

1.4 Ondernemen

In de literatuur van het afgelopen decennium wordt ondernemen veelal getypeerd 

als het studiegebied dat het ontdekken en het ontwikkelen van opportunities 

(kansen) als uitgangspunt heeft. In de meeste onderzoeken wordt kansen nastreven 

beschouwd als de kern van ondernemen (Shane en Venkataraman, 2000). Er 

verschijnen de laatste jaren echter ook bijdragen die zich kritisch opstellen ten 

aanzien van deze typering van ondernemen als opportunity driven behavior 

omdat er verschillende beperkingen aan kleven. Ten eerste omdat deze typering 

weliswaar het meest bekend en gebruikt is, maar problematisch is als basis voor 

toegepast onderzoek omdat het meer een theoretisch dan een empirisch construct 

is. Na ruim een decennium lang onderzoek, is het nog steeds niet evident wat die 

kansen precies inhouden (McMullen, Plummer, Acs, 2007; Abell Felin, Foss, 2008; 

Moroz en Hindle, 2012). Een tweede punt van kritiek is dat het onderzoek naar 

ondernemen, door teveel nadruk te leggen op de oorsprong en karakteristieken 

van opportunities, heeft geleid tot een eenzijdige focus op opportunities als 

eenheid van analyse (Foss, Klein, Kor en Mahoney, 2008). Deze beperkingen 

hebben er toe geleid dat onderzoek tot nu toe slechts heel beperkt inzicht heeft 

opgeleverd in de wijze waarop ondernemen zich in een organisatie manifesteert. 

Dit wordt bevestigd in de studie van Short, Ketchen, Shook en Ireland (2010) over 

de ontwikkeling van het onderzoek naar ondernemen. Hierin wordt aangetoond dat 

er tot nu toe veel onderzoek verricht is naar de antecedenten van opportunities en 

wordt aanbevolen dat toekomstig onderzoek zich met name moet gaan richten op 

de organisatiecontext van ondernemen.

Foss, Klein, Kor en Mahoney (2008) pleiten daarom voor een verschuiving van de 

focus in het onderzoek van identificeren van kansen naar ondernemend handelen. 

In hun ogen is de benadering van ondernemen als ‘judgement’ beter geschikt 

om inzicht te krijgen in het proces van ondernemen omdat het zich richt op 

concrete acties. De ‘judgement’ benadering, die subjectivisme en heterogeniteit 

als belangrijke pijlers heeft, ziet ondernemers als besluitvormers die middelen 
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investeren op basis van subjectieve verwachtingen over de toekomst. Ook Zahra 

(2005) beschouwt een subjectivistische benadering van ondernemen als zeer 

waardevol omdat hiermee de aard en dynamiek van het proces van ondernemen 

beter beschreven en geanalyseerd kan worden. In het gangbare onderzoek is 

dit niet mogelijk omdat het proces van ondernemen veelal als black box wordt 

beschouwd. Hierdoor is er nog nauwelijks sprake van theorievorming over de wijze 

waarop ondernemers handelen om waarde te creëren (Priem en Butler, 2001; Hitt, 

Ireland, Camp en Sexton, 2001). Aanvullend wijst Sandford (2010) ook nog op het 

belang van de contextuele inbedding van ondernemen: “Door op zoek te gaan naar 

lokale kennis en tools in een specifieke context, kan het empirisch onderzoek licht 

schijnen op processen die nu als black box worden aangemerkt.”

In de traditionele benaderingen van ondernemen wordt verondersteld dat de 

context een discrete variabele is waarvoor in voorspellende modellen gecontroleerd 

kan worden (Van Gelderen, Verduyn en Masurel, 2012). 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 dat niet 

gecontroleerd moet worden voor de context, maar dat er juist gebruik van moet 

worden gemaakt omdat de context de middelen verschaft en betekenis geeft 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). 

Dit inzicht is van belang daar het domein van ondernemen groter wordt omdat 

ook publieke en non-profitorganisaties steeds meer worden geconfronteerd met 

concurrentie en financiële beperkingen. Deze organisaties moeten manieren vinden 

om te overleven, waarbij ondernemen een veelbelovende weg voor de toekomst 

is (Phan, Wright, Ucbasaran en Tan, 2009). Het (inter)nationaal onderzoek naar 

ondernemen door non-profitorganisaties is echter nog schaars. De laatste jaren zijn 

deze studies voornamelijk verschenen onder de noemer van social entrepreneurship. 

Hoewel dit relatief jonge onderzoeksgebied nog volop in ontwikkeling is, wordt het 

concept door veel onderzoekers gebruikt om het onderscheid tussen ondernemen 

door profit en non-profitorganisaties te duiden. Deze twee vormen van ondernemen 
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worden dan respectievelijk benoemd als ‘business entrepreneurship’ en ‘social 

entrepreneurship’. Daarbij zijn verschillen van belang (Austin, Stevenson en 

Wei-Skillern, 2006; Peredo en McLean, 2006; Mair en Marti, 2006). Allereerst de 

invloed ván en de relatie tót de omgeving. De omgeving van non-profitorganisaties 

wordt gekenmerkt door een andere verhouding met stakeholders en door een 

prominente politieke invloed (Alexander, 1998, 2000; Thompson, 2002; Morris, 

Coombes, Schindehutte en Allen, 2007). Daarnaast is er een verschil in doelstelling 

van de organisatie (Kearney, Hisrich, Roche, 2009; Weerawardena en Mort, 2006). 

De non-profitorganisatie heeft een sociale missie gericht op het creëren van 

maatschappelijke waarde (social value) en de profitorganisatie heeft als doel het 

behalen van winst (economic value). Wat deze verschillen uiteindelijk betekenen 

voor de specifieke manifestaties en uitdagingen van ondernemen door non-

profitorganisaties is nog onvoldoende bekend (Bezemer, Volberda, Van Den Bosch 

en Jansen, 2006; Morris, Coombes, Schindehutte en Allen, 2007). Weerawardeena 

en Mort (2006) en Greenhalgh, MacFarlane, Bate en Kyrakidou (2004) benadrukken 

dan ook de behoefte aan empirisch onderzoek naar de specifieke invloed van deze 

verschillenen op de ondernemende activiteiten van organisaties. 

Ondernemende activiteiten worden weliswaar gekenmerkt door de aanwezigheid 

van innovativiteit, proactiviteit en risico, maar de mate waarin deze kenmerken 

voorkomen verschilt. Daardoor is, zoals Morris en Jones (1999, p. 74) aangeven: 

“Entrepreneurship is not an either /or determination but a question of degree”. 

Ondernemende activiteiten zijn te positioneren op het hele spectrum van 

incrementeel tot radicaal. In de literatuur en het publieke discourse is echter 

vooral aandacht voor de ‘hero entrepreneur’ die met radicale innovaties zorgt 

voor fundamentele veranderingen en discontinuïteit (Andersen, 2008). Deze 

benadering van ondernemen moet zeker niet verwaarloosd worden, maar is niet 

de enige realiteit. Ondernemen in de publieke sector is niet een-dimensionaal maar 

kent verschillende niveaus (Veenswijk, 2005). Ondernemen is ook een kwestie 

van dagelijkse activiteiten (Steyaert en Katz, 2004). Dit blijkt uit onderzoek in de 

publieke sector, dat aangeeft dat de meeste innovaties hier worden gecreëerd door 

de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het dagelijkse werk. Zoals Borins 

(2002) concludeert: “They tend to initiate innovations that respond to internal 

problems or take advantages of new technologies.”  
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Deze innovatieve praktijken komen meestal niet tot uitdrukking in onderzoek 

met behulp van vragenlijsten. Ze kunnen wel zichtbaar worden door gebruik te 

maken van een proces- en praktijk perspectief (Fuglsang, 2010a). Zo kan worden 

vermeden dat sociaalwenselijke antwoorden gegeven worden en een mooier beeld 

van de werkelijkheid wordt gepresenteerd. Dit is wat Andersen (2008, p. 57) noemt: 

“Delve deeper into the processes that emerge beneath the management rhetoric.” 

1.5 Opzet van het onderzoek

Dit onderzoek heeft als doel inzicht te geven in de specifieke context van 

maatschappelijke ondernemingen in de ouderenzorg en de invloed hiervan op de 

wijze waarop ondernemen zich manifesteert. Er wordt een onderscheid gemaakt 

in ondernemen op bestuurlijk niveau en organisatie niveau omdat de invloed van 

de context zich op deze beide niveaus anders manifesteert. Dit resulteert in de 

volgende 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 volgende deelvragen worden onderscheiden: 

- Wat is de karakterisering van ondernemen op bestuurlijk niveau en welke 

variëteit is te onderscheiden? 

-  Hoe wordt ondernemen op bestuurlijk niveau beïnvloed door de context?

-  Hoe ontwikkelt ondernemen zich op organisatieniveau en welke variëteit is te 

onderscheiden?

-  Hoe wordt ondernemen op organisatieniveau beïnvloed door de context?

-  Op welke wijze verhouden ondernemen op bestuurlijk- en organisatieniveau 

zich tot elkaar?

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: cultuur, structuur 
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en klimaat. De externe context wordt gedefinieerd als de (f)actoren buiten de 

organisatie waar het ondernemen plaatsvindt en wordt geoperationaliseerd door 

aanwezige trekkrachten in de ouderenzorg. 

Omdat er nog niet veel bekend is over ondernemen door maatschappelijke 

ondernemingen in de ouderenzorg is gekozen voor explorerend en kwalitatief 

onderzoek. 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 en variëteit 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. In onderstaande figuur 

wordt het conceptueel model van dit onderzoek weergegeven. 
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Figuur 1.1: Conceptueel model

1.6 Relevantie van het onderzoek

Het onderhavige onderzoek wil nadrukkelijk een bijdrage leveren aan zowel de 

theorie als de praktijk van ondernemen in de maatschappelijke onderneming in de 

ouderenzorg door inzicht in: 
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- De invloed van de context op de wijze waarop ondernemen zich manifesteert;

- De variëteit van ondernemen in de ouderenzorg op bestuurlijk- en 

organisatieniveau;

- De relatie tussen ondernemen op bestuurlijk- en organisatieniveau;

- Het proces van ondernemen op organisatieniveau;

- De specifieke context van ouderenzorg.

In deze paragraaf wordt de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van 

dit onderzoek nader toegelicht.

1.6.1 Wetenschappelijke relevantie

Het domein van ondernemen wordt groter omdat steeds meer publieke en non-

profitorganisaties geconfronteerd worden met veranderende wensen en behoeftes 

in combinatie met concurrentie en financiële beperkingen. Ze moeten dus manieren 

vinden om te overleven en ondernemen wordt dan gezien als veelbelovende weg voor 

de toekomst. In de literatuur is voornamelijk onderzoek gedaan naar ondernemen 

in op winst gerichte organisaties en is er nog niet veel bekend over ondernemen in 

de non-profitsector. Om inzicht te krijgen in de aard en variëteit van ondernemen 

wordt benadrukt dat het noodzakelijk is om de contextuele bedding in aanmerking 

te nemen: “We moeten onze aandacht richten op de continue interactie tussen de 

ondernemer en de context waarin hij is ingebed. Deze interactie is cruciaal voor 

het begrijpen van het proces van ondernemen.” (Mair en Marti, 2006). Door de 

context in het onderzoek te betrekken ontstaat meer inzicht in de complexiteit van 

ondernemen en de processen die tot nu toe onderbelicht zijn geweest. De meeste 

studies tot nu toe hebben zich gericht op het in beeld brengen van de hoeveelheid 

ondernemende activiteiten van organisaties (Zahra, 2005). Aan de variëteit in de 

mate en soort van ondernemende activiteiten is nog niet veel aandacht besteed. 

Hierdoor is er nog geen inzicht of en hoe, de structuren en processen die in de 

profitsector zijn ontwikkeld, ook in andere contexten van toepassing kunnen zijn 

(Narayanan, Yang en Zahra, 2009). Evenmin is duidelijk welke ondernemende 

activiteiten in welke context het meest succes of invloed hebben. 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). Het onderhavige 

onderzoek wil daar aan bijdragen. 
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1.6.2 Maatschappelijke relevantie

Maatschappelijke ondernemingen in de ouderenzorg zijn steeds meer onderdeel 

geworden van publieke verzorgingsarrangementen. Zij worden geconfronteerd 

met regels, procedures en praktijken die wellicht historisch goed te plaatsen en 

te verklaren zijn, maar die vandaag de dag belemmerend werken ten aanzien 

van productiviteit en kwaliteit. Door meer en veranderende behoefte aan zorg als 

gevolg van vergrijzing lopen deze maatschappelijke ondernemingen tegen hun 

grenzen aan. De transformatie die de sector ondergaat vraagt om een strategische 

heroriëntatie van organisaties in de ouderenzorg (Toonen, Dijkstra en Van der 

Meer, 2003; Klink, 2002; Boekholdt, 2007). Belangrijk is dat zij weer zelf het 

heft in handen gaan nemen. Ze moeten (leren) inspelen op ontwikkelingen in de 

samenleving, leren nieuwe diensten te creëren en oude diensten aan te passen aan 

de vraag van huidige en toekomstige cliënten. Zorgorganisaties worden uitgedaagd 

om te profiteren van de bestaande incongruenties in de ouderenzorg door inhoud 

te geven aan (maatschappelijk) ondernemen (Rijkschroeff en Stavenuiter, 2006). Dit 

vraagt een proactieve houding en het kunnen en durven benutten van kansen onder 

condities van risico en onzekerheid. Zonder deze strategische heroriëntatie zal de 

discrepantie tussen vraag en aanbod verder toenemen, zullen maatschappelijke 

kosten stijgen en zal de ouderenzorg verschralen. Het onderhavig onderzoek zal 

inzichten aandragen voor deze praktijk van handelen.

1.7 Opzet proefschrift

Dit hoofdstuk geeft een korte introductie van het thema en de specifieke vraagstelling 

van het onderhavig onderzoek. In hoofdstuk 2 en 3 wordt een overzicht gegeven 

van de relevante kennis over respectievelijk ondernemen en de maatschappelijke 

onderneming in de ouderenzorg. In hoofdstuk 4 volgt een uitgebreide beschrijving 

van de methodologie van het onderzoek. De hoofdstukken 5 tot en met 8 bevatten 

de resultaten en analyses van het empirisch onderzoek. Voor het beantwoorden 

van de deelvragen “Wat is de karakterisering van ondernemen op bestuurlijk niveau 

en welke variëteit is te onderscheiden?” en “Hoe wordt ondernemen op bestuurlijk 

niveau beïnvloed door de context?” wordt in hoofdstuk 5 de resultaten en analyse 

van de interviews met de bestuurders gepresenteerd. Om antwoord te vinden op de 
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deelvraag “Hoe ontwikkelt ondernemen zich op organisatieniveau en welke variëteit 

is te onderscheiden?” wordt in hoofdstuk 6 de aanleiding, het doel, het verloop 

en het resultaat van 13 initiatieven binnen twee zorgorganisaties beschreven, 

geanalyseerd en met elkaar vergeleken. In hoofdstuk 7 wordt vervolgens de 

organisatiecontext van beide organisaties in kaart gebracht en de invloed van 

de missie en organisatiecondities op de initiatieven geanalyseerd. Hiermee 

wordt gedeeltelijk antwoord gevonden op de deelvraag “Hoe wordt ondernemen 

op organisatieniveau beïnvloed door de context?” De rest van het antwoord 

komt uit hoofdstuk 8 waar de externe context in beeld wordt gebracht door de 

werkzame trekkrachten in de ouderenzorg te beschrijven en hun invloed op de 

initiatieven te analyseren. Het combineren van de antwoorden op deze deelvragen 

leidt uiteindelijk in hoofdstuk 9 tot beantwoording van de laatste deelvraag “Op 

welke wijze verhouden ondernemen op bestuurlijk- en organisatieniveau zich tot 

elkaar?” In ditzelfde hoofdstuk wordt het onderzoek afgesloten met de conclusies, 

beschrijvingen van de bijdragen aan theorie en praktijk en reflectie.
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HOOFDSTUK 2   ONDERNEMEN: THEORETISCH KADER 

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staan de terminologie en theorie rond het concept ondernemen 

centraal. Gestart wordt met het kort aangeven van de benadering van ondernemen 

die is gekozen in dit onderzoek. Paragraaf 2.3.1 beschrijft vervolgens de meest 

gangbare definitie van ondernemen en de beperkingen die hier aan kleven. In 

paragraaf 2.3.2 wordt een alternatieve benadering geïntroduceerd en de mogelijke 

geschiktheid hiervan voor dit onderzoek beschreven. De kernelementen van deze 

benadering, subjectivisme en heterogeniteit, komen verderop in deze paragraaf 

uitgebreid aan de orde. In paragraaf 2.4 wordt ingezoomd op intern ondernemen. 

Gestart wordt met de definiëring en ontwikkeling van intern ondernemen en 

de introductie van de kernbegrippen. De verschillende verschijningsvormen, 

gefocust en verspreid intern ondernemen, komen in paragraaf 2.4.2 aan bod. 

In de daaropvolgende paragrafen wordt het belang van organisatiecondities en 

management voor ondernemen beschreven. De laatste paragraaf 2.8, gaat over 

ondernemen in non-profitorganisaties. De relevantie van onderzoek hiernaar 

is voorafgaand in subparagraaf 2.7.1 te lezen. Het hoofdstuk wordt afgesloten 

met aandacht voor de onderscheidende elementen van ondernemen in de non-

profitsector, namelijk missie en omgeving.

2.2 Benaderingen in het onderzoek naar ondernemen

In het onderzoek naar ondernemen zijn verschillende benaderingen te 

onderscheiden. De definitie van ondernemen van Shane en Venkataraman (2000, 

p.218) is “The scholarly examination of how, by whom, and with what effects 

opportunities to create future goods and services are discovered, evaluated and 

exploited”. In deze definitie komen drie benaderingen naar voren: de eigenschappen 

van de ondernemer; het resultaat, oftewel de uitkomsten van ondernemen; en het 

proces van ondernemen, danwel ondernemen als activiteit. Het onderzoek naar 

en de literatuur over ondernemen is eveneens in deze drie categorieën in te delen 

(Stevenson en Jarillo, 1990). De eerste benadering handelt over de ‘waarom’-vraag. 

De nadruk hierbij ligt op de oorzaken en motieven om te ondernemen. Wat zijn 

de redenen en persoonlijke eigenschappen van de ondernemer (o.a. achtergrond, 
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waarden, motivatie, persoonlijkheidskenmerken)? Deze benadering staat ook wel 

bekend als de trait approach (Gartner, 1990). De tweede stelt de ‘wat’-vraag. Hier is 

de onderzoeker voornamelijk geïnteresseerd in de resultaten van het ondernemen: 

wat levert het op, welke waardecreatie wordt gerealiseerd? In de derde benadering 

staat de ‘hoe’-vraag centraal: hoe is het proces van ondernemen te karakteriseren 

en welke acties worden hierbij ondernomen? Deze benadering wordt ook wel 

aangeduid als de behavioral approach (gedragsbenadering) van ondernemen 

(Bourgeois, 1980). De eerste (waarom) en tweede (wat) benadering kunnen worden 

getypeerd als ‘content research’. De derde (hoe) benadering als ‘process research’.

Van de Ven en Engleman (2004) pleiten voor procesonderzoek als methode om 

inzicht te verkrijgen in dynamische organisatieprocessen, zoals ondernemen en 

hiervoor verklaringen te vinden. De procesbenadering van ondernemen draagt 

significant bij aan het begrijpen van het fenomeen ‘ondernemen’ (Chiles, Bluedorn 

en Gupta, 2007). Door het bestuderen van het proces kunnen variabelen naar boven 

komen waar nog niet eerder aandacht aan geschonken is (Langley, 1999). In het 

voorliggende onderzoek wordt ondernemen als proces (ofwel activiteit) bestudeerd 

vanwege drie, door Covin en Slevin (1991) genoemde voordelen: ondernemen krijgt 

vorm door gedrag of acties (handelingen), niet door psychologische karakteristieken; 

gedrag is per definitie openlijk en aantoonbaar; en de gedragsbenadering van 

ondernemen is aantrekkelijk voor de mensen in de praktijk, omdat gedrag te 

beïnvloeden is en het proces van ondernemen dus openstaat voor interventie.

2.3	 Definiëring

Deze paragraaf begint met het definiëren van ondernemen als ‘opportunity-seeking 

behaviour’. Aan deze meest gangbare benadering van ondernemen kleven echter 

een aantal beperkingen: opportunities zijn een theoretisch construct, wat empirisch 

onderzoek lastig maakt; de nadruk ligt op de opportunity als eenheid van analyse; 

en een artificiële scheiding wordt gemaakt tussen de exploratie- en exploitatiefase. 

In paragraaf 2.3.2. volgt daarom een alternatieve benadering: ondernemen als 

judgement. De sleutelelementen van deze benadering zijn subjectivisme (2.3.2.1) 

en heterogeniteit (2.3.2.2). Dan wordt duidelijk dat ondernemen te typeren is als 

inherent subjectief en organisatie specifiek. Deze paragraaf sluit daarom af met het 

onderstrepen van het belang van de manager voor ondernemen en de specifieke 

context waarin het ondernemen zich afspeelt.
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2.3.1 Ondernemen als ‘opportunity-seeking behaviour’
Ondernemen omvat het aantrekken van nieuwe middelen of het combineren van 

bestaande middelen in nieuwe combinaties, teneinde nieuwe producten en/of 

diensten te ontwikkelen, nieuwe markten te betreden en/of nieuwe doelgroepen 

te bedienen (Hitt, Ireland, Camp en Sexton, 2001). Ondernemen betreft dus het 

afscheid nemen van bestaande routines en het inslaan van een ‘nieuwe weg’ 

om de bestaande middelen te gebruiken of nieuwe middelen te genereren. De 

focus is gericht op nieuwe dingen doen (Kanter, 1982). Ondernemen wordt veelal 

getypeerd als het studiegebied dat het ontdekken (exploreren) en het ontwikkelen 

(exploiteren) van kansen (opportunities) centraal stelt. Kansen nastreven wordt 

beschouwd als de kern van ondernemen (Shane en Venkataraman, 2000).

Deze ‘opportunity-oriented’-notie van ondernemen is terug te voeren op het werk 

van Kirzner (1973). Zijn interpretatie van ondernemen als ‘allertness to opportunity’ 

heeft grote invloed gehad op het denken over en onderzoek naar ondernemen. 

Niet alleen binnen de Oostenrijkse school waartoe Kirzner behoorde, maar ook 

ver daarbuiten. Het gedachtegoed van Kirzner staat aan de basis van het werk van 

Scott Shane; één van de meest gezaghebbende onderzoekers op het gebied van 

ondernemen. Zijn definitie van ondernemen luidt: “Entrepreneurship is an activity 

that involves the discovery, evaluation and exploitation of opportunities to introduce 

new goods and services, ways of organizing, markets, processes, and raw materials 

through organizing efforts that previously had not existed.”  (Shane 2003, p.4). In 

navolging van Shane and Venktaraman (2000) heeft veel onderzoek zich gericht op 

opportunity discovery en opportunity recognition, door Shane (2003) aangeduid als 

de ‘individual-opportunity nexus’. Deze notie van ondernemen heeft geleid tot een 

focus op exogeen gedetermineerde opportunities als eenheid van analyse. 

Het onderzoek naar ondernemen wordt de laatste jaren voornamelijk gedomineerd 

door de discussie over het feit of kansen nu ontdekt of gecreëerd worden (Alvarez 

en Barney, 2007). Er zijn vanuit verschillende ontologische posities twee stromingen 

ontstaan, de discovery- en de creation-benadering. De discovery-benadering heeft 

haar vertrekpunt in een positivistisch/realistisch standpunt. Deze stroming betoogt 

dat kansen onafhankelijk van hun omgeving bestaan en er op wachten om ontdekt 

te worden. De creation-benadering heeft haar vertrekpunt in een interpretatief/
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sociaal-constructionistisch perspectief. Volgers van deze stroming betogen dat 

kansen ontstaan en worden vastgesteld op basis van perceptie, interpretaties en 

begrip van de ondernemer van de omgevingsfactoren (Short, Ketchen, Shook, 

Ireland, 2010). Sommige onderzoekers betogen dat de discovery-benadering vooral 

een Noord-Amerikaanse onderzoeksbenadering is en de creation-benadering een 

Europese (Dutta en Crossan, 2005). De ontdekking of creatie van opportunities is de 

meest gangbare eenheid van analyse in het huidige onderzoek naar ondernemen.

NADEEL VAN EEN THEORETISCH CONSTRUCT

Het opportunity-discovery-raamwerk is weliswaar het meest bekend en gebruikt, 

maar is problematisch als basis voor toegepast onderzoek. Kirzners (1973) 

doel was niet het karakteriseren van ondernemen, maar het verklaren van 

marktevenwicht. Zijn centrale concept ‘allertness to opportunity’ was metaforisch 

bedoeld en niet letterlijk als eenheid of object van analyse. Dat de notie van 

‘allertness to opportunity’ meer een theoretisch dan een empirisch construct is, 

wordt steeds meer erkend. De studie van Short, Ketchen, Shook en Ireland (2010) 

over de ontwikkeling van het onderzoek naar ondernemen laat zien dat er tot nu 

toe veel onderzoek verricht is naar de antecedenten van opportunities, maar dat 

het toekomstig onderzoek zich met name moet richten op de karakteristieken van 

organisaties die het ondernemen beïnvloeden.

NADEEL VAN OPPORTUNITY ALS EENHEID VAN ANALYSE

In de ogen van Foss, Klein, Kor en Mahoney (2008) heeft het onderzoek naar 

ondernemen teveel nadruk gelegd op de oorsprong en karakteristieken van 

opportunities. Het alleen bestuderen van de cognitieve en psychologische 

processen die leiden tot opportunity-ontdekking of -creatie omvat echter slechts 

een beperkt aspect van het proces van ondernemen. Deze beperkte notie van het 

onderzoek naar ondernemen heeft geleid tot een eenzijdige focus op opportunities 

als eenheid van analyse. 

NADEEL VAN SCHEIDING EXPLORATIE- EN EXPLOITATIEFASE

In de gevestigde benaderingen wordt opportunity discovery als discrete 

gebeurtenis behandeld en hierdoor worden twee verschillende fasen in het proces 

van waardecreatie onderscheiden. Een fase waarin kansen worden waargenomen 
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en een fase waarin aan die kansen opvolging wordt gegeven door het toedelen van 

middelen. Foss, Klein, Kor en Mahoney (2008) betogen dat de scheiding van het 

proces van waardecreatie in een aparte exploratie- en exploitatiefase artificieel en 

misleidend is. Kansen bestaan alleen als ze zich manifesteren in actie. Ondernemen 

moet zich dus niet alleen richten op het ontdekken of creëren van kansen, maar 

ook op de exploitatie ervan door het ondernemen van actie. 

2.3.2	 Van	kansenidentificatie	naar	ondernemend	handelen

Na ruim een decennium onderzoek is het nog steeds niet evident wat die kansen 

precies zijn. De verwarring hierover wordt steeds meer erkend (McMullen, 

Plummer, Acs, 2007; Abell, Felin, Foss, 2008; Moroz en Hindle, 2012). Maar van 

groter belang is of het wel nodig is om precies te weten wat kansen zijn. Een 

alternatieve benadering is om niet te focussen op wat kansen zijn, maar op wat 

we met kansen doen. Het doel van ondernemen is om waarde te creëren door 

het benutten van kansen (Burgelman en Hitt, 2007). Ondernemers moeten actie 

ondernemen (handelen) om waarde te kunnen creëren uit de waargenomen kansen. 

Kansen kunnen op deze manier gezien worden als een latent construct dat zich 

manifesteert in entrepreneurial action: nu middelen toewijzen, in afwachting van 

(onzekere) opbrengsten in de toekomst (Klein, 2008). 

Hieruit volgt dat de eenheid van analyse in ondernemerschap dan ook actie moet 

zijn, en niet opportunity discovery of -creation (Foss, Klein, Kor en Mahoney, 2008; 

Klein, 2008). Wat benadrukt moet worden zijn de acties die ondernomen worden, 

ofwel een verschuiving van de focus in het onderzoek van kansenidentificatie naar 

ondernemend handelen. De judgement-based approach is beter geschikt om meer 

inzicht te krijgen in de concrete ontwikkeling van het proces van ondernemen.

2.3.3 Ondernemen als judgement

Het gedachtegoed van Kirzner over ondernemen als alertness to opportunity is 

de meest bekende loot aan de stam van de Oostenrijkse school. Deze school kent 

echter ook een alternatieve benadering, namelijk ondernemen als judgement 

(Knight 1921, Mises, 1949). Judgement verwijst naar actie op het moment dat de 

variëteit van mogelijke toekomstige uitkomsten over het algemeen onbekend is. 
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De focus ligt dus niet op de kans per se, maar op de besluitvorming over de inzet 

van middelen onder omstandigheden van onzekerheid. De judgement benadering 

benadrukt dat kansen, objectief gezien, op het moment dat beslissingen worden 

genomen, niet bestaan, want de uitkomsten van de handelingen kunnen niet met 

zekerheid worden vastgesteld. Kansen zijn in essentie subjectieve fenomenen. Ze 

bestaan met andere woorden alleen in de gedachten van de ondernemer en bestaan 

alleen op het moment dat ze zich manifesteren in actie. Dit betekent dus afzien 

van het beschouwen van de kans zelf en richten op de acties (entrepreneurial 

action) die worden ondernomen. Een manier om het concept entrepreneurial action 

te vatten is Casson’s notie van ‘projecten’ (Casson, 2005; Casson en Wadeson, 

2007). Een project is een verzameling middelen die voor een bepaalde periode 

wordt toegewezen aan een specifieke activiteit. Projectvoordelen zijn onzeker en 

zijn pas inzichtelijk nádat projecten zijn voltooid. Een gerichtheid op projecten, in 

plaats van kansen, impliceert een nadruk op de acties die ondernomen worden en 

die tot eventuele winsten of verliezen leiden. 

De judgement-benadering van ondernemen is veel meer geschikt om inzicht te 

krijgen in de wijze waarop het onderzoek naar ondernemen zich manifesteert, 

omdat het zich richt op de concrete acties van ondernemers en de resultaten 

van deze acties. Bij de judgement approach worden ondernemers gezien als 

besluitvormers, die middelen investeren op basis van hun subjectieve verwachtingen 

van de toekomstige (markt)omstandigheden: investeringen die al dan niet positief 

rendement zullen opleveren. Verwachtingen over de toekomst zijn inherent 

subjectief. “In de Chinese taal, bestaan twee karakters die gebruikt worden om de 

term ‘crisis’ te representeren. Het ene karakter staat voor gevaar en het andere 

voor kans. Echter, in crisissituaties en in veel andersoortige veranderingen, zullen 

slechts enkelen de gecreëerde kansen opmerken en de waarde die het exploiteren 

van deze kansen kan opleveren” (Burgelman en Hitt, 2007, p. 349).

In de huidige theorieën wordt het proces van ondernemen veelal als black box 

beschouwd waardoor er geen expliciete articulatie en/of erkenning is van het feit 

dat subjectiviteit een centraal concept is bij ondernemen. Een subjectivistische 

theorie van ondernemen is zeer waardevol (Zahra, 2005) omdat hierdoor de aard 

en de dynamiek van het proces van ondernemen beter beschreven en verklaard kan 

worden. 
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2.3.2.1 Subjectivisme

Subjectivisme is één van de bouwstenen van de judgement-benadering van 

ondernemen van de Oostenrijkse school (Hayek, 1948). Subjectivisme betekent dat 

bij het zoeken naar verklaringen voor menselijk handelen (actie), rekening gehouden 

moet worden met verschillen. Individuen hebben verschillende voorkeuren, 

kennis en verwachtingen. Deze verschillen moeten de uitgangspunten vormen bij 

onderzoek in de sociale wetenschappen, inclusief organisatiewetenschappen en 

managementstudies.

Subjectivisme volgens de Oostenrijkse school ligt heel dicht bij het gedachtegoed van 

Penrose (1959). Volgens Penrose wordt besluitvorming niet rigide gedetermineerd 

door een gegeven omgeving, maar is er ruimte voor creativiteit en individuele 

keuzevrijheid. Ondernemers reageren niet alleen op veranderingen, maar creëren 

deze ook zelf. Een subjectivistische kijk op ondernemen benadrukt dus het niet-

deterministische karakter van ondernemend handelen en richt de aandacht op 

ruimte voor creativiteit en individuele keuzevrijheid om waarde toe te voegen.

Penrose (1959) laat zien hoe een subjectivistische benadering van ondernemen 

er uit kan zien. Vanuit dit perspectief wordt ondernemen gezien als een context 

afhankelijk sociaal proces waarbij mensen kansen exploiteren door het creatief 

bijeenbrengen van unieke combinaties van middelen en zo waarde creëren. In 

de volgende paragraaf worden deze ideeën over heterogeniteit nader toegelicht. 

Penrose’s The theory of the growth of the firm (1959) is een voorbeeld van een 

subjectivistisch perspectief op het management van middelen (Foss, Klein, Kor 

en Mahoney, 2008). Het management van middelen is van cruciaal belang voor 

waardecreatie, want het gebruik van middelen is minstens zo belangrijk als het 

bezit ervan.

2.3.2.2 Heterogeniteit 

De ideeën van de Oostenrijkse school over middelen-heterogeniteit zijn tot nu 

toe onderbelicht gebleven in het onderzoek naar ondernemen (Chiles, Bluedorn 

en Gupta, 2007). De  Oostenrijkse heterogeniteit-benadering biedt echter een 

solide basis voor de judgement-based theorie van ondernemen. Een manier om 
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het Oostenrijkse begrip heterogeniteit te operationaliseren is Barzel’s (1997) idee 

dat middelen zich onderscheiden door hun attributen; kenmerken, functies of 

mogelijke toepassingen van de middelen, zoals gepercipieerd door de ondernemer. 

Middelen zijn dus heterogeen omdat ze verschillende attributen hebben en omdat 

deze attributen verschillend gewaardeerd worden. 

Penrose (1959) onderscheidt twee belangrijke vormen van heterogeniteit: 

- Resource heterogeniteit: organisaties verschillen van elkaar met betrekking tot 

de middelen die zij bezitten.

- Heterogeniteit van productive services from resources: organisaties met 

dezelfde middelen verschillen significant van elkaar met betrekking tot hun 

ondernemende productiviteit. 

Deze tweede vorm van heterogeniteit, productive services from resources, is 

een veelbelovend aangrijpingspunt voor het onderzoek naar het proces van 

ondernemen (Kor, Mahoney Michael, 2007). Penrose: “Strictly speaking, it is never 

resources themselves that are the ‘inputs’ in the production process, but only the 

services that the resources can render. Resources consist of a bundle of potential 

services and can, for the most part, be defined independently of their use, while 

services cannot be so defined, the very word ‘service’ implying a function, an 

activity” (1959, p. 25). Dit betekent dat middelen dus het potentieel hebben om 

veel verschillende diensten op te kunnen leveren. Omdat ze heterogeen zijn en 

het niet vanzelfsprekend is op welke wijze ze het best gecombineerd en gebruikt 

kunnen worden, is effectief judgement aangaande de waarde van de (combinatie 

van de) middelen dus heel belangrijk. 

Hieruit blijkt dat het gebruik van middelen niet een vast gegeven is, maar afhankelijk 

is van de mogelijkheden die de ondernemer ziet in deze middelen en welke nieuwe 

producten of diensten hiermee gecreëerd kunnen worden. Zoals Alchian en Demetz 

aangeven: “Efficient production with heterogeneous resources is a result not of 

having better resources, but in knowing more accurately the relative performance 

of those resources” (1972, p. 793).
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2.3.4 Bricolage 

Recentelijk is er in de literatuur een toenemende belangstelling voor middelen 

heterogeniteit waar te nemen onder de noemer van bricolage (Duymedjian en Ruling, 

2010). Dit concept is zeer behulpzaam bij het verklaren van de processen waarmee 

organisaties heterogene waarde creëren van ogenschijnlijk identieke middelen 

(Baker en Nelson, 2005). De bricoleur (her)combineert de ter beschikking zijnde 

middelen om innovaties te genereren. Levi-Strauss (1966) introduceerde het begrip 

bricolage en definieerde het als “The process of making do by applying combinations 

of the resources at hand to new problems and opportunities”. Omdat de nadruk 

vooral gelegd werd op het (her)gebruik van middelen die reeds in het bezit van de 

organisatie zijn, werd bricolage oorspronkelijk gezien als een proces dat alleen ‘just 

good enough’ producten opleverde. Onderzoek van Garud en Karnoe (2001) heeft 

echter overtuigend aangetoond dat bricolage niet als vanzelfsprekend suboptimale 

oplossingen tot gevolg heeft maar ook kan leiden tot kwalitatief hoogwaardige 

producten. In 2005 hebben Baker en Nelson een uitgebreide studie naar bricolage 

gedaan om te kunnen verklaren hoe organisaties met beperkte middelen ‘make do’. 

Hieruit is geconcludeerd dat het ter discussie stellen van sociaal geconstrueerde 

beperkingen een fundamenteel element is van het proces waardoor bricolage 

‘iets van niets’ weet te creëren. Nieuwe producten of diensten ontstaan vanuit de 

mogelijkheid en bereidheid om algemeen geaccepteerde grenzen ter discussie te 

stellen of te negeren. Bricolage helpt de organisatie om bestaande middelen in 

een ander licht te zien en leidt tot gebruik en combinaties van middelen die eerder 

niet van toepassing of relevant werden geacht (Senyard, Baker, Steffens, 2012). 

Organisaties hebben hierdoor een grotere speelruimte die hen in staat stelt om 

een antwoord te vinden op de beperkingen en afhankelijkheden van de omgeving.

2.3.5 Belang organisatiecontext

Het management van middelen wordt mede beïnvloed door de specifieke 

organisatiecontext. Waarde wordt alleen gecreëerd als de evaluatie en inzet van 

middelen adequaat past binnen de specifieke organisatiecontext. De waarde die 

een ondernemer aan een bepaald middel toekent kan heel anders zijn dan de 

marktwaarde, omdat de ondernemer een unieke mogelijkheid ziet om waarde uit dit 



36

| HOOFDSTUK 2

middel te generen door het te combineren met andere middelen die de organisatie 

bezit. De creatieve inzichten van de ondernemer en zijn perceptie van de context 

verschilt per persoon. De centrale rol van subjectiviteit voor het begrijpen van 

ondernemen benadrukt dus ook het belang van de organisatorische context die van 

grote invloed is op het menselijk kapitaal. Penrose’s subjectivistische benadering 

van heterogeniteit benadrukt dan ook de centrale rol van de manager omdat deze 

de kennis heeft van het potentieel van de middelen en daarmee in staat is om 

waarde uit deze middelen te genereren (Mahoney, 1995). 

2.4 Intern ondernemen

Het studiegebied van ondernemen is traditioneel te verdelen in de studie van 

nieuwe, startende ondernemingen en de studie van ondernemende activiteiten 

binnen bestaande ondernemingen (Sharma en Chrisman, 1999). Het als tweede 

genoemde onderzoeksgebied staat centraal in deze paragraaf die start met de 

definiëring en ontwikkeling van intern ondernemen. Daarna is aandacht voor de 

kernbegrippen innovativiteit, proactiviteit en risicobereidheid. Vervolgens worden 

in subparagraaf 2.4.2 twee varianten van intern ondernemen beschreven: gefocust 

en verspreid ondernemen. Deze laatste variant heeft het initiatief als kernbegrip. 

Omdat initiatieven vaak belemmerd worden in organisaties is het van groot 

belang dat het topmanagement hiervoor gunstige organisatiecondities creëert. In 

paragraaf 2.5 wordt uitgebreid ingegaan op hoe structuur, cultuur en klimaat van 

een organisatie het ondernemen kunnen bevorderen. Op de reeds in de vorige 

paragraaf genoemde belangrijke rol van de manager wordt in paragraaf 2.6 nader 

ingegaan. 

2.4.1	 Definiëring	en	ontwikkeling

De laatste drie decennia heeft de studie naar ondernemende activiteiten binnen een 

organisatie zich sterk ontwikkeld. Er zijn veel verschillende benamingen in omloop: 

intrapreneurship (Pinchot, 1985; Antoncic en Hisrich, 2001), corporate venturing 

(Miles en Covin, 2002; Zahra en Covin, 1995), internal corporate venturing 

(Burgelman, 1983) en corporate entrepreneurship (Sharma en Chrisman, 1999; Guth 

en Ginsberg, 1990; Covin en Miles, 1999; Birkinshaw, 1997). Intern ondernemen 
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wordt op zowel individueel als organisatieniveau bestudeerd. Als onderzoek op 

individueel niveau plaatsvindt, wordt vaak gesproken van intrapreneurship (Sharma 

en Chrisman, 1999), wat dan gezien wordt als een bottum-up proces gerelateerd aan 

proactieve individuele werknemers die initiatieven nemen. Amo (2006) suggereert 

dat corporate entrepreneurship daarentegen een top-down proces is. Een strategie 

die het management kan gebruiken om meer initiatieven vanuit de werkvloer aan 

te moedigen. De meeste onderzoekers, waaronder Phan, Wright, Ucbasaran en Tan 

(2009), betogen dat zowel bottum-up- als top-down processen belangrijk zijn voor 

intern ondernemen. 

Er zijn veel modellen ontwikkeld voor intern ondernemen (Stopford en Baden–

Fuller, 1994; Covin en Miles, 1999; Guth en Ginsberg, 1990; Covin en Slevin, 1991; 

Lumpkin en Dess, 2001). Deze modellen hebben gemeenschappelijk dat ze er van 

uitgaan dat zowel interne (organisatiecontext) als externe (omgeving) factoren van 

belang zijn voor het bevorderen van ondernemen. Hoe de elementen zich echter tot 

elkaar verhouden verschilt per model. Ondanks deze verschillen wordt algemeen 

erkend dat ondernemen wordt gekenmerkt door innovativiteit, proactiviteit en 

risicobereidheid (Ireland, Kuratko en Morris, 2006a). 

Innovativiteit refereert aan het zoeken van creatieve, ongewone of nieuwe 

oplossingen voor problemen en behoeften. Dit kan zowel de vorm aannemen 

van nieuwe processen als van nieuwe producten of diensten. Bij het definiëren 

van innovatie is het van belang om duidelijk te maken wat verstaan wordt onder 

‘nieuw’. Een onderscheid moet worden gemaakt tussen een ontdekking en een 

innovatie. Zajac, Golden en Shortell (1991, p.170) definiëren een ontdekking als 

‘De ontwikkeling van een nieuw (voor de wereld) proces, product of dienst’ en een 

innovatie als ‘het adopteren van processen, producten of diensten die nog niet 

bekend zijn binnen de organisatie’. Innovatie gaat dus over vernieuwing voor 

organisaties. Dit kan een compleet nieuw idee zijn (een ontdekking), maar ook 

het introduceren van een bestaand idee zijn dat alleen nieuw is voor de eigen 

organisatie. Innovatie gaat niet om het uitvinden ‘an sich’, maar om het creatief 

toepassen in de eigen organisatie van wat (zelf of door anderen) is uitgevonden. 



38

| HOOFDSTUK 2

Proactiviteit betreft het anticiperen op toekomstige vragen en behoeften en hier 

vervolgens naar handelen. Het betreft hier ageren en niet slechts reageren. 

Risicobereidheid heeft betrekking op de bereidheid om aanzienlijke middelen toe 

te delen aan kansen die zowel kunnen leiden tot succes als tot falen. Deze risico’s 

kunnen evenwel zorgvuldig worden doorgerekend.

2.4.2 Gefocust en verspreid

Intern ondernemen kan twee vormen aannemen (Ireland, Kuratko en Morris, 

2006; Birkinshaw, 1997; Elfring, 2005): gefocust intern ondernemen en verspreid 

intern ondernemen. De onderliggende filosofieën van deze benaderingen zijn 

respectievelijk ‘pick the winner’ en ‘step up to the plate’ (Morris, van Vuuren, 

Cornwall en Scheepers, 2009).

Gefocust intern ondernemen gaat er vanuit dat ondernemen en managen 

fundamenteel verschillende processen zijn die dan ook verschillende manieren van 

organiseren vragen. Er moeten aparte afdelingen of groepen komen binnen de 

organisatie waar het ondernemen wordt geconcentreerd. Deze hebben dan de taak 

om nieuwe kansen voor de organisatie te identificeren en te exploiteren. De taak 

van het topmanagement is ‘pick the winner’: het plaatsen van díe mensen op de 

afdeling, waarvan zij denken dat die het meest ondernemend zullen zijn (Ireland, 

Kuratko en Morris, 2006a).

Verspreid intern ondernemen berust op de vooronderstelling dat elk individu in de 

organisatie de potentie heeft om zich ondernemend te gedragen. Elke werknemer 

heeft een duale rol; enerzijds het uitvoeren van bestaande activiteiten en anderzijds 

het identificeren en navolgen van nieuwe kansen. Aan de basis van deze benadering 

ligt de erkenning dat ondernemen door individuen in de organisatie niet te 

beheersen of te voorspellen is, maar dat het wel aangemoedigd en gefaciliteerd 

kan worden. De taak van het topmanagement is ‘step up to the plate’: het creëren 

van organisatiecondities die uitnodigen tot ondernemend gedrag (Mc Crath en 

MacMillan, 2000; Ireland, Kuratko en Morris, 2006). 
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Het voordeel van deze laatste aanpak is dat er een grotere diversiteit aan kansen 

zal worden opgemerkt, omdat de ondernemerscapaciteit over de gehele organisatie 

verdeeld is en niet beperkt tot een groep of afdeling. Initiatieven vertegenwoordigen 

de uitwerking van kansen binnen organisaties en zijn de primaire uitingsvorm van 

verspreid intern ondernemen. 

2.4.3 Initiatief

Een initiatief is een “Proactive undertaking that advances a new way for the 

organization to use or expand its resource” (Kanter, 1982; Miller, 1983 in: 

Birkinshaw, 1997). Het initiatief is in essentie een ondernemend proces dat apart 

van de organisatie bestaat. Dit betekent niet dat ze niet met elkaar verbonden zijn. 

Integendeel, ze zijn hoogst interdependent. Ze delen middelen zoals personeel, 

kennis en kapitaal. De relatie wordt daarom ook wel als ‘part-whole’-relatie 

omschreven (Van de Ven, 1986). Het initiatief komt overeen met het in paragraaf 

2.3.2.door Casson (2005) beschreven ‘project’. 

Het initiatief is het kernbegrip van intern ondernemen: “It indicates how the 

entrepreneurial activities of individuals combine to produce entrepreneurship at 

the level of the corporation, as well as how forces at the level of the corporation 

influence the entrepreneurial activities of these individuals” (Burgelman, 1983. 

p. 224). Dit maakt duidelijk dat ondernemend gedrag niet plaatsvindt in een 

vacuüm, maar wordt beïnvloed door de organisatiecontext en vice versa. Omdat 

de context de middelen verschaft en betekenis geeft aan het handelen, moeten 

ondernemende activiteiten derhalve worden bestudeerd en begrepen in hun eigen 

context. Onderzoek laat zien dat verspreid intern ondernemen vaak mislukt omdat 

initiatieven tegengewerkt en ontmoedigd worden door trage besluitvorming en 

bureaucratie, maar ook door weerstand tegen verandering en het loslaten van 

routines (Kanter, 1982; Burgelman, 1983; Sharma en Chrisman, 1999; Elfring, 

2003). Daarnaast is er vaak angst voor verspilling van middelen. Veel organisaties 

bieden niet de geschikte organisatiecondities voor het ontstaan van initiatieven 

(Burgelman, 1983). 
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2.5 Organisatiecondities

Het is belangrijk om organisatiecondities te creëren die ondernemend gedrag 

stimuleren. In de jaren ’90 van de vorige eeuw zijn er veel empirische studies 

uitgevoerd naar de antecedenten van intern ondernemen (Zahra en Covin, 1995). 

De literatuur onderscheidt: de organisatie (intern) en de omgeving (extern) 

(Kearney, Hisrich en Roche, 2008). De geaccumuleerde onderzoeksresultaten van 

de laatste jaren (Benner en Tushman, 2003; Gibson en Birkinshaw, 2004; Mom, 

Van Den Bosch en Volberda, 2009; Ireland en Webb, 2007; Kuratko, Ireland, 

Covin en Hornsby, 2005; Holt, Rutherford en Clohessy, 2007) geven overtuigend 

aan dat organisatiecondities een belangrijke rol spelen bij het aanmoedigen van 

ondernemen. 

Het gaat volgens Gibson en Birkinshaw (2004) om drie elementen: Structuur: 

verdeling van taken en bevoegdheden. Het formele patroon van hoe mensen en 

afdelingen gegroepeerd zijn en hoe de activiteiten van verschillende mensen en 

functies verbonden zijn; Cultuur: de basiswaarden en veronderstellingen van de 

organisatie. Deze gaan over waar de organisatie voor staat, hoe de medewerkers 

zich moeten gedragen en hoe ze zichzelf definieert in relatie tot de omgeving; en 

Klimaat: stimuli tot bepaald gedrag. De formele en informele mechanismen die 

de managers gebruiken om zich ervan te verzekeren dat de middelen efficiënt en 

effectief worden betrokken en aangewend. Het gaat hierbij zowel om personeel als 

financiën. 

Bovenstaande organisatiecondities zijn interdependent: cultuur, structuur en 

klimaat zijn niet van elkaar geïsoleerd maar beïnvloeden elkaar wederzijds. De 

waarden en normen die de cultuur vormgeven zijn verweven met de aanpak van 

het beheersen van de middelen, wat weer interacteert met de organisatiestructuur. 

De HRM-praktijken beïnvloeden en worden beïnvloed door de organisatiecultuur en 

-structuur. Het is dus van belang om alle condities gezamenlijk in ogenschouw te 

nemen (Morris, van Vuuren, Cornwall en Scheepers, 2009).

Deze organisatiecondities kunnen door het topmanagement zodanig worden 

beïnvloed dat ze bevorderen dat initiatieven tot wasdom komen. Hedendaagse 
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theorieën over ondernemen moeten dan ook meer aandacht besteden aan de 

organisatiecondities die ondernemen aanmoedigen en voorkómen dat creativiteit 

binnen een organisatie weggedrukt wordt (Foss, Klein, Kor, Mahoney, 2008). Hoewel 

de primaire verantwoordelijkheid voor het wijzigen van de organisatiecondities bij 

het topmanagement ligt, hebben alle managers binnen de organisatie een rol in 

het bekrachtigen van ondernemend gedrag (Hornsby, Kuratko, Shepherd en Bott, 

2009). 

2.6 Management 

In paragraaf 2.3.2.2 is al gesteld dat managers een belangrijke rol spelen in het 

proces van ondernemen en dat heterogeniteit daarbij van groot belang is. Managers 

verschillen echter niet alleen van elkaar in mentale modellen, maar ook in hun 

rol en betrokkenheid bij het stimuleren van ondernemen. Organisaties vertonen 

een trapsgewijze, maar geïntegreerd geheel van ondernemende acties op top-, 

midden- en operationeel managementniveau (Kuratko, Ireland, Covin en Hornsby, 

2005; Floyd en Lane, 2000). De rol van het topmanagement is het nemen van 

strategische beslissingen: beslissingen die betrekking hebben op de koers die de 

organisatie wil inslaan om haar doelstellingen te bereiken. Op dit niveau vindt 

overleg plaats met andere stakeholders om te identificeren welke middelen er zijn 

waarmee de organisatie nieuwe producten of diensten kan creëren of bestaande 

kan verbeteren. Burgelman (1984) stelt dat de belangrijkste taak van topmanagers 

met betrekking tot intern ondernemen is dat zij, retrospectief, de (ver)nieuwe(nde) 

activiteiten in hun portfolio kunnen verklaren. De rol van het middenmanagement 

is het bevorderen van effectieve communicatie tussen de andere twee bestuurlijke 

niveaus: topmanagement en operationeel management. De ondernemende acties 

die worden verwacht van het middenmanagement is dat het kansen ziet om nieuwe 

producten of diensten te creëren en er voor te zorgen dat er (mede) hierdoor 

concurrentievoordeel in het huidige werkveld ontstaat. De rol van het operationeel 

management is het absorberen van de relevante informatie die het verkrijgt van 

buiten de organisatie en het tegelijkertijd reageren op de interne informatie 

afkomstig van het middenmanagement. Operationeel management vertoont 

de ‘experimenterende‘ rol, het moet de operationele ideeën voor innovatieve 

verbeteringen vormgeven. 
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Het is van belang om strategieën die ondernemen bevorderen meer specifiek af te 

stemmen op deze verschillende managementniveaus (Dess, Ireland, Zahra, Floyd, 

Janney en Lane, 2003). 

2.7	 Ondernemen	in	non-profitorganisaties

De maatschappelijke onderneming is onderdeel van de non-profitsector. In 

hoofdstuk 3 wordt uitgebreid ingegaan op het specifieke karakter van de non-

profitsector. De non-profitsector kan gezien worden als een derde optie omdat zij 

zich onderscheidt van zowel de markt als de staat. Het is een apart domein met 

eigen mogelijkheden en beperkingen (Anheier, 2001). In deze paragraaf wordt vast 

kort de ontwikkeling geschetst van het onderzoek naar ondernemen in de non-

profitsector. Recentelijk (internationaal) voornamelijk aangeduid met de term social 

entrepreneurship, in Nederland wordt vaak de term ‘maatschappelijk ondernemen’ 

gebruikt. In de subparagrafen 2.7.2 en 2.7.3 komen de verschillen met de private 

sector aan de orde, met betrekking tot respectievelijk de missie en de omgeving.

2.7.1	 Ontwikkeling

Morris en Jones (1999) en Sadler (2000) behoren tot de eerste onderzoekers die 

empirisch onderzoek hebben verricht naar ondernemen in de publieke sector. 

Intern ondernemen in de private sector gebeurt meestal in kleinere organisaties 

met een organische, flexibele organisatiestructuur. Zij hebben zelf controle over 

de middelen en er zijn duidelijke en consistente doelen. Publieke organisaties 

daarentegen zijn vaak grotere, hiërarchische en relatief starre organisaties met 

minder controle over de middelen. Sadler (2000) en Morris en Jones (1999) 

concluderen echter dat deze specifieke karakteristieken van publieke organisaties 

niet per se obstakels vormen voor ondernemen.

Wel verschilt de aard van het innoveren. In de publieke sector is er vooral sprake 

van incrementele innovatie. Niet het totale functioneren van de organisatie wordt 

veranderd, maar de innovaties zijn wel cruciaal voor de vernieuwing van de publieke 

dienstverlening (Aldrich en Ruet, 2006). Minder vaak worden er radicale innovaties 

gecreëerd die de hele organisatie veranderen. Een groot verschil tussen innovatie 
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in publieke en private organisaties is dat in private organisaties innovatie vaak 

gebruikt wordt om concurrentievoordeel te halen en in de publieke sector innovatie 

gecreëerd wordt om publieke waarde te creëren. Daar is ook het verspreiden van 

‘best practice’ belangrijk (Hartley, 2005). Daarom wordt er naar differentiatie in 

innovatie gestreefd, dienen innovaties die extern zijn ontstaan als voorbeeld en 

wordt imitatie aangemoedigd zodat de hele sector er van kan profiteren. 

Sadler concludeert verder dat de omgeving van publieke organisaties anders is 

dan die van private organisaties en dat dit wel van invloed is op ondernemen. Dit 

betekent dat niet alle do’s and dont’s van de private sector zondermeer overgenomen 

kunnen worden (Sadler, 2000). Na de aftrap van Morris en Jones en Sadler is er, in 

toenemende mate, onderzoek verricht naar het verschil tussen ondernemen door 

private en publieke organisaties (Austin, Stevenson, Wei-Skillern, 2006; Peredo 

en McLean 2006; Mair en Marti, 2006). Nu echter vooral onder de noemer social 

entrepreneurship een concept dat de laatste decennia aan terrein heeft gewonnen. 

Dees was in 2001 één van de eerste onderzoekers die dit begrip introduceerde: 

“Social entrepreneurship seeks to integrate for profit entrepreneurial principles and 

practices into the non-profit operating environment, while maintaining the underling 

mission of the non-profit organization” (Dees, 2001). Door hem werd het begrip 

social entrepreneurship gebruikt om ondernemen door non-profitorganisaties te 

duiden. Het gebruik van de term social entrepreneurship heeft echter een vlucht 

genomen. Er is hierdoor veel onduidelijkheid over wat social entrepreneurship 

heden ten dage precies betekent (Austin, Stevenson en Wei-Skillern, 2006; Mair 

en Marti, 2006). Een eenduidige definiëring van het begrip is hierdoor moeilijk 

te vinden (Dees, 2001; Short, Moss en Lumpkin, 2009; Weerawardena and Mort, 

2006). Zowel wat betreft het domein waarbinnen social entrepreneurship kan 

plaatsvinden (Zahra, Gedajlovic, Neubaum en Shulman, 2009; Austin, Stevenson 

en Wei-Skillern, 2006) als de betekenis van het woord ‘social ‘ (Young, 2006; Tan, 

Williams, Tan, 2005). 

De onderzoekers zijn het met elkaar eens dat de missie en de omgeving de 

belangrijkste onderscheidende kenmerken tussen profit- en non-profitorganisaties 

zijn (Kearney, Hisrich, Roche, 2008, 2009). Weerawardeena en Mort (2006) noemen 
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naast missie en omgeving, nog een ander belangrijk onderscheid tussen profit- 

en non-profitorganisaties, namelijk duurzaamheid (sustainability). De missie 

van een maatschappelijk onderneming is niet alleen het creëren, maar ook het 

langdurig behouden van sociale waarde. Het gaat niet om snel, individueel succes 

op de korte termijn, maar om blijvende fundamentele vernieuwing in de sector om 

maatschappelijk waarde toe te voegen. Dees (2001) omschrijft dit al ‘sustaining 

the impact’. Weerawardeena en Mort (2006) en Greenhalgh, MacFarlane, Bate en 

Kyrakidou (2004) benadrukken de behoefte aan empirisch onderzoek naar de 

specifieke invloed van missie en omgeving op de ondernemende activiteiten van 

organisaties.

2.7.2	 Missie:	economische	versus	sociale	waarde

Een belangrijk onderscheid tussen profit- en non-profitorganisaties is, zoals in 

de vorige paragraaf vermeld, het verschil in doelstelling tot uiting komend in de 

missie. De missie van een organisatie geeft aan wat het bestaansrecht is van de 

organisatie en definieert de waarde die de organisatie van plan is te produceren 

voor de samenleving. Dit bepaalt de legitimiteit van de organisatie en hier wordt 

zij ook op beoordeeld. Een non-profitorganisatie heeft een sociale missie: doel 

is het creëren van sociale waarde en niet aandeelhouderswinst, zoals in een 

profitorganisatie. De missie in een non-profitorganisatie wordt meestal meer in 

inhoudelijke dan in financiële termen omschreven. Aangegeven wordt welke 

problemen de organisatie wil oplossen of aan welke belangrijke sociale uitkomsten 

de organisatie bij wil dragen. Non-profitorganisaties hebben hierdoor vaak missies 

die nogal abstract zijn, waardoor het moeilijk is om personeel aan de missie te 

binden en te kijken of er vooruitgang wordt geboekt ten aanzien van wat men 

wil bereiken. Een duidelijke, heldere en begrijpbare missie helpt om binding en 

steun van medewerkers te verkrijgen en zorgt voor een gedeelde visie die richting 

geeft aan de organisatie. Belangrijk is duidelijk te maken wat de missie betekent 

voor het dagelijks handelen en de richting voor vernieuwing (McDonald, 2007). De 

missie geeft de focus van de organisatie weer en dient als uitgangspunt voor het 

formuleren van de strategie (Brown en Iverson, 2004).
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2.7.3	 Omgeving:	variëteit	aan		stakeholders met verschillende belangen

Uit de literatuur over profitorganisaties is bekend dat turbulentie, complexiteit en 

munificentie uit de omgeving van invloed zijn op ondernemen (Brandsen, Donk 

en Putters, 2005; Zahra en Covin, 1995; Guth en Ginsberg, 1990; Jansen, Van 

Den Bosch en Volberda, 2006). Hoewel de kritische factoren in de omgeving van 

een non-profitorganisatie vaak dezelfde zijn, is door de interactie van de sociale 

missie en de beoordeling van de organisatie hierop, de invloed van de omgeving 

op het ondernemend gedrag heel verschillend voor een profit- ten opzichte van 

een non-profitorganisatie (Morris, Webb en Franklin, 2011). Non-profitorganisaties 

reageren bijvoorbeeld fundamenteel anders op ‘adverse conditions’ (negatieve 

omgeving). Een negatieve omgeving doet de non-profitorganisatie niet besluiten 

om zich ‘terug te trekken’, maar ze probeert juist actief de omgeving te veranderen 

omdat daar vaak de sociale vraagstukken liggen die ze probeert te adresseren 

(Austin, Stevenson en Wei-Skillern, 2006). 

Voor de non-profitorganisatie komen daar nog bij de specifieke relatie tot en de 

verantwoording naar de diverse stakeholders (Alexander, 2000; Thompson, 2002; 

Weerawardena en Mort, 2006; Morris, Coombes, Schindehutte en Allen, 2007; 

Kearney, Hisrich en Roche, 2007, 2008). De non-profitorganisatie heeft niet alleen 

veel meer stakeholders dan een profitorganisatie, er is een grotere variëteit aan 

stakeholders. Over veel van hen, bijvoorbeeld donateurs en vrijwilligers, is geen 

formele zeggenschap. Daarnaast moet er ook samengewerkt worden met andere 

non-profit-, profit- en overheidsorganisaties en moet er worden omgegaan met 

politieke invloed (Austin, Stevenson en Wei-Skillern, 2006). Een grote uitdaging is 

dan ook het managen van de diverse stakeholders met conflicterende belangen. 

De stakeholders hebben echter niet alleen verschillende en vaak conflicterende 

belangen. In principe zijn ze allemaal geïnteresseerd in de sociale waardecreatie. 

Ze verschillen echter in ideeën over hoe de sociale missie moet worden behaald, 

wat de bijdrage van de individuele organisatie moet zijn in het opschalen van 

initiatieven met als doel een bredere impact en hoe de organisatie financieel kan 

overleven en eventueel groeien (Morris, Webb, Franklin, 2011; Mouton en Eckerd, 

2012).
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2.8 Samenvatting

In dit hoofdstuk zijn de verschillende benaderingen van het onderzoek naar 

ondernemen behandeld en is aangegeven dat voor het onderhavige onderzoek 

gekozen is voor de procesbenadering. Vervolgens is uitgebreid ingegaan op 

de beperkingen van ondernemen als opportunity-seeking behaviour en zijn de 

begrippen subjectivisme en heterogeniteit toegelicht als centrale elementen van 

ondernemen als judgement. Het belang van managers en de organisatiecondities 

in deze benadering is in latere paragrafen toegelicht. Het zijn echter niet alleen de 

organisatiecondities die van invloed zijn op ondernemen, maar ook de omgeving 

is van groot belang. Daarna is de aandacht gericht op ondernemen in de non-

profitorganisatie. Dit verschilt van ondernemen in de profitorganisatie omdat 

er geen winstdoelstelling is, maar een sociale missie en omdat de omgeving 

gekenmerkt wordt door (veel) meer stakeholders met verschillende belangen. In 

het volgende hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de specifieke kenmerken van 

de non-profitsector en de maatschappelijke onderneming binnen de ouderenzorg 

als onderdeel daarvan. Daarna komen de ontwikkelingen ten aanzien van het 

ondernemen binnen deze sector aan bod. 
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HOOFDSTUK 3   MAATSCHAPPELIJKE ONDERNEMINGEN IN DE 
OUDERENZORG

3.1 Inleiding

In deze studie worden de manifestaties van ondernemen door maatschappelijke 

ondernemingen in de ouderenzorg onderzocht. Maatschappelijke ondernemingen 

zijn onderdeel van de non-profitsector. Daarom start paragraaf 3.2 met aandacht 

voor deze sector die getypeerd wordt door zijn positie tussen markt en staat. 

Daarna volgt een beschrijving van de ontwikkelingen die de aanleiding zijn voor de 

belangstelling voor ondernemen in deze sector. Vervolgens worden in paragraaf 

3.3.1 de geschiedenis en in paragraaf 3.3.2 de eigenheid van de maatschappelijke 

onderneming centraal gesteld. Dat de maatschappelijke dienstverlening steeds 

meer onder druk komt te staan en daardoor nieuwe uitdagingen kent komt in 

paragraaf 3.4 aan de orde. Paragraaf 3.5 schetst het beeld van de zorgorganisatie 

als dienstverlenende en ‘human service’-organisatie met een belangrijke rol 

voor professionals. In paragraaf 3.6 wordt de zorgsector getypeerd als moreel, 

hybride en complex. Hierdoor zijn er in de ouderenzorg zeven rationaliteiten te 

onderscheiden waarmee het spanningsveld in de sector kan worden begrepen 

en de wisselwerking tussen de context en de ondernemende activiteiten in 

beeld kan worden gebracht. Het hoofdstuk sluit af met een kort overzicht van de 

ontwikkeling en reeds aanwezige kennis over ondernemen in de (ouderen)zorg 

door maatschappelijke ondernemingen in Nederland.

3.2	 Non-profit	sector

Maatschappelijke ondernemingen zijn onderdeel van de non-profitsector. In 

paragraaf 3.2.1 wordt ingegaan op het specifieke karakter van deze sector die 

getypeerd wordt door zijn positie tussen markt en staat en daarom ook wel als derde 

optie getypeerd wordt. Paragraaf 3.2.2 gaat vervolgens in op de veranderingen in 

deze sector.
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3.2.1 Domein tussen markt en overheid

De non-profitsector wordt in het John Hopkins ’comparative non-profitsector’ 

project aangeduid als het domein tussen markt en overheid. Uit deze en anders 

studies (o.a. Anheier, 2001) blijkt dat de deelnemende landen verschillende 

indelingen en definities hanteren voor deze sector, zoals derde sector, civil society 

of economie sociale. In Nederland wordt de term non-profitsector weinig gebruikt, 

maar meer begrippen als ‘particulier initiatief’ en ‘maatschappelijk middenveld’ 

(Burger en Dekker, 2001). Hierbinnen wordt een nader onderscheid gemaakt in 

dienstverleners (hieronder vallen de maatschappelijke ondernemingen) en de civil 

society. Sinds eind jaren ‘90 van de 20e eeuw is er internationale erkenning dat 

deze sector van steeds groter belang is en specifieke kenmerken bezit (Moulton 

en Eckerd, 2012). De aandacht verschuift hierbij van het meten van de omvang van 

de sector en zijn relatieve positie naar kwalitatieve inzichten in hoe de activiteiten 

van non-profitorganisaties van karakter veranderen en hoe de sector in zijn geheel 

aan het transformeren is (Boris en Steuerle, 1999; Ascoli en Ranci, 2002; Brandsen 

en Pestof, 2006). Er is een groeiend bewustzijn van het specifieke karakter van de 

relaties van de non-profitsector met zijn omgeving (Middleton, 1996; Alexander, 

1998, 2000; Galaskiewicz en Bieleveld, 1998; Brandsen, Van De Donk en Putters, 

2005).

 

3.2.2	 Veranderingen	in	de	non-profitsector

In verschillende landen is de welvaartstaat aan het verschralen en wordt het aanbod 

van publieke diensten door de overheid drastisch verminderd. De scheiding tussen 

staat en markt vervaagt. Er wordt gezocht naar meer innovatieve, kostenbeperkende 

en duurzame manieren om toch in belangrijke behoeften, zoals scholing en 

gezondheid, te kunnen voorzien (Dees en Anderson, 2003). De beweging van diverse 

landen om hun sociale sector te ‘vermarkten’ heeft geleid tot de behoefte aan meer 

efficiency en effectiviteit in bedrijfsvoering (Salamon, 1999; Eikenberry, 2009). 

Vanaf begin jaren ‘80 van de vorige eeuw is in alle OECD-landen een hervorming van 

de publieke sector gaande onder benamingen als New Public Management (NPM) 

of Reinventing Government (RG) om te komen tot betere dienstverlening (Osborne 

en Gaebler, 1992; Boyne, 2003). Deze benaderingen hebben als uitgangspunt dat 

ze principes en technieken uit de private sector gebruiken om de doelmatigheid 
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in de publieke sector te verbeteren (Roste, 2004). Het streven is het vinden van 

een evenwicht tussen eisen aan efficiency, professionaliteit en maatschappelijk 

engagement. Er is echter een dominantie van reorganisaties waarin de nadruk op 

efficiency, sturing op output en verantwoording centraal staan. Uit onderzoek blijkt 

dat de non-profitorganisaties die zich alleen concentreren op het efficiënter maken 

van de organisatie niet zullen overleven in het nieuwe competitieve landschap 

(Frumkin en Andre-Clark, 2000). In deze strategie van reorganiseren is weinig oog 

voor de complexiteit van het primaire proces, de positie van de professionals, de 

toenemende verscheidenheid van de cliëntenpopulatie en de inhoudelijke doelen 

en maatschappelijke problemen waar de organisaties zich voor geplaatst zien. 

Daarnaast biedt deze benadering weinig prikkels voor verbetering van kwaliteit 

en innovatie. Nodig zijn veranderstrategieën waarbij het accent gelegd wordt op 

de waardengeladenheid van de opdracht van de organisaties, op de ambiguïteit 

van de te vervullen doelen en op het politieke karakter van inzet en resultaat 

Veenswijk, 2003). Non-profitorganisaties moeten vandaag de dag opereren in 

een sterk concurrerende omgeving die wordt gekarakteriseerd door toenemende 

en veranderende behoeften van hun doelgroep(en) en afnemende financiële 

middelen. Zij moeten omgaan met de duale uitdaging om financieel te overleven 

en tegelijkertijd hun missie te handhaven in een steeds veeleisender wordende 

omgeving (Chetkovich en Frumkin, 2003).

 

3.3 Maatschappelijke ondernemingen

Zoals in de voorgaande paragraaf duidelijk werd gemaakt, zijn in de non-profitsector 

maatschappelijke ondernemingen actief. In Nederland zijn deze ondernemingen 

vooral te vinden in onderwijs, zorg en welzijn. Een maatschappelijk onderneming 

is een private, niet op winst gerichte, organisatie die publieke diensten verleent 

(Boekholdt, 2007). Maatschappelijke ondernemingen in de gezondheidszorg 

hebben als doelstelling het leveren van een bijdrage aan de realisatie van publieke 

waarden van algemene toegankelijkheid, doelmatigheid en kwaliteit van de zorg 

(Van der Grinten, 2004). De geschiedenis van de maatschappelijke onderneming 

(paragraaf 3.3.1) geeft inzicht in hoe deze organisatie een eigen gezicht (paragraaf 

3.3.2) heeft gekregen door het bieden van maatschappelijke dienstverlening 

(paragraaf 3.3.3) in een cruciale sociale en maatschappelijke context.
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3.3.1 Geschiedenis

Maatschappelijke ondernemingen hebben een lange historie en traditie, die terug 

gaan tot de 16e eeuw. De soort instellingen die tegenwoordig maatschappelijke 

ondernemingen heten, bestaan in sommige sectoren dus al eeuwen. Vroeger 

werden maatschappelijke ondernemingen aangeduid met benamingen als 

‘particulier initiatief’ of (onderdeel van het) ‘maatschappelijk middenveld’ (Dekker, 

2002; Toonen, Dijkstra en Van Der Meer, 2003). Veel instellingen op het gebied van 

onderwijs, zorg en welzijn zijn oorspronkelijk door vanuit particuliere initiatieven 

opgericht (Okma en De Roo, 2009). De verbinding tussen overheid en particuliere 

initiatieven verliep historisch in Nederland vooral via de verzuiling. Hierdoor waren 

er veel particuliere organisaties die een grote invloed hadden op het overheidsbeleid 

en de sociaaleconomische inrichting van het land. De verzuiling heeft de 

maatschappelijke onderneming (in Nederland) in een bijzondere strategische 

positie gebracht en daaraan ontleent ze gedeeltelijk haar huidige positie en waarde 

(Burger en Dekker, 2001).

In het begin van de 20e eeuw neemt de belangstelling van de overheid voor 

maatschappelijke ondernemingen toe. Er moeten oplossingen gevonden worden 

voor diverse sociale kwesties. De vraag hierbij was of het primaat bij de overheid 

of bij het particulier initiatief met haar maatschappelijke ondernemingen moest 

liggen. Sociale wetgeving bleek noodzakelijk. Er ontstonden wettelijk gereguleerde 

aanspraken op diensten en arrangementen. Private organisaties werden door de 

overheid ‘gebruikt’ om het totaal aan dienstverlening te waarborgen. De uitbouw 

van de verzorgingsstaat zorgde ervoor dat deze particuliere organisaties publieke 

taken gingen uitoefenen en bevoegdheden kregen. De relatie tussen overheid 

en particulier initiatief werd gestructureerd via overlegorganen. De groei van de 

verzorgingsstaat is via dit publiek/privaat model verlopen.

 

Na de Tweede Wereldoorlog is er een ontwikkeling van afnemende betekenis 

van verzuiling en toenemende overheidsbemoeienis. De maatschappelijke 

ondernemingen zijn steeds meer gereguleerd. Niet alleen namen de subsidiëring 

en financiering vanuit de overheid toe, maar ook de regels en wetgeving. Onder 

deze sterke verstatelijking is het private karakter van de maatschappelijke 
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onderneming formeel wel gehandhaafd, maar feitelijk sterk aangetast. Hedendaagse 

maatschappelijke ondernemingen voelen zich belemmerd door regels, procedures 

en praktijken die wellicht historisch zijn te verklaren, maar die vandaag de dag 

belemmerend werken ten aanzien van productiviteit en kwaliteit. In de opbouw 

van de verzorgingsstaat en vervolgens in een op beheersing gericht beleid zijn 

ook zorgorganisaties als maatschappelijke onderneming steeds meer onderdeel 

geworden van de publieke verzorgingsarrangementen (WRR, 2006).

 

3.3.2 Eigenheid

Kenmerkend voor de maatschappelijke onderneming is dat haar kerntaak bestaat 

uit het (vanuit een eigen verantwoordelijkheid) daadwerkelijk inhoud geven aan de 

sociale grondrechten zoals neergelegd in artikelen 22 en 23 van de grondwet en 

internationale verdragen (Toonen, Dijkstra en Van Der Meer, 2003). Het gaat om de 

grondrechten die de overheid verplichten een bepaald basisniveau te garanderen 

op maatschappelijke gebieden, zoals wonen, onderwijs en zorg. De overheid hoeft 

deze voorzieningen niet zelf aan te bieden; zij heeft een waarborgfunctie. Deze 

voor burgers zeer belangrijke voorzieningen worden door de maatschappelijke 

ondernemingen geleverd. Het specifieke karakter van de sociale grondrechten en 

daarmee van de maatschappelijke onderneming die zich hierop toelegt, leidt ertoe 

dat de hedendaagse maatschappelijke onderneming opereert op het snijvlak van 

markt en overheid. Ze richt zich op centrale en toegankelijke maatschappelijke 

voorzieningen die aansluiten op constitutioneel verankerde sociale grondrechten. 

Ze zijn daartoe door de overheid gepositioneerd, gelegitimeerd en als het om 

de ouderenzorg gaat ingebed in de uitvoeringsorganisatie van de Algemene Wet 

Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) (Boekholdt, 2007).

 

3.4 Maatschappelijke dienstverlening

Maatschappelijke (zorg) ondernemingen functioneren, zoals in paragraaf 3.6 

verder toegelicht, in een morele, hybride en complexe context (Mouwen, 2004). 

Hun dienstverlening wordt daarom gekenmerkt door een spanning tussen het 

institutionele regime waarbinnen ze functioneren, de oriëntatie van waaruit 

ze werkzaam zijn en de vragen die cliënten ten aanzien van hen articuleren. 
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Maatschappelijke dienstverlening is steeds meer een recht geworden waar burgers 

de maatschappelijke onderneming alsook de overheid op aanspreken. De uitbouw 

van de verzorgingsstaat heeft geleid tot een hoog verwachtingspatroon ten 

aanzien van wat maatschappelijke dienstverlening zou moeten en kunnen leveren. 

De vraag naar zorg groeit gestaag en er moet ingespeeld worden op veranderende 

maatschappelijke behoeften en aansluiting worden gevonden bij mondige burgers. 

Individualisering, in de zin van toenemende vrijheid van keuze met betrekking tot 

de inrichting van het eigen leven, is een nog altijd toenemende ontwikkeling in de 

maatschappij. Cliëntgerichtheid en keuzevrijheid hebben de laatste jaren zowel 

politiek als in de praktijk van de zorg veel aandacht gekregen. Cliënten voelen 

zich steeds meer consument en wensen dienstverlening op maat (WRR, 2004). Dit 

verhoudt zich spanningsvol tot beginselen van gelijkheid en verwachtingen dat er 

voor iedereen collectieve zorg beschikbaar zou moeten zijn op het moment dat dit 

nodig is (SCP, 2000; Putters, Den Breejen, Frissen, 2009).

Het voldoen aan alle verwachtingen is kostbaar; terwijl er minder middelen beschikbaar 

zijn bij toenemende, gevarieerde en complexere zorgvragen. Tempering van die 

verwachtingen vindt niet plaats. Zowel op beleidsniveau als op het organisatieniveau 

van de dienstverlening is een permanente discussie gaande over de kerntaken van 

de maatschappelijke onderneming. Verbreding van het takenpakket betekent niet 

zelden een verzwaring. In feite is er sprake van een opeenstapeling van taken 

ten gevolge van de eisen en verwachtingen van verschillende belanghebbenden: 

overheid, uitvoeringsorganisaties, zorgorganisaties zelf en collega-organisaties uit 

aanverwante sectoren. De verbreding van het takenpakket –en daarmee ook de 

vervaging van de domeingrenzen van de verschillende sectoren– ontstaat soms 

op eigen initiatief van zorgorganisaties en de daar werkzame professionals. Soms 

worden deze initiatieven sterk gestuurd door vragen van cliënten en soms is het de 

overheid die hierin een belangrijke rol speelt. De verbreding van het takenpakket 

heeft ook betrekking op meer commerciële vormen van dienstverlening. Er is een 

groeiende differentiatie tussen diensten met een collectief karakter die voor elke 

burger beschikbaar moeten zijn en diensten die worden onderworpen aan de 

wetten van de markt en die een commerciëler karakter hebben. De grens tussen 

welke diensten tot het eerste domein behoren en welke tot het tweede verschuift 

door de tijd en leidt tot onduidelijkheid. 
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3.5 Zorgorganisaties

Zorgorganisaties geven zorg op formele basis: beroepsmatig door professionele 

beroepsbeoefenaren, in georganiseerd verband en tegen betaling. De zorg 

onderscheidt zich van andere sectoren door haar professionele karakter en de 

aard van het goed: zorg is geen productieproces maar dienstverlening (zie 3.5.1). 

Zorgorganisaties zijn ‘human service’-organisaties (zie 3.5.2) met een professioneel 

karakter (paragraaf 3.5.3). 

3.5.1 Dienstverlenende organisatie

Zorgorganisaties zijn dienstverlenende organisaties die specifieke kenmerken 

bezitten. Gastelaars (1997) noemt de volgende:

- Inbreng van de klant. De klant neemt actief deel aan de dienstverlening, is er 

(vaak letterlijk) fysiek bij betrokken. Dit betekent dat het contact in één keer 

goed moet gaan, omdat een eerste indruk nooit over gedaan kan worden. 

Gesproken wordt over ‘the moment of truth’ (Gronroos, 1990; Normann, 1991; 

van der Aa en Elfring, 2002). De inbreng van de klant is medebepalend voor het 

succes. 

- Morele beladenheid van transacties met de klant. De vragen die samenhangen 

met de dienstverlening zijn niet alleen technisch, maar ook normatief. Het 

antwoord op de vragen betekent morele keuzes maken. Dit wordt vaak vergeten 

doordat het werk gezien wordt als technische toepassing en zo tot routine 

verwordt. 

- Ambigue doelstellingen. Doelstellingen zijn vaak moeilijk operationeel te maken 

en de verschillende betrokkenen - uitvoerenden en klanten - hebben er vaak 

verschillende verwachtingen over. Gezondheidszorg is een maatschappelijk, 

politiek en publicitair beladen onderwerp. Zorgorganisaties hebben te maken 

met een bemoeizuchtige overheid en publieke opinie. 

- Zachte technologie. Een technologie is een gestandaardiseerd proces waarmee 

een doel wordt bereikt. In de ouderenzorg is dit voornamelijk people sustaining: 

‘het voorkómen van achteruitgang en het in stand houden van kwaliteit van leven 

gedurende latere levensfasen‘. Deze technologie is vaak zacht omdat kennis 

over het functioneren van mensen incompleet is. Het effect van ondernomen 

activiteiten is niet altijd (duidelijk) meetbaar en voorspelbaar. 
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- Onnavolgbaarheid van het werk van de uitvoerenden. Dienstverlening is sterk 

situationeel bepaald. De kernactiviteit bestaat uit transacties tussen uitvoerenden 

en klanten, waarbij de toegevoegde waarde gaandeweg de transactie ontstaat. 

Dat geeft een zeker gewicht aan de positie van de uitvoerenden. Hun inbreng 

is doorslaggevend bij het alledaags functioneren van de organisatie. De 

discretionaire ruimte: mogelijkheden om de regels van de organisatie (vanuit 

de wetgever, vanuit hun vak) op eigen wijze te interpreteren, is een gevolg van 

deze onnavolgbaarheid van hun activiteiten.

- Onbeheersbaarheid voor management. Diensten zijn ongrijpbaar en daardoor 

moeilijk(er) in de hand te houden. 

Bovenstaande kenmerken gelden voor alle dienstverleners, maar Gastelaars 

(1997, 2006) benadrukt dat het van belang is om onderscheid te maken tussen 

verschillende typen dienstverlening. Zij komt tot een typologie aan de hand van 

drie aspecten:

- De legitimiteit; op te vatten als het geïnstitutionaliseerde maatschappelijk 

draagvlak van de organisatie; 

- Het primaire proces, met speciale aandacht voor de positie van de uitvoerende(n) 

en de klanten; 

- De structuur en aansturing van de organisatie en daarmee de positie van het 

management. 

Zorgorganisaties in de ouderenzorg vallen binnen deze typologie onder het type 

zorgarrangementen. Bij deze vorm van dienstverlening wordt de kern van de 

dienstverlening bepaald door de duurzame afhankelijkheid van de cliëntengroep. 

Niet vertrouwelijkheid, maar een goed vertrouwen - dat wil zeggen het vertrouwen 

dat de zorg er altijd zal zijn - is van doorslaggevende waarde. Dienstverleners in 

het zorgarrangement hoeven niet per se hoog professioneel te zijn, maar staan wel 

garant voor een 7 x 24-uurs beschikbaarheid van zorg. Zowel organisaties die zich 

richten op cure als op care vallen onder het type zorgarrangementen. Cure staat 

voor alles wat met behandeling, genezing en stabilisering van ziekten te maken 

heeft. Kernactiviteit hierbij is ‘changing people’ (Hasenfeld, 2010). Care is erop 

gericht de kwaliteit van leven zo groot mogelijk te maken en is in het algemeen 

gericht op ondersteuning, verzorging, verpleging en zo nodig huisvesting van 
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mensen die met beperkingen in hun gezondheid, fysieke of geestelijke (on)

mogelijkheden, moeten leven. Bestaan en zorgsituatie vallen vaak samen en de 

zorg is niet zozeer gericht op genezing, maar op kwaliteit van leven. Hasenfeld 

(2010) noemt de kernactiviteit hier ‘people sustaining’. 

3.5.2 Human service-organisatie

Zorgorganisaties in de ouderenzorg zijn ook te typeren als human service-

organisaties. “De kerntaak bestaat uit gerichte transacties tussen uitvoerenden en 

cliënten met het oogmerk een specifiek effect bij deze cliënten teweeg te brengen, 

onder regie van centrale waarden van de organisatie en rekening houdend met de 

inbreng en verwachtingen van cliënten” (Hasenfeld, 2010; Gastelaars, 1997). In 

deze organisaties zijn de mensen het ‘ruwe materiaal’ waarmee gewerkt wordt. 

De kernactiviteit is changing of sustaining people. Het transformatieaspect is het 

onderscheid tussen human service-organisaties en andere dienstverleners.

 

Human service-organisaties kennen veelal een intramurale setting. In het verleden 

werden deze organisaties ook wel ‘total institutions’ genoemd (Goffman, 1959). 

Kenmerkend hiervoor is dat de organisatie het dagelijks leven tot in detail regelt 

en geneigd is alle klanten op dezelfde manier te behandelen. Het risico hiervan 

is de ontindividualisering van de klant: mensen raken hun ‘eigenheid’ kwijt 

omdat ze allemaal aan hetzelfde regime worden onderworpen. De deuren zijn 

dicht en het verschil tussen binnen en buiten is duidelijk. Hierdoor ontstaat ook 

het hospitaliseringseffect: mensen gaan zich te veilig voelen in ‘hun’ besloten 

omgeving. 

De laatste jaren zijn er echter veranderingen opgetreden. Na de aanvankelijke 

dominantie van een medische oriëntatie, zijn mede door de komst van nieuwe 

typen professionele beroepsbeoefenaren en veranderende maatschappelijke 

opvattingen, nieuwe zorgconcepten ontstaan. Kwaliteit van zorg en kwaliteit van 

leven worden leidende principes en zorg is er op gericht de betreffende persoon 

te ondersteunen bij een zo normaal mogelijk leven (Hoek, 2007). Aandacht en 

respect voor mensen staat centraal en de dialoog tussen cliënt en hulpverlener is 

belangrijk. 
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Ook van de Human Service-organisatie (HSO) wordt meer ondernemend gedrag 

gevraagd in verband met minder beschikbare middelen en een toenemende en 

veranderende vraag (Hasenfeld en Weaver, 1996; Hopkins and Hyde, 2002). 

Bedoeling hierbij is dat de organisatie met haar permanente beschikbaarheid zo 

goed mogelijk aansluit bij de ‘definitie van het leven’ zoals de individuele cliënt 

die formuleert. Geïndividualiseerde zorgarrangementen zullen moeten worden 

aangeboden waar bij de dienstverlening zich kenmerkt door uniciteit, heterogeniteit 

en kleinschaligheid. De positie van de cliënt is dan minder die van lijdend voorwerp, 

maar meer van deelnemer met een duidelijke inbreng, ook al wordt deze inbreng 

mede gekleurd door de afhankelijkheid van de cliënt. 

Innovatie in de maatschappelijke dienstverlening helpt om prestaties te verbeteren 

en publieke waarde te verhogen. Het is geen optionele luxe, maar geeft antwoord 

op de verwachtingen van cliënten en speelt in op hun behoeften (Mulgan en 

Albury, 2003). Innovatie is noodzakelijk om ‘persoonlijke’ publieke diensten te 

ontwikkelen. “One size fits all” diensten zijn niet langer geschikt voor een steeds 

meer gedifferentieerde en heterogene populatie. Er wordt maatwerk verwacht.

Er is nog weinig studie gedaan naar de verschillende vormen die innovatie kan 

aannemen in een human service-organisatie. Daardoor zijn er nog geen algemeen 

aanvaardbare benaderingen om innovaties te classificeren. (Morris, Coombes, 

Schindehutte and Allen, 2007). Omdat zorgorganisaties ‘human-service’ 

organisaties zijn, en er dus vaak sprake is van gelijktijdige productie en consumptie 

van de cliënt (Van der Aa en Elfring, 2002) gaat het gebruikelijk onderscheid 

tussen product en proces innovatie hier niet op. De klant als coproducent maakt 

dat er sprake is van flexibiliteit in de activiteiten van de voortbrenger van de 

dienst en de cliënt. Innovaties ontstaan dan omdat er verschuiving plaatsvindt 

in deze activiteiten. De toegenomen aandacht voor onderzoek naar innovatie in 

dienstverlenende organisaties heeft recent geleid tot een classificatieschema voor 

innovatie in diensten (Den Hertog, 2010) waarin onderscheid wordt gemaakt in 

innovatie van het dienstverleningsconcept, de klantrelatie, de zakenpartner, het 

verdienmodel en het dienstverleningssysteem. 
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3.5.3 Professionals

In de gezondheidszorg is de rol van de professional van oudsher dominant. 

Een professional is een hoog opgeleide beroepsbeoefenaar die op grond van 

kennis, ervaring en standaarden van de betreffende beroepsgroep, zelfstandige 

beslissingen neemt bij het uitoefenen van het vak. Een professional is autonoom 

ten aanzien van inhoudelijke beslissingen bij de behandeling van de cliënt (Hoek, 

2007). Beroepsbeoefenaren in de zorg bezitten hierdoor hindermacht en kunnen 

daarmee de organisatie en het management mede sturen. Daarbij geldt als 

vuistregel dat hoe sterker geïnstitutionaliseerd en geformaliseerd – tot uitdrukking 

komend in een eigen vereniging, eigen opleiding, accreditatie, eigen tuchtrecht en 

eigen beroepscode – hoe groter de invloed op organisatie en management. 

Deze invloed is vooral in de ziekenhuizen groot. In de ouderenzorg zijn de 

professionals over het algemeen minder georganiseerd en gereguleerd en daarmee 

minder dominant. De groep van professionals in de AWBZ-sector is divers; artsen, 

verpleegkundigen, activiteitenbegeleiders, psychologen, gedragstherapeuten, enz. 

De professionals in deze sector zijn veelal geen solisten, maar teamspelers die niet 

alleen hun deskundigheid met zich meebrengen, maar ook de vaardigheid van het 

communiceren en afstemmen met cliënten en andere professionals.

 

De positie en het domein van de professionals is voortdurend in beweging. Enerzijds 

door de dynamiek binnen de beroepsuitoefening zelf, als gevolg van nieuwe 

inzichten, kennis over methodieken en interventies en daaruit voortvloeiende 

specialisaties. Anderzijds door externe ontwikkelingen zoals processen van 

taakherschikking en -splitsing. In de meeste gevallen gaat het om de splitsing van 

complexe en eenvoudige taken waarna de ‘eenvoudige’ taken worden uitgevoerd 

door lager opgeleide medewerkers. De ontwikkelingen en verschuivingen binnen 

beroepsgroepen leveren vaak strijd op, omdat wordt geknaagd aan de bestaande 

indelingen en verworvenheden. Beroepsgroepen kennen een zeker conservatisme 

en zijn geneigd ‘hun’ werkdomein en specialisme te beschermen wat de bereidheid 

tot functiedifferentiatie en taakherschikking kan verkleinen.
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Het werk in de AWBZ-sector is te typeren als arbeidsintensief. Dat heeft vooral 

te maken met de eigenschappen van de cliënten in deze sector. Naarmate deze 

afhankelijker en minder zelfredzaam zijn, wordt de arbeidsintensiviteit groter. 

In de ouderenzorg zijn vooral veel verzorgenden werkzaam. Voor hen staat 

praktijkkennis meer centraal dan specifieke professionele kennis. Onderzoek van 

Santfort (2010) toont aan dat de context dan van uitermate belang is. Verzorgenden 

staan onder druk door de schraalheid van de zorgsector in combinatie met nieuwe 

eisen en een dreigend tekort aan personeel (RVZ, 2006). Het beeld van deze groep 

wordt steeds meer bepaald door lage scholing en een andere culturele achtergrond 

dan die van de cliënt (Thé, 2005). Aandacht is noodzakelijk voor versterking 

van deze groep door scholing en aanvulling met mantelzorgers en vrijwilligers 

(Knipscheer, 2006). Ook de rol die netwerken van mantelzorgers en vrijwilligers 

in de zorg kunnen spelen is van groot belang. Er zijn tal van activiteiten die door 

hen verzorgd kunnen worden. Dit kan arbeidsbesparing voor beroepskrachten 

opleveren en kwaliteitswinst voor cliënten. Er zijn tegenwoordig echter minder 

vrijwilligers beschikbaar. Het aantrekken en benutten van hun mogelijkheden 

vraagt specifieke aandacht (Hustinx en Meijs, 2011). Daarnaast belemmert de 

regulering van professionele praktijken deze inzet vaak, bijvoorbeeld door eisen 

die in ARBO- en beroepenwetgeving worden gesteld. Innovaties op het terrein van 

taakherschikking en technologie moeten dus ook gaan over de relaties tussen de 

medewerkers, vrijwilligers en de mantelzorgers (Putters, Ribeiro en Dijkshoorn, 

2005; Gastelaars, 2006).

3.6 Zorgsector

De Nederlandse gezondheidszorg laat zich op hoofdlijnen kenmerken door 

vier cruciale uitgangspunten. Ze kent allereerst een in hoge mate privaat 

georganiseerde uitvoering. Zorginstellingen zijn niet ván de overheid, maar zijn 

private stichtingen en verenigingen met een publieke doelstelling. Het zijn (zie 

paragraaf 3.3) maatschappelijke ondernemingen. In de tweede plaats wordt de 

gezondheidszorg voor het grootste deel gefinancierd via verzekeringspremies, die 

weliswaar collectief bijeengebracht worden, maar door private zorgverzekeraars 

of zorgkantoor worden beheerd. In de derde plaats (zie paragraaf 3.5.3) kenmerkt 

met name de medisch specialistische zorg zich door autonomie van professionals, 
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zowel medisch-inhoudelijke als organisatorisch. Tenslotte is er een overheid die 

verantwoordelijkheid draagt voor de spreiding, betaalbaarheid, solidariteit en 

kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg (grondwettelijk verankerd). Ze 

maakt dit niet zelfstandig waar, maar met andere partijen.

Bovenstaande uitgangspunten beïnvloeden mede de ontwikkeling en manifestatie 

van ondernemen in de zorg in Nederland (paragraaf 3.7), omdat zij van invloed 

zijn op mogelijkheden en wijze van functioneren van (ouderen)zorgorganisaties. 

De zorgsector is te typeren als moreel (sectie 3.6.1), complex (3.6.2) en hybride 

(3.6.3) en is de oorzaak dat ouderenzorgorganisaties worden geconfronteerd met 

zeven verschillende rationaliteiten die hun handelen bepalen (3.6.4). 

3.6.1 Moreel

Zorg is een morele aangelegenheid. Het is niet alleen een technische activiteit 

maar mede gebaseerd op morele waarden, zoals waardigheid, weldoen en schade 

voorkomen, op respectvol handelen en geen onderscheid maken tussen mensen. 

Die waarden als richtinggevend blijven zien is bepalend voor de kwaliteit van 

zorg. Het over het hoofd zien van deze morele kwesties die verbonden zijn aan 

de alledaagse zorg, zoals wassen, ontbijten en koffie drinken, is een vorm van 

bedrijfsblindheid (RVZ, 2005). In het dagelijkse werk komen verpleegkundigen 

en verzorgenden geregeld voor morele dilemma’s te staan. Deze dilemma’s gaan 

soms over klassieke ethische vraagstukken, zoals bijvoorbeeld euthanasie, maar 

vaker over alledaagse zorgactiviteiten, zoals het beroepsgeheim, of de bejegening 

van patiënten. Bij deze morele dilemma’s gaat het vooral om de volgende drie 

elementen (Struijs en van de Vathorst, 2009): (1) er moet gekozen worden tussen 

tenminste twee handelingen; (2) men weet niet wat te kiezen. Er is geen beste 

keuze, voor beide handelingsopties zijn morele gronden aan te voeren; en (3) 

wat de keuze ook wordt, het heeft altijd nadelige gevolgen voor de persoon zelf 

(schuldgevoel) en de ander (schade). Bijvoorbeeld: een kwaal ‘mag’ aangedikt 

worden om zo een hoger zorgzwaartepakket (ZZP) binnen te halen in het belang 

van goede zorg voor de bewoner.
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De laatste jaren wordt daarnaast in toenemende mate moral distress ervaren. Dit 

betekent dat de zorgverlener wel weet wat goede zorg is, maar zich machteloos 

voelt, of niet in de positie verkeert om die zorg daadwerkelijk in de praktijk te 

brengen. Redenen voor moral distress zijn veranderingen in de zorg, zoals andere 

wetgeving, alternatieve financieringsvormen, meer publieke verantwoording en 

verschuivende taken tussen zorgverleners (Struijs en van de Vathorst, 2009). Moral 

distress hangt vooral  samen met de vraag  hoe in bepaalde situaties toch goede 

zorg te geven. Men weet wat goed is om te doen, maar is niet bij machte, of wordt 

niet in staat gesteld, om dat vervolgens te doen. 

Deze dilemma’s van waardige zorg voor burgers die kwetsbaar en afhankelijk 

zijn vertaalt zich naar een maatschappelijk vraagstuk van morele aard: solidariteit 

(De Gooijer, 2007). Het borgen van toegankelijkheid van de maatschappelijke 

dienstverlening noopt tot keuzes en tot een doelmatige aanwending van middelen. 

3.6.2 Complex

De Nederlandse zorgsector is complex pmdat zij wordt gekenmerkt door 

vervlechting. Dit betekent het gezamenlijk opereren van publieke, private en 

professionele actoren in de zorg om publieke en private doelen te bereiken. Er 

is niet één machtscentrum van waaruit de koers wordt bepaald en sturing wordt 

gegeven. Evenmin is er sprake van een eenduidig en gedeeld normatief kader op 

basis waarvan kan worden vastgesteld wat aanvaardbare niveaus van kwaliteit van 

zorg en kosten zijn. Er is sprake van zowel een sterk individualistische op de cliënt 

gerichte component, als van een collectieve op solidariteit en gemeenschapsgevoel 

gebaseerde component, als van een professionele op deskundigheid gebaseerde 

component. De Nederlandse gezondheidszorg kan hierdoor worden getypeerd als 

een gemengd stelsel met sterke afhankelijkheden tussen overheid, marktpartijen, 

professionele beroepsgroepen en cliënten (Van der Grinten, Heldermans en Putters, 

2004). Belangen, opvattingen en interventies van deze partijen lopen in het ene 

geval parallel en staan in het andere geval haaks op elkaar. Terwijl bijvoorbeeld 

de overheid de nadruk legt op toegankelijkheid van zorg voor iedereen en op 

doelmatigheid, wil de cliënt een op de eigen wensen toegesneden zorg en wil de 

professional de beroepsnormen laten prevaleren (Van der Grinten en Meurs, 2005; 

Noordegraaf, 2004).
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3.6.3 Hybride

Naast vervlechting heeft de zorg ook hybriditeit als kenmerk. Zorgorganisaties 

hebben zowel publieke als private doelen, middelen en belangen en daardoor te 

maken met verschillende waardeoriëntaties, sturingsmechanismen en structuren 

voor verantwoording. De essentie van het begrip hybriditeit is dat het gaat om 

een combinatie van elementen die in ideaaltypische zin ‘wezensvreemd’ zijn 

(Noordegraaf, 2004). Ze vertegenwoordigen onderscheidende en conflicterende 

waarden (Brandsen, v.d. Donk en Kenis, 2006) waardoor er sprake is van een 

‘gespleten persoonlijkheid’ van de organisatie (Putters, 1998). Het gaat hierbij 

niet om simpele en oplosbare verschillen van mening, maar om de cognitieve 

(h)erkenning van verschillende waarheden. De uitdaging is om op een adequate 

manier op deze hybriditeit in te spelen. 

3.6.4 Trekkrachten in de ouderenzorg

Uit bovenstaande kenmerken van de zorg blijkt dat zorgorganisaties beïnvloed 

worden door een grote hoeveelheid stakeholders die verschillende belangen 

hebben en die handelen uit verschillende rationaliteiten. De verschillende 

rationaliteiten worden trekkrachten genoemd omdat zij de organisatie als het ware 

verschillende kanten op trekken. Dit komt omdat de rationaliteiten op zich zelf 

staand heel vanzelfsprekend zijn, maar vaak moeilijk met elkaar te combineren 

zijn en soms zelfs conflicterend zijn. Daarbij zijn ze niet altijd even sterk aanwezig: 

ze verschillen in kracht afhankelijk van de specifieke situatie, het moment en 

het managementniveau (van Hout, 2007). De trekkrachten stellen bestuurders, 

managers en uitvoerende in de zorg voortdurend voor dilemma’s. Er zijn zeven 

verschillende trekkrachten te onderscheiden:

- Maatschappelijke trekkracht: zorgorganisaties maken deel uit van de samenleving. 

De vergrijzing van de bevolking en vragen over de betaalbaarheid van zorg 

leiden er toe dat zorgorganisaties beïnvloed worden door de maatschappelijke 

vereisten van goede zorg, zoals toegankelijkheid, rechtvaardigheid en gelijkheid.

- Politiek-bestuurlijke trekkracht: de zorg voor de continuïteit van het zorgstelsel 

heeft de volle aandacht van de politiek. Zorgorganisaties worden beïnvloed 

door de debatten over controleerbaarheid, betaalbaarheid en solidariteit.
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- Medisch-professionele trekkracht: de professioneel-bureaucratische spanning 

beïnvloedt de zorgorganisaties. Professionals hebben eigen medisch-ethische 

basiswaarden en autonomie. Aspecten als medische urgentie, vrije artsenkeuze 

en patiëntzelfbeschikking zijn van belang.

- Ouderenzorg specifieke trekkracht: het verzorgende karakter zonder directe 

medische aspecten heeft eigen basiswaarden, zoals toewijding, menselijkheid 

en respect.

- Trekkracht van de lokale gemeenschap: zorg voor ouderen staat niet los van 

zijn context. Traditie, religie en gemeenschapszin zijn van belang.

- Economische trekkracht: samenhangend met het belang van continuïteit gaat 

het bij zorg ook over het spel van vraag en aanbod. Dit heeft twee aspecten:

-    zakelijkheid, met als basiswaarden efficiency, kostenminimalisatie en    

     effectiviteit.

-    marktwerking, met als basiswaarden concurrentie en winstgerichtheid.

Soms kan een trekkracht aan één of meerdere (publieke) organisaties of personen 

worden toegewezen. Andere trekkrachten zijn minder duidelijk toe te wijzen aan 

concrete actoren. De trekkrachten oefenen invloed uit op het functioneren van de 

organisaties in de ouderenzorg. De zeven trekkrachten vormen een model waarmee 

spanningen binnen de zorgsector kunnen worden begrepen en de wisselwerking 

tussen ondernemen door zorgorganisaties en de externe omgeving in beeld kan 

worden gebracht. 

3.7 Ondernemen in de (ouderen)zorg

In de voorgaande paragrafen is de specifieke context van de maatschappelijke 

onderneming binnen de ouderenzorg geschetst. In deze paragraaf staat, net als in 

hoofdstuk 2, het ondernemen centraal, maar nu toegespitst op de ouderenzorg. 

Als eerste wordt kort de ontwikkeling van (het denken over) ondernemen in de 

zorgsector geschetst (3.7.1). Vervolgens komen de verschillende niveaus waarop 

ondernomen kan worden aan de orde (3.7.2). De paragraaf wordt afgesloten met 

het beschrijven van drie ondernemende strategieën die in de praktijk zijn waar te 

nemen (3.7.3). 
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3.7.1	 Ontwikkeling	ondernemen	in	de	(ouderen)zorg	in	Nederland

Al in 1987 werd in de commissie Dekker gesproken over ondernemen door 

zorgaanbieders en zorgverzekeraars in een systeem van gereguleerde marktwerking. 

In een samenspel tussen de betrokken partijen moet de zorg zo meer vraaggericht, 

doelmatig, flexibel en toegankelijk worden met meer mogelijkheden voor keuzes. 

Bovendien zou de kwaliteit dan worden verhoogd. Sinds eind jaren ‘80 van de 

vorige eeuw is een transitie in gang gezet van aanbodregulering naar vraagsturing. 

Opeenvolgende kabinetten streven naar meer marktwerking en ondernemen in de 

gezondheidszorg (Van der Grinten, 2004). Vervlechting en hybriditeit van de zorg 

wordt daarbij niet als probleem, maar als uitdaging gezien (Putters, 1998). 

Uiteindelijk wordt in het regeerakkoord van het Tweede Paarse Kabinet (1998) 

ondernemen in de zorg verankerd waarbij het wordt opgevat als ondernemen 

in het publieke belang. Dit betekent het nemen van risico’s, het stimuleren van 

innovaties, het creatief inspelen op de ontwikkelingen in de omgeving en dit 

alles binnen een kader van publieke normen rond solidariteit, toegankelijkheid 

en gelijkheid. Deze vorm van ondernemen wordt in Nederland ‘maatschappelijk 

ondernemen’ genoemd. Het vindt plaats binnen een specifieke omgeving (het 

werken met collectieve middelen naast de particuliere inkomsten en de noodzaak 

hierover rekening en verantwoording af te leggen aan een publieke autoriteit) en 

binnen een specifieke doelstelling (het leveren van een bijdrage aan de realisatie van 

de publieke waarden ten aanzien van algemene toegankelijkheid, doelmatigheid 

en kwaliteit van de zorg) (Van der Grinten, 2004). In het regeerakkoord van het 

Tweede Kabinet Balkenende (2007) komt ondernemen opnieuw terug, maar dan 

met een ander accent. De deur wordt ook opengezet naar commercie in de zorg. 

Waar een aantal jaren geleden ten aanzien van commercie en winstoogmerk in de 

zorg ‘nee, tenzij’ gold, doet nu de redenering ‘ja, mits’ opgeld (Helderman, Meurs 

en Putters, 2006). 

3.7.2 Ondernemen door zorgorganisaties

Maatschappelijk ondernemen in de zorg kan worden uitgewerkt op macro-, meso- 

en microniveau. Op macroniveau betreft het kaderstelling en spelregels. Er zijn 
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bijvoorbeeld meerdere wetten aangenomen om maatschappelijk ondernemen te 

faciliteren; zoals de Zorgverzekeringswet en de Wet Toelating Zorginstellingen. 

Op mesoniveau gaat het om de ondernemende activiteiten van zorginstellingen. 

Op microniveau betreft het de verschillende rollen die managers en professionals 

vervullen (Putters, 1998). Dit onderzoek richt zich op het mesoniveau: de 

manifestaties van ondernemen door zorgorganisaties als maatschappelijke 

ondernemingen binnen de ouderenzorg.

Hoe ondernemen op mesoniveau eruit ziet, is afhankelijk van drie logica’s; 

productlogica: de eigenschappen van de zorg en de patiëntenpopulatie; 

institutionele logica: de publieke, private en professionele omgeving van de 

organisatie; en uitvoerings- of managementlogica: kenmerken van managers en 

professionals. 

Onderzoek naar ondernemen in de gezondheidszorg in Nederland laat zien dat de 

praktijken van ondernemen op meso-niveau per sector verschillen. Maar er zijn ook 

verschillen binnen één sector. (Van der Scheer, 2007). Mede omdat opvattingen 

over zorg en ondernemen zijn gerelateerd aan individuele personen (managers, 

professionals) met hun wensen en gedachtegoed. Naast product- en marktkennis 

spelen leiderschapsstijl en vaardigheden op het terrein van communicatie, relatie 

en reputatie vaak een doorslaggevende rol (Heldermans, Meurs en Putters, 2006). 

Het blijkt zeer afhankelijk van de ‘ondernemende’ attitude van aanbieders, 

hulpverleners en verzekeraars of ondernemen echt van de grond komt (WRR, 2004).

3.7.3	 Ondernemende	strategieën	in	de	zorgsector

In de praktijk zijn drie typen ondernemende strategieën op meso-niveau te 

onderscheiden (Putters, 2001, 2006):

MARKTGERICHT ONDERNEMEN OF VERMARKTING VAN DE ZORG

Bestaande of nieuwe diensten worden op de markt gebracht. Hierbij gaat het om 

het starten van activiteiten buiten de reguliere en collectieve financieringskaders 

om. Twee vormen zijn hierbinnen te onderscheiden: privatisering van de 

voorziening zelf en aanbieden van diensten aan derden. Met deze vormen wil de 
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zorgorganisatie extra inkomsten genereren en zich minder afhankelijk maken van 

één financieringsbron.

GEMEENSCHAPSGERICHT ONDERNEMEN OF VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE 

ZORG 

Hierbij vinden ondernemende activiteiten plaats binnen de bestaande financiële en 

beleidskaders. Ze zijn vooral gericht op verbeteren van de bestaande organisatie, 

financiering en uitvoering. Bij gemeenschapsgericht ondernemen gaat het vooral 

om het aangaan van samenwerkingsrelaties met andere organisaties binnen of 

buiten de sector en om de kwaliteit van dienstverlening te optimaliseren. Bij deze 

variant neemt het ondernemen de vorm aan van zo goed mogelijk aansluiten op de 

vragen van de burgers, het zoeken naar nieuwe combinaties in de dienstverlening 

zelf, of het anders organiseren van de dienstverlening. Dit vereist creativiteit en 

vernieuwingsdrang; de doelstelling is niet alleen betere dienstverlening, maar 

ook behoud en uitbreiding van ‘klandizie’. Onder druk van marktwerking en 

wettelijke veranderingen, werken zorginstellingen steeds vaker samen met andere 

maatschappelijke ondernemingen, zoals woningcorporaties en welzijnsinstellingen.

 

INTERN ONDERNEMEN OF VERSTATELIJKING VAN DE ZORG

Hierbij gaat het vooral om het introduceren van nieuwe procedures en werkwijzen 

binnen de zorgorganisatie. Te denken valt aan bedrijfsmatiger en klantgerichter 

werken, of wel verbeteren van de werkprocessen, de administratieve organisatie 

en de managementinformatie. Een dominante focus op de interne organisatie 

heeft het gevaar dat er geslotenheid ten opzichte van de omgeving ontstaat. 

Verstatelijking van de zorg wordt dan versterkt, waardoor er alleen sprake is van 

reactief responderen op nieuwe overheidsregels. 

Deze types zijn niet wederzijds uitsluitend. Ze komen in combinatie(s) voor, maar 

in de strategische koers van een zorgorganisatie is veelal één type leidend (Van de 

Donk, 2004).

3.8 Samenvatting

In dit hoofdstuk stond de ouderenzorg centraal. Achtereenvolgens zijn de 

kenmerken van de non-profitsector, de maatschappelijke onderneming en de 
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dienstverlenende (human service) organisatie aan de orde gekomen. Vervolgens 

is uitgebreid stilgestaan bij de specifieke kenmerken van de zorgsector. Deze 

is te typeren als moreel, complex en hybride, waardoor zorgorganisaties in de 

ouderenzorg worden geconfronteerd met zeven verschillende rationaliteiten 

ofwel trekkrachten. Deze zeven trekkrachten vormen een model waarmee het 

spanningsveld in de sector kan worden begrepen en de wisselwerking van de 

omgeving met het organisatorisch handelen (ondernemen) van een zorgorganisatie 

in beeld kan worden gebracht. Het hoofdstuk is afgesloten met een kort overzicht 

van de ontwikkeling en reeds aanwezige kennis over ondernemen binnen de 

(ouderen)zorg door maatschappelijke ondernemingen in Nederland. 
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HOOFDSTUK 4   METHODOLOGIE

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de methodologie van het onderzoek beschreven en 

verantwoording afgelegd over de hierbij gemaakte keuzes. Gestart wordt met 

de beschrijving van de probleemstelling, waarna in paragraaf 4.3 nader wordt 

ingegaan op de keuze voor kwalitatief onderzoek in de vorm van expert interviews 

(4.4) en een longitudinale multi-case studie (4.5). In paragraaf 4.5.1 worden kort 

de twee organisaties getypeerd waarbinnen de cases zich afspelen. Daarna wordt 

ingegaan op de selectie van de cases en het verzamelen en analyseren van de data. 

Het hoofdstuk sluit af met aandacht voor methodologische kwaliteit.

4.2 Probleemstelling 

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’. Het heeft daarmee als doel inzicht te verschaffen in de verschillende 

manifestaties van ondernemen door de variëteit in ondernemende activiteiten in 

relatie te brengen met de specifieke context. 

Het onderzoek richt zich op ondernemen op meso-niveau; ondernemen door 

maatschappelijke ondernemingen. Bij manifestaties van ondernemen in een 

maatschappelijke onderneming van ouderenzorg in Nederland worden twee 

niveaus onderscheiden; het bestuurlijk en het organisatie niveau. Ondernemen 

op bestuurlijk niveau verschilt van ondernemen op organisatieniveau omdat de 

rol van bestuurders en managers ten aanzien van ondernemen verschilt. Daarbij 

komt dat de context op deze twee niveaus verschilt en ook de twee niveaus anders 

beïnvloedt. Hierdoor ontstaan verschillende manifestaties van ondernemen. Dit 

resulteert in de volgende vraagstelling:
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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?

DEELVRAGEN

-  Wat is de karakterisering van ondernemen op bestuurlijk niveau en welke 

variëteit is te onderscheiden? 

-  Hoe wordt ondernemen op bestuurlijk niveau beïnvloed door de context?

-  Hoe ontwikkelt ondernemen zich op organisatieniveau en welke variëteit is te 

onderscheiden?

-  Hoe wordt ondernemen op organisatieniveau beïnvloed door de context?

-  Op welke wijze verhouden ondernemen op bestuurlijk- en organisatieniveau 

zich tot elkaar?

Het begrip context kan op veel verschillende manieren opgevat worden (Masurel, 

Van Gelderen, 2012). Belangrijk is dus om expliciet aan te geven wat er in het 

onderhavige onderzoek onder wordt verstaan. 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. 

Omdat er nog niet veel bekend is over ondernemen door maatschappelijke 

ondernemingen in de ouderenzorg is gekozen voor explorerend, kwalitatief 

onderzoek. Om de eerste twee deelvragen te kunnen beantwoorden wordt een 

brede, inventariserende studie verricht onder 30 bestuurders van maatschappelijke 

ondernemingen in de Nederlandse ouderenzorg. Met hen worden expert interviews 

gehouden om inzicht te verkrijgen in: 

-  de karakterisering van ondernemen, wat houdt ondernemen volgens hen in? 

-  de variëteit, wat voor verschillende ondernemende activiteiten vinden op dit 

niveau plaats? 

-  de context, wat is de invloed van de context op de ondernemende activiteiten? 
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Om de tweede en derde deelvraag te beantwoorden wordt een longitudinale multi-

case studie in de vorm van een gecontextualiseerde proces studie uitgevoerd. Bij 

twee maatschappelijke ondernemingen in de ouderenzorg worden, gedurende 

een jaar, in totaal 13 verschillende initiatieven gevolgd om gedetailleerd inzicht te 

verkrijgen in: 

-  het proces: de aanleiding, het doel, het verloop en het resultaat van de 

ondernemende activiteiten. 

-  de context: wat is de invloed van de context op de ondernemende activiteiten. 

De laatste deelvraag wordt uiteindelijk beantwoord door het combineren van de 

resultaten van de voorgaande deelvragen.

4.3	 Kwalitatief	onderzoek

De probleemstelling veronderstelt dat ondernemen in een maatschappelijke 

onderneming binnen de ouderenzorg een complex proces is waarbij zowel de 

organisatiecontext als de externe context een belangrijke en beïnvloedende rol 

spelen. Om inzicht te krijgen in dit relatief onbekende, maar uiterst relevante proces 

is gekozen voor kwalitatief onderzoek omdat dit de mogelijkheid biedt om de 

empirische werkelijkheid uitvoerig in kaart te brengen. Bij kwantitatief onderzoek 

met behulp van vragenlijsten gaat, door reductie van de werkelijkheid, teveel 

informatie verloren om de complexiteit goed te kunnen doorgronden (Swanborn, 

1991). Kwalitatief onderzoek leidt tot inzicht in aspecten van de dagelijkse praktijk 

en geeft hierdoor een ‘kijkje in de keuken’. 

Door het exploratieve karakter is het onderzoek gericht op theorieontwikkeling 

door de interactie van theorie en data. “The theory-building process occurs via 

recursive cycling among the case data, emerging theory, and later, extant 

literature” (Eisenhardt en Graebner, 2007). De theorie biedt een ‘bril’ om naar de 

data te kijken en kan vermijden dat de onderzoeker overweldigd raakt door een te 

grote hoeveelheid informatie. Eisenhardt (1989) noemt dit “an a priori specification 

of constructs”. Deze aanpak verschilt van die van “grounded theory”, zoals 

geformuleerd door Glaser en Strauss (1967) omdat het in de construct-specificatie 

fase al is toegestaan om op bestaande inzichten voort te borduren. Maar net als bij 

de grounded theory blijft het belangrijk om “open- minded” te zijn en geen causale 

verbanden tussen constructen aan te nemen (Corbin en Strauss, 1990). 
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De potentieel belangrijke constructen, relevant voor ondernemen op 

organisatieniveau in een maatschappelijke onderneming in de zorg, zijn in tabel 4.1 

gespecificeerd. Voor het construct initiatief is gebruik gemaakt van de ‘sensitizing 

constructs’ uit de studie van Van de Ven (1986) naar innovatieontwikkeling en nadere 

aanvullingen hiervan door Pettigrew (1992). De context constructen zijn terug te 

voeren op de uitgebreide literatuurstudie waarvan de relevante bevindingen zijn 

weergegeven in hoofdstuk 2. Als gevolg van het huidige onderontwikkelde stadium 

van onderzoek naar ondernemen in de non-profitsector, worden in dit onderzoek 

voor een deel theoretische concepten gebruikt die hun geldigheid hebben bewezen 

in onderzoek naar ondernemen in profitorganisaties.

Element           Focus                          Literatuur

Context Intern: Organisatie-   Structuur
condities        Cultuur   
                      Klimaat                             

Benner en Tushman, 2003; Gibson en Birkinshaw, 
2004; Mom, Van Den Bosch en Volberda, 2009: 
Ireland, Hitt, Camp en Sexton, 2001; Ireland, 
Kuratko en Morris, 2006; Guth en Ginsberg, 1990; 
Ireland en Webb, 2007.

Context Intern: Missie           Waardecreatie Luke en Verreyne, 2006; Weerawardena en Mort, 
2006, Frumkin en Andre-Clark, 2000;  Moore, 
2000; CDA, 2005; Dees, 2001; McDonald, 2007.

Context Extern Omgeving     Politieke invloed
                     Stakeholders
                     Trekkrachten
                       

Alexander, 1998, 2000; Thompson, 2002; 
Bezemer, Volberda, Van Den Bosch en Jansen, 
2006; Morris, Coombes, Schindehutte en Allen, 
2007; Brandsen, Van De Donk en Putters, 2007; 
Weerawardena en Mort, 2006; Van Hout, 2007.

Initiatief Proces           Idee
                     Mensen
                     Transacties
                     Context
                     Resultaat

Burgelman, 1983; Birkinshaw, 1997; Van der Ven, 
1986; Van de Ven en Poole, 1990; Wielemaker, 
2003; Pettigrew,1990.

Tabel 4.1: Relevante constructen

Hoewel er dus gebruik gemaakt wordt van theoretische concepten om een raamwerk 

te ontwikkelen dat helpt om te focussen op bepaalde aspecten bij het verzamelen 

van data, is het karakter van deze studie exploratief. Er wordt niet een bepaalde 

theorie getest maar bijgedragen aan theorieontwikkeling over ondernemen 

door maatschappelijke ondernemingen. 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 coderingen die gebruikt 
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zijn bij de analyse zijn inductief gegenereerd uit de data in plaats van afkomstig 

uit de theorie.

4.4	 Expert	interviews

Om de eerste twee deelvragen ’ Wat is de karakterisering van ondernemen op 

bestuurlijk niveau en welke variëteit is te onderscheiden?’ en ‘Hoe wordt ondernemen 

op bestuurlijk niveau beïnvloed door de context?’ te beantwoorden is een brede 

inventariserende studie uitgevoerd onder 30 bestuurders van maatschappelijke 

ondernemingen binnen de Nederlandse ouderenzorg. Uit de voorgaande 

hoofdstukken is duidelijk geworden dat er zowel in de wetenschappelijke 

literatuur als in beleidsdocumenten geen eenduidigheid is over de karakterisering 

van ondernemen in de ouderenzorg. Daarom wordt breed geïnventariseerd wat 

bestuurders in de ouderenzorg hieronder verstaan. Daarnaast wordt in beeld 

gebracht welke ondernemende activiteiten er op dit niveau plaatsvinden. Gekozen 

is voor expert interviews met 30 bestuurders. Deze bestuurders vormen geen 

representatieve steekproef maar zijn, door gebruik te maken van de ‘snowbal’ 

techniek, bewust geselecteerd op basis van hun actieve deelname en betrokkenheid 

bij het debat over ondernemen in de ouderenzorg. Zij zijn uitstekend op de hoogte 

van de ontwikkelingen in de sector en hebben hier (verschillende) opvattingen over 

zodat aan de aanwezige diversiteit in karakterisering en variëteit in ondernemen 

recht kan worden gedaan. Er is wel bewust geselecteerd op spreiding in omvang 

en geografische locatie van de organisaties waar de bestuurders werkzaam zijn 

omdat vanuit de literatuur bekend is dat deze factoren van invloed kunnen zijn op 

ondernemen. Dit betekent dat er gesproken is met bestuurders van zowel kleine, 

middelgrote als zeer grote organisaties. Deze organisaties bevinden zich van 

Groningen tot Limburg en vanaf de kuststreek tot de Achterhoek. De locaties zijn 

te vinden in plattelandsgebieden en in grote steden. 

Gekozen is voor individuele diepte-interviews omdat deze een breed en grondig 

inzicht geven in het individuele perspectief van de respondent. Bij de rapportage 

is daarom bewust gebruik gemaakt van veel citaten omdat dit de handelingen, 

opvattingen en denkbeelden van de bestuurders in hun eigen woorden vastlegt. 

Alle interviews zijn afgenomen op het kantoor van de bestuurder. Voorafgaand 
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aan de interviews zijn jaarverslagen, de website en eventueel andere openbare 

informatie over de organisaties bestudeerd. Op basis van deze informatie starten 

de interviews met algemene vragen over de organisatie en de rol van de Raad 

van Bestuur. Daarna volgden vragen over ondernemen in de ouderenzorg in het 

algemeen en de toepassing hiervan in de eigen organisatie in het bijzonder. De 

interviews namen gemiddeld vijf kwartier in beslag en zijn allemaal opgenomen en 

volledig uitgeschreven. De transcripten zijn in eerste instantie ‘open’ gecodeerd om 

alle opvattingen en ontwikkelingen in beeld te krijgen. Vervolgens is het materiaal 

gecodeerd op dimensies afkomstig uit het theoretisch raamwerk om de invloed van 

de context te analyseren. Bij de citaten zijn alleen respondentnummers genoemd 

omdat anders de anonimiteit van de respondenten niet gewaarborgd kan worden.

4.5 Longitudinale multi-case studie

Om de derde en vierde deelvraag ‘Hoe ontwikkelt ondernemen zich op 

organisatieniveau en welke variëteit is te onderscheiden?’ en ‘Hoe wordt ondernemen 

op organisatieniveau beïnvloed door de context?’ te beantwoorden is een 

longitudinale multi-case studie uitgevoerd, in de vorm van een gecontextualiseerde 

proces studie. Bij twee maatschappelijke ondernemingen in de ouderenzorg, Alpha 

en Omega, worden gedurende de periode van één jaar, in totaal 13 verschillende 

initiatieven gevolgd om gedetailleerd inzicht te verkrijgen in het proces en de 

context van ondernemen op organisatieniveau. 

VERGELIJKENDE CASE STUDIE

Er bestaan veel definities van casestudies en omdat dit tot spraakverwarring leidt 

is het van belang aan te geven wat in het onderhavig onderzoek onder casus wordt 

verstaan (Swanborn, 1991). In dit onderzoek is de casus gelijk aan de eenheid van 

analyse: het initiatief. Dit is vergelijkbaar met de studies van Burgelman (1983), 

Birkinshaw (1997) en Lechner end Floyd (2007). Een initiatief is in essentie een 

ondernemend proces, waarbij individuen in een organisatie kansen identificeren en 

opvolgen om toekomstige goederen en diensten te creëren.

Er is sprake van een vergelijkende casestudy omdat er in totaal 13 initiatieven 

(cases) geanalyseerd zijn en met elkaar worden vergeleken. Hierdoor is het zowel 
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mogelijk om een grote diversiteit aan ondernemende activiteiten in kaart te brengen, 

als om een vergelijking van de processen mogelijk te maken. Vergelijkende case 

studies zijn rijke bronnen van informatie die het mogelijk maken om (onverwachte) 

patronen en regelmatigheden te ontdekken in complexe dynamische fenomenen. 

(Miles en Huberman, 1994; Yin, 2008; Eisenhardt en Graebner, 2007).

Zoals eerder besproken wordt de context in dit onderzoek onderverdeeld in 

organisatiecontext en externe context. Om inzichtelijk te krijgen of een specifieke 

organisatiecontext een uniforme invloed heeft op alle initiatieven worden meerdere 

initiatieven binnen één organisatie geselecteerd en met elkaar vergeleken met 

betrekking tot de invloed vanuit de organisatiecontext. Bij Alpha zijn zeven 

initiatieven geselecteerd en bij Omega zes1. Omdat beide organisaties in dezelfde 

externe context opereren is het mogelijk om te vergelijken of deze een uniforme 

invloed heeft op de initiatieven bij beide organisaties.

GECONTEXTUALISEERDE PROCES STUDIE

Ondernemen is een contextafhankelijk dynamisch proces dat geen duidelijk begin- 

en eindpunt kent en dus het best begrepen kan worden door het proces gedurende 

een langere periode in de praktijk te volgen. Een contextuele procesbenadering 

betekent dat de continue wisselwerking tussen proces en context specifiek in 

de analyse betrokken wordt. Er vindt zowel verticale (multilevel) als horizontale 

(proces) analyse plaats. Verticaal refereert aan de onderlinge afhankelijkheid van 

hogere en lagere niveaus van analyse. Ontwikkelingen op het ene niveau hebben 

consequenties voor het andere niveau. De initiatieven in deze studie worden 

zowel beïnvloed door de organisatiecontext als de externe context. Er bestaat een 

wisselwerking tussen deze drie niveaus van analyse. Horizontaal refereert aan de 

aandacht voor de sequentiële afhankelijkheden in het proces op een bepaald niveau. 

Ontwikkelingen in het verleden, hebben uitwerking op het heden en kunnen ook 

de toekomst beïnvloeden (Pettigrew, 1990). Het belang van een proces perspectief 

wordt steeds meer erkend en krijgt meer aandacht (Steyaert, 2007; Johannisson, 

2011). Verschillende onderzoekers (Van De Ven en Engleman, 2004; Chiles, Vultee, 

1Bij Omega zijn oorspronkelijk ook 7 initiatieven geselecteerd maar 1 initiatief is uiteindelijk niet in 
het onderzoek betrokken.  Dit initiatief is door Omega, gedurende het jaar van onderzoek, wegens 
tijdgebrek voorlopig ‘geparkeerd’. 
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Gupta, Greening en Tuggle, 2010) pleiten met name voor het gebruik van event-

driven process onderzoek. Proces wordt dan opgevat als “A sequence of events or 

activities that describe how things change over time” (Van De Ven, 1992, p.169). 

Event-driven onderzoek gaat verder dan alleen het beschrijven van het proces. Het 

gaat erom inzicht te krijgen in de achterliggende logica. Door het bestuderen van 

het proces kunnen factoren naar boven komen waar nog niet eerder aandacht aan 

geschonken is (Langley, 1999). Het begrijpen van de patronen in de ‘events’ is 

de sleutel in het ontwikkelen van adequate verklaringen. De eenheid van analyse 

bij een event-driven procesaanpak is: “An evolving central subject that make 

events happen and to which events occur” (Van de Ven en Engleman, 2004). In dit 

onderzoek is de eenheid van analyse het initiatief. 

4.5.1 Organisatiebeschrijvingen

Hierboven is aangegeven dat voor het onderzoek twee organisaties, Alpha en 

Omega, zijn geselecteerd. Bij de keuze van de organisaties zijn drie selectiecriteria 

gehanteerd. Voorwaarde voor onderzoek is dat het object van onderzoek(initiatieven) 

duidelijk in de organisatie waarneembaar is. Het eerste en belangrijkste 

selectiecriterium is daarom dat de organisatie in het veld van onderzoek (de 

ouderenzorg) bekend staat als ondernemend of innovatief (Ireland, Covin, Kuratko, 

2009). Een tweede selectiecriterium is de grootte van de organisatie omdat in de 

literatuur verondersteld wordt dat het voor grote organisaties moeilijker is om 

ondernemend gedrag te vertonen omdat zij over het algemeen minder flexibel zijn. 

Als derde is geselecteerd op regio omdat dit van invloed is op de wachtlijsten voor 

cliënten en de beschikbaarheid van personeel. Deze selectiecriteria hebben geleid 

tot de keuze voor de organisaties Alpha en Omega. Bij beide organisaties zijn de 

initiatieven gedurende de periode van een jaar systematisch onderzocht. Bij Alpha 

heeft het onderzoek plaatsgevonden van september 2008 tot september 2009 en 

bij Omega van maart 2010 tot maart 2011.

Alpha is onderdeel van Alpha zorggroep, een grote reeds lang bestaande (fusie)

organisatie in het westen van Nederland. Deze regio kent wachtlijsten en kampt met 

een schaarste aan personeel. Alpha zorggroep is opgesplitst in vier organisaties die 

elk een eigen regio of gemeente bedienen. In totaal bieden zij behalve thuiszorg 
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ook op 11 locaties verzorgings- en/of verpleeghuiszorg aan. Alpha zorggroep 

heeft ca. 1300 intramurale en 1000 extramurale cliënten. Er zijn in totaal ca. 2500 

medewerkers in dienst (gezamenlijk 1300 FTE). Alpha staat bekend als de meest 

ondernemende organisatie binnen Alpha zorggroep en is om die reden voor dit 

onderzoek geselecteerd. De Gemeente Zuid, waar Alpha voor verantwoordelijk 

is, omvat 4 verzorgings- en verpleeghuizen: Margriet, Korenbloem, Jasmijn en De 

Roos. De huizen kennen alle vier een zekere ‘couleur lokale’, die afgestemd is op 

de specifiek wensen en behoeften van de cliënten. Ze werken echter wel samen 

als één organisatie. Dankzij deze ‘eenheid in verscheidenheid’ kan passende zorg- 

en dienstverlening aangeboden worden. In de Gemeente Zuid zijn ca. 250 FTE 

medewerkers werkzaam en zijn er ongeveer 410 intramurale cliënten

Omega daarentegen, is een relatief kleine en jonge zelfstandige zorgorganisatie 

in het oosten van Nederland. Deze regio kent alleen wachtlijsten voor de 

psycho-geriatrische zorg en wordt gekenmerkt door veel concurrentie. Voor de 

intramurale zorg is geen personeelstekort. Voor de extramurale zorg wordt het 

aanbod steeds schaarser. Omega biedt in de plaats Oosten naast thuiszorg, op 4 

locaties verzorgings- en/of verpleeghuiszorg aan. De locaties Jade, Onyx, Saffier en 

Robijn, kennen alle vier specifieke doelgroepen met passende vormen van zorg- en 

dienstverlening. Er zijn ongeveer 280 Fte medewerkers in dienst, er zijn ca. 340 

intramurale cliënten en er wordt 30.000 uren thuiszorg geleverd.

4.5.2 Selectie casussen

Door het exploratieve karakter van dit kwalitatieve onderzoek is de selectie 

van casussen geen random proces maar gebeurt dit op basis van theoretische 

overwegingen (Eisenhardt, 1989). Op basis van bestaande theoretische concepten 

en inzichten worden bepaalde groepen en thema’s geselecteerd voor gedetailleerde 

analyse (Strauss en Corbin, 1990). Deze selectie techniek is zeer bruikbaar om een 

theorie (verder) te ontwikkelen in plaats van te testen.

De eerste stap in het onderzoek betreft de identificatie en selectie van de 7 

initiatieven bij zowel Alpha als Omega. Dit is gedaan door het bestuderen van 

relevante organisatiedocumentatie en het (afzonderlijk) interviewen van alle leden 
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van het managementteam. De initiatieven zijn op dezelfde manier geselecteerd 

als in de studies van Birkinshaw (1997) en Wielemaker (2003). Eerst is aan het 

managementteam gevraagd om relevante initiatieven voor te dragen. Daarna 

zijn, om bias door het managementteam te voorkomen, door de onderzoeker de 

definitieve initiatieven geselecteerd. Onderzoek in de private sector laat zien dat 

de variëteit in ondernemende activiteiten te maken heeft met: wie de initiator is 

(top-down of bottom- up); de mate van innovativiteit (incrementeel of radicaal); en 

het bereik dan wel het toepassingsgebied (enkele afdeling of gehele organisatie). 

Deze drie criteria zijn gebruikt voor de selectie van de initiatieven. Daaraan 

toegevoegd is het criterium dat alle disciplines in de organisatie (facilitair/gastvrij, 

zorg en welzijn) in één of meerdere van de initiatieven vertegenwoordigd moeten 

zijn. Tenslotte is er op gelet dat de geselecteerde initiatieven variëren in fase van 

ontwikkeling. Sommigen zijn net opgestart, andere al afgerond. Dit is gedaan 

omdat de combinatie van retrospectieve en real time casussen ‘researchers bias’ 

reduceert. (Leonard-Barton, 1992).

4.5.3 Verzamelen/analyseren data

Omdat ondernemen geen duidelijk begin- en eindpunt kent is er voor gekozen 

om gedurende de periode van één jaar het proces en de context van de diverse 

initiatieven in kaart te brengen. Dit betekent dat zowel bij de aanvang als de 

afronding van het onderzoek sommige initiatieven reeds in gang waren gezet, 

danwel nog gaande waren. De verzameling en de analyse van de data heeft niet 

gescheiden plaatsgevonden maar elkaar constant afgewisseld. Daarbij is gekozen 

voor datatriangulatie omdat dit verschillende soorten data oplevert waardoor 

een completer beeld ontstaat en er soms de mogelijkheid is om verkregen 

informatie te verifiëren. Documentenanalyse levert veel feitelijke informatie. 

Sector rapportages, branchetijdschriften en berichten in de opinie- en dagbladen 

geven een goed overzicht van trends en ontwikkelingen in de externe context. 

Algemene interne documenten als ondernemingsplan, jaarrekening, website en 

nieuwsbrieven geven bij beide organisaties veel inzicht in de formele organisatie 

en de achtergrond van gebeurtenissen. Specifieke projectplannen, notulen en 

evaluaties geven gedetailleerde informatie over de initiatieven. De beperking 

van documentenanalyse is de (soms bewuste) selectieve beschikbaarheid van 
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documenten. Interviews geven niet alleen de mogelijkheid van nadere toelichting 

en specifieke, gedetailleerde informatie, maar bovendien inzicht in persoonlijke 

meningen, gevoelens en ervaringen. Directe observaties geven toegang tot het 

proces en inzicht in de situatie van alledag. Door het observeren van hoe het er 

daadwerkelijk aan toe gaat ontstaat eveneens inzicht in eventuele discrepanties 

tussen formele uitspraken en waargenomen gedrag. Tijdens een longitudinale 

veldstudie is de dataverzameling een iteratief proces van waarnemen en verificatie. 

Zoals hiervoor vermeld heeft de verzameling en de analyse van de data in de 

praktijk niet gescheiden plaatsgevonden maar worden ze voor de helderheid wel 

afzonderlijk gepresenteerd. 

VERZAMELING VAN DATA

Bij Alpha heeft het onderzoek plaatsgevonden van september 2008 tot september 

2009. 





 
  
  

             

Figuur 4.1: Tijdslijn onderzoek Alpha

Om bekend te raken met de organisatie is in september de kennismaking gestart 

met wekelijks één of meerdere bezoeken aan één van de locaties van Alpha. 

Vele observaties zijn gedaan bij het restaurant, huiskamers, de receptie en 

overige openbare ruimtes. Ook zijn informele gesprekken gevoerd met diverse 

medewerkers en met alle leden van het managementteam. Verder is direct een start 

gemaakt met de analyse van schriftelijk materiaal. Zowel actuele documenten als 

archiefmateriaal is hiervoor geraadpleegd. Voorbeelden hiervan zijn strategienota’s, 

missiedocumenten, human resource management plannen, nieuwsbrieven, notulen, 

folders, etc. Eind september heeft de selectie van de initiatieven plaatsgevonden. 

Vanaf oktober zijn de locaties ongeveer twee keer per maand bezocht voor 

observaties op de werkplekken en bij vergaderingen en informele bijeenkomsten. 

Gedurende het jaar zijn ook steeds de relevante nieuwe documenten bestudeerd. 
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Daarnaast zijn, verspreid over het jaar, semi-gestructureerde interviews gehouden 

met mensen die specifiek bij één of meerdere initiatieven betrokken waren. Ze 

verschillen van elkaar wat betreft hun hiërarchische positie, functie en disciplinaire 

achtergrond. Omdat er altijd meerdere personen betrokken zijn bij een specifiek 

initiatief is per initiatief met gemiddeld drie verschillende personen gesproken. 

Hierdoor is het niet alleen mogelijk gebleken om feitelijke data te verifiëren 

maar ook inzicht te krijgen in verschillen in beleving. De semi-gestructureerde 

interviews bevatten zowel algemene als meer specifieke vragen en zijn gebruikt 

als leidraad om alle relevante aspecten van een initiatief aan de orde te laten 

komen. De gemiddelde lengte van een interview is vijf kwartier. Het onderwerp van 

elk interview is één of meer specifieke initiatieven. De startvragen zijn gefocust 

op het initiatief zelf. Daarna wordt de aandacht verlegd naar beïnvloedende (f)

actoren en de context. Waar nodig is om nadere opheldering gevraagd en is dieper 

ingegaan op interessante aspecten die naar voren komen. Met sommige mensen 

is gedurende het jaar meerdere malen gesproken. In totaal zijn 28 interviews 

gehouden. Alle interviews zijn op tape opgenomen en vervolgens uitgeschreven. 

Bij de citaten is uitsluitend met respondentnummers gewerkt en is de functie van 

de respondent niet vermeld omdat anders de anonimiteit van de respondenten niet 

gewaarborgd kan worden. In bijlage 2 is een lijst opgenomen met de functienamen 

van de respondenten. In respectievelijk mei en oktober 2009 heeft de presentatie 

van de tussentijdse en eindresultaten aan het managementteam plaatsgevonden. 

Beide presentaties geven (h)erkenning bij het MT. De aanvullende discussie leidt 

vervolgens tot aanscherping van de analyse.

 

Het onderzoek bij Omega heeft van maart 2010 tot maart 2011 plaatsgevonden 

en kent een vergelijkbare opzet en uitvoering als bij Alpha. Bij Omega worden de 

locaties minder frequent bezocht omdat hier minder gelegenheid wordt geboden 

voor informele observaties en gesprekken. De geplande semi-gestructureerde 

interviews worden vaak verschoven maar uiteindelijk vinden er toch 21 plaats. 

De Raad van Bestuur heeft geen behoefte aan terugkoppeling van tussentijdse en 

eindresultaten. Discussie hierover heeft dus niet plaatsgevonden.
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Figuur 4.2: Tijdslijn onderzoek Omega

ANALYSE VAN DATA

In lijn met de case research methodologie gebruikt door Eisenhardt (1989) is 

de dataverzameling en -analyse in stappen onderverdeeld. De eerste stap is het 

afzonderlijk beschrijven en analyseren van elk initiatief. Het is belangrijk om 

bekend te raken met het patroon van een enkel initiatief voordat vergelijkingen 

(kunnen) worden gemaakt met andere initiatieven. Dit analyseren van een enkel 

initiatief wordt door Eisenhardt de ‘withincase’ analyse genoemd. Aan het begin 

van de onderzoeksperiode is bij beide organisaties gestart met het verkrijgen 

van baseline informatie om een retrospectieve case geschiedenis te kunnen 

ontwikkelen. De context en gebeurtenissen die geleid hebben tot de stand van 

zaken op dat moment zijn onderzocht. Terwijl de historische baseline werd 

ontwikkeld is begonnen met het real-time onderzoek waarbij, zoals gezegd, 

een diversiteit aan dataverzamelingsmethoden is gebruikt. Alle uitgeschreven 

interviews die betrekking hebben op het onderhavige initiatief zijn meerdere 

malen doorgenomen om er de essentie uit te halen. Hetzelfde geldt voor de 

schriftelijke documentatie en de observatienotities over het betreffende initiatief. 

In aanvulling op de interviews en veldnotities is gebruik gemaakt van analytische 

memo’s om thema’s, observaties en ingevingen bij te houden. Op basis van dit 

onderzoeksmateriaal is een complete beschrijving van het initiatief ontstaan en 

zijn vervolgens ‘initiatief verhaallijnen’ ontwikkeld. Deze beschrijvingen vormen 

de voorbereidende stappen om de gegevens gereed te maken voor adequate 

analyse. De veldnotities en transcripties zijn continu gecodeerd gedurende het 

onderzoek. In eerste instantie is open gecodeerd met termen die nauw aansluiten 

bij het empirisch materiaal, de codes zijn dus inductief gegenereerd vanuit de 

data zelf. Het codeerschema is steeds aangepast op het moment dat er een nieuw 

begrip of voortschrijdend inzicht ontstaat. Hierdoor ontstaat gedegen inzicht in 

het perspectief van de respondent. In een volgende ronde van coderen is gezocht 
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naar verbanden tussen codes en zijn categorieën van codes ontstaan. Hiermee is 

zicht ontstaan in de belangrijkste thema’s van het onderzoek. Dit leidt uiteindelijk 

tot de ontwikkeling van de categorieën: aanleiding, doel, verloop (initiatiefnemer, 

betrokkenen, vorm, ontwikkeling) en resultaat.

Als tweede stap zijn de verschillende initiatieven binnen een organisatie met elkaar 

vergeleken om algemene patronen te ontdekken. In tabellen is aangegeven hoe 

de verschillende initiatieven ‘scoren’ op de categorieën die inductief verkregen 

zijn (Miles en Huberman (1984). Daarna zijn de patronen tussen de casussen 

vergeleken, op zoek naar overeenkomsten en verschillen. Na deze ‘crosscase’ 

analyse (Eisenhardt, 1989) binnen de twee organisaties zijn in de volgende fase 

systematisch de overeenkomsten en verschillen tussen de twee organisaties 

vergeleken. Om inzicht te krijgen in de invloed van de context hierop is als eerste 

de organisatiecontext van beide organisaties geanalyseerd en vervolgens de 

externe context. Ook bij deze analyse is in eerste instantie ‘open’ gecodeerd om 

alle relevante (f)actoren en ontwikkelingen in beeld te krijgen. De hieruit ontstane 

categorieën zijn vervolgens gericht gecodeerd op dimensies afkomstig uit het 

theoretisch raamwerk. Door iteratief heen en weer te gaan tussen theorie en data, 

worden overeenkomsten, verschillen en verbanden geïdentificeerd en aangescherpt 

en wordt, zoals beschreven door Eisenhart(1989), uiteindelijk de probleemstelling 

beantwoord. 

4.5.4 Rapportage

Het onderhavige onderzoek wil nadrukkelijk een bijdrage leveren aan zowel 

de theorie als de dagelijkse praktijk van ondernemen in maatschappelijke 

ondernemingen in de ouderenzorg. Dit betekent dat bij de rapportage van het 

onderzoek rekening moet worden gehouden met verschil in (voor)kennis en 

behoeftes van de lezer in combinatie met de eisen die aan een proefschrift gesteld 

worden. 

Expliciet is getracht de theoretische concepten zodanig te beschrijven en illustreren 

dat ze ook te begrijpen zijn voor de mensen uit het (werk)veld zodat voorkomen 

wordt dat de resultaten van het onderzoek slechts een theoretische bijdrage 
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genereren. Daarnaast worden door het gebruik van uitgebreide citaten de gegevens 

zo veel mogelijk concreet en in hun ‘rijke’ betekenisvolle vorm weergegeven 

waardoor ze een levensecht beeld geven van de betekenis van het gepresenteerde 

begrippen. “Our specialized language tends to distance us from the issues that 

generated the theories about the phenomena we are trying to describe and explain 

in the first place” (Corley en Gioia, 2011, p.21) Op deze manier worden alle lezers 

in staat gesteld de leefwereld van het geobserveerde veld aan te voelen (Billiet en 

Waege, 2003). 

4.6	 Methodologische	kwaliteit	

In dit onderzoek is zowel bij de expert interviews als bij de proces studie, gebruik 

gemaakt van de inzichten van Yin (2008), Eisenhardt (1989) en Miles en Huberman 

(1984) om de betrouwbaarheid en validiteit van het kwalitatieve onderzoek te 

verhogen.

BETROUWBAARHEID

De betrouwbaarheid van het onderzoek wordt gegarandeerd door gebruik te 

maken van een interview- en casestudy protocol en een databank met al het 

verzamelde materiaal en de analyses. Voor het verhogen van de betrouwbaarheid 

is gebruik gemaakt van matrices om de data te analyseren en is gekozen voor 

‘thick description’ in de rapportage. De citaten maken duidelijk dat de gegevens 

er echt zijn en door het empirisch materiaal op een verhalende en gedetailleerde 

manier weer te geven wordt de relatie zichtbaar tussen de ruwe gegevens en de 

interpretatie daarvan, waardoor ze controleerbaar en eventueel bekritiseerbaar 

zijn. 

VALIDITEIT

De constructvaliditeit in dit onderzoek is versterkt doordat gebruik is gemaakt 

van een raamwerk voor ‘a priori specification of constructs’. Verder is aan de 

organisaties gevraagd om te reageren op de bevindingen(member check). De 

terugkoppeling van resultaten naar informanten draagt ook in positieve zin bij aan 

constructvaliditeit. Verder wordt de validiteit verhoogd omdat er meerdere vormen 

van dataverzameling zijn gebruikt. Data zijn verkregen door interviews, observatie 
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en inhoudsanalyse van schriftelijk materiaal (Yin, 2008). Dit heeft het mogelijk 

gemaakt om bevindingen te verifiëren of te versterken. Door de respondenten 

over een specifiek initiatief te bevragen is het makkelijker voor hen om zich te 

identificeren met het onderwerp waardoor de accuratesse van de gegevens 

verhoogd wordt.

GENERALISEERBAARHEID

Een belangrijk vraagstuk bij kwalitatief onderzoek is de generaliseerbaarheid 

van de resultaten (de externe validiteit). Omdat er geen random steekproef is 

genomen is statistische generalisatie - generaliseren naar andere maatschappelijke 

ondernemingen in de ouderenzorg - niet toegestaan. Maar kwalitatief onderzoek 

streeft dan ook niet naar statistische generalisatie maar naar analytische/

theoretische generalisatie (Yin, 2008): de extrapolatie van concepten en de relaties 

tussen concepten en theoretische inzichten ten aanzien van andere, vergelijkbare 

situaties. Daarom is gebruik gemaakt van de techniek van theoretische sampling 

op basis van de concepten die volgens de literatuur relevant zijn (Boeije, Nievaard, 

Casparie, 1997). Hierdoor is de bruikbaarheid van de resultaten voor andere 

situaties beter te beoordelen. Door de thick description is het verder voor iedereen 

mogelijk om zich een idee te vormen van de houdbaarheid van de interpretatie 

en van de relevantie voor de eigen praktijk door het vergelijken van de letterlijke 

citaten en de verklaringen van de onderzoeker. 
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HOOFDSTUK 5   MANIFESTATIES VAN ONDERNEMEN IN DE 
OUDERENZORG OP BESTUURLIJK NIVEAU

Dit hoofdstuk beschrijft en analyseert ondernemen op bestuurlijk niveau en is 

gebaseerd op interviews met 30 bestuurders van maatschappelijke ondernemingen 

in de ouderenzorg. Gestart wordt met de karakterisering van ondernemen door 

de bestuurders. Daarna wordt in paragraaf 5.2 de variëteit aan ondernemende 

activiteiten op bestuurlijk niveau in beeld gebracht. In paragraaf 5.3 komt 

vervolgens aan bod hoe de organisatiecontext en de externe context van invloed 

zijn op ondernemen op bestuurlijk niveau. Het hoofdstuk sluit af met een korte 

samenvatting en conclusie in paragraaf 5.4.

5.1 De karakterisering van ondernemen

In deze paragraaf staat centraal wat bestuurders verstaan onder ondernemen in 

de ouderenzorg en de mogelijkheden en beperkingen hiervan. Inzichtelijk wordt 

gemaakt dat de verschillende karakteriseringen samenhangen met (verschil in) de 

betekenis die wordt toegekend aan de maatschappelijke doelstelling en het acteren 

op een ‘dubbele’ markt. 

Ondernemen wordt door de bestuurders op veel verschillende manieren gedefinieerd 

waarbij drie categorieën zijn te onderscheiden. Bij veruit de meeste definities staat 

klantgerichtheid centraal. Eén van de bestuurders geeft deze weer met de metafoor 

van een plant: “Je hebt een woestijn, je hebt een vijvertje met water, een woestijn er 

om heen en er staat een plant. Je kunt daar als plant wachten tot het water naar je 

toekomt, dan kun je lang wachten en dan ga je dood…of je gaat naar het water toe. 

En dat noemen wij het ondernemend gedrag. Naar je klant toe gaan.” (24) De tweede 

categorie, die minder vaak genoemd wordt, betreft definities die toegespitst zijn 

op vernieuwing, bijvoorbeeld: “Het zoeken naar nieuwe mogelijkheden en nieuwe 

producten die je in de markt kan zetten.” (5) Als derde zijn er ook nog enkele 

bestuurders die ondernemen definiëren als het runnen van een bedrijf. “Wat is 

ondernemen? Een bedrijf runnen en daar zijn wij druk mee bezig.” (2) 
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Vaak geven bestuurders niet een echte definitie, maar meer omschrijvingen 

van activiteiten die zij beschouwen als een illustratie van ondernemen, zoals: 

“Ondernemen is de effectiviteit van zorg in kaart brengen, extra faciliteiten 

aanbieden, efficiënte bedrijfsvoering, opleidingen en trainingen aanbieden.” 

(22). Velen geven aan wel ondernemend te werken, onder meer omdat ze naar 

oplossingen moeten zoeken voor wat er op hen af komt, maar zien zichzelf niet als 

ondernemer. Zij maken een onderscheid tussen ondernemer zijn en ondernemend 

werken om de volgende twee redenen: Ten eerste omdat er op het gebied van de 

AWBZ geen sprake is van een echte markt: er is geen vrij spel van vraag en aanbod. 

Volume en tarieven liggen vast, er is een productieplafond en contracteerplicht. 

Vrije concurrentie is dus zeer beperkt en alleen mogelijk op kwaliteit. “Je zet mij 

in een markt met de verplichting iedereen op te nemen die hulpbehoevend is en 

dit tegen het hoogste kwaliteitsniveau met een tarief dat onder de kostprijs ligt. 

Vervolgens zeggen ze dat ik moet ondernemen, waar gaat dat dan over!” (8) De 

tweede genoemde reden is dat er geen eigen geld mee is gemoeid. “Het echte 

ondernemerschap zit in het feit dat je persoonlijk risico loopt, ook financieel. Wij 

zitten niet met ons eigen vermogen in de organisatie, dus in die zin zijn wij geen 

ondernemers.” (10)

DUBBELE MARKT

De bestuurders geven aan dat er tegenwoordig in de ouderenzorg eigenlijk 

sprake is van een ‘dubbele markt’. Zij maken het onderscheid tussen de AWBZ 

markt en de overige markt. Deze overige markt is onder te verdelen in een 

zorgverzekeringsmarkt, private markt en gemeentelijke markt. Omdat in deze 

overige markten wel sprake is van marktwerking en ze hier geen last hebben van 

alle specifieke regelgeving die verbonden is met AWBZ zorg, zien bestuurders hier 

andere mogelijkheden (voor ondernemen) en richten veel bestuurders zich met 

name op deze markten. 

Sommige bestuurders geven aan dat zij ondernemen in deze nieuwe markten 

beschouwen als de ‘krenten in de pap’ van hun werkzaamheden. De activiteiten 

binnen de AWBZ zorg worden door hen gezien als routine en bevatten weinig 

uitdaging meer. Er zijn ook bestuurders die ondernemen buiten de AWBZ markt 
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noodzakelijk achten om te kunnen overleven.“De verwachting is dat de AWBZ 

alleen maar minder wordt. Voor ons als RvB betekent dit dat we een aantal 

themabedrijven moeten gaan inrichten waar we gewoon geld mee verdienen om 

op die manier de continuïteit te garanderen. We hebben een hulpmiddelenbedrijf, 

een bedrijf voor zorg op afstand en we werken samen met GeriMedica en de VU ten 

behoeve van vernieuwingen gericht op het neerzetten van producten waar vraag 

naar is en die ook geld genereren.” (2) Ook zijn er bestuurders die zich buiten de 

AWBZ markt bewegen om het geld dat ze daar verdienen te laten terugstromen 

naar de AWBZ zorg, het zogenaamde ‘Robin Hood effect’. “Er ontstaan nieuwe 

markten, commerciële markten die veel minder gereguleerd zijn, daar kun je wel 

enige winst maken om het in de AWBZ markt weer wat beter te maken. De wet van 

de communicerende vaten.” (7) 

Toch is er een flink aantal organisaties dat zich nog voornamelijk op de AWBZ 

markt begeeft. Genoemde redenen hiervoor zijn: Werken vanuit de principes 

‘schoenmaker blijf bij je leest’ en ‘doen waar je goed in bent’. Maar ook de 

onzekerheid over de toekomst(ige mogelijkheden) is aanleiding om nog even pas 

op de plaats te maken. “Als de overheid een besluit neemt en zegt ‘gij zult tussen 

nu en vijf jaar de overgang maken naar volledig gedereguleerd ondernemerschap 

met een aantal randvoorwaarden’, of de generieke voorwaarden voor een bedrijf 

zou aangeven, dan zou je kunnen zeggen ‘ik stap uit het systeem en ik ga gewoon 

hé’. Maar dat is nog niet duidelijk.” (21) 

MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMER

Omdat de organisaties een maatschappelijke doelstelling hebben en niet 

gedreven worden door een winstmotief noemt een aantal bestuurders zich 

‘maatschappelijk ondernemer’. “We maken gebruik van kennis en ervaring vanuit 

ondernemersland om maatschappelijke doelen te bereiken. Het gaat niet om 

het commerciële verdienmodel, doel is niet om er geld aan over te houden.” (21) 

Er is onder de bestuurders echter geen eenduidigheid in wat zij zien als de rol 

van de maatschappelijk ondernemer. Voor sommige bestuurders betekent het 

maatschappelijk ondernemerschap vooral het nemen van de verantwoordelijkheid 

voor de ouderenzorg in de betreffende regio/gemeente. Dat gaat verder dan het 
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slechts kijken naar het eigen organisatiebelang.“Als maatschappelijk ondernemer 

heb je de verantwoordelijkheid en de verplichting om te bezien of je de organisaties 

in de regio die niet goed overeind kunnen blijven, kunt helpen en letterlijk onderdak 

kunt geven. Als je puur naar het geld kijkt, dan kan het best niet interessant zijn. 

Dan kan het misschien het beste kapot gaan en dan komen die klanten vanzelf wel 

bij ons. Maar maatschappelijk gezien is dat niet juist. We proberen een balans te 

zoeken in dat soort afwegingen.” (18) 

Niet alle bestuurders denken hier zo over. In hun ogen is het zorgkantoor 

verantwoordelijk voor de ouderenzorg in de regio en zijn de zorgorganisaties 

als maatschappelijke onderneming met name verantwoordelijk voor goede zorg 

en continuïteit. Dit impliceert dat bepaalde activiteiten niet (meer) uitgevoerd 

worden.“Wij hebben meer dan 50% van de dagverzorgingsmarkt in deze stad. De 

dagverzorging is echter verliesgevend momenteel. Als wij ermee ophouden, dan ligt 

dat stil in deze stad en is er voor de klanten geen alternatief. Is dat ons probleem? 

Nee! Dat is het probleem van het zorgkantoor. Voor ons is ondernemerschap ook 

dat je, als je in de markt een te lage prijs krijgt, stopt met het product. Wij gaan niet 

verliesgevend produceren, het is niet aan ons om de maatschappij in alle behoeften 

te voorzien. Wij zijn een organisatie die met maatschappelijk geld, continuïteit 

moeten bewerkstelligen en goede zorg moeten leveren. En voor 18 euro gaan wij 

failliet dus dat doen we niet. Dat gaat een beetje in tegen de zorggenen…maar je 

kunt niet anders” (24) Bestuurders met deze visie onderstrepen dat ondernemen 

betekent dat je nieuwe dingen doet, maar ze evenzeer laat. Keuzes maken is dus 

belangrijk. “Als er een goede kans is op succes moet je het doen, maar als er geen 

kans op is, moet je het laten. Dat hebben we de afgelopen tijd in de zorg denk 

ik wel eens vergeten hier en daar.” (26) Voor andere bestuurders betekent het 

belang dat zij aan continuïteit hechten dat ondernemende activiteiten hierdoor 

beperkt blijven tot de AWBZ markt. Ze vermijden risicovolle acties waarmee ze het 

bedrijf in problemen kunnen brengen en koersen op “een basis die robuust is” en 

“continuïteit garandeert”. Vanuit deze basis worden heel bewuste keuzes gemaakt 

welke ondernemende activiteiten ontplooid worden. 

De bestuurders denken niet alleen verschillend over de rol van de maatschappelijk 

ondernemer maar ook over de invloed van het werken met maatschappelijke 
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gelden. Voor de één maakt dit het ondernemen moeilijker. “Kijk, als het je eigen 

geld zou zijn, dan kun je overwegen: stel dat ik een miljoen kwijt zou zijn, dan vind 

ik dat risico acceptabel. Maar nu zou je maatschappelijk geld kwijt zijn dat anders 

besteed had kunnen worden. Daardoor ben je veel voorzichtiger.” (3) Voor de ander 

is het tegendeel het geval. “Als ik heel eerlijk ben dan denk ik dat publiek geld het 

makkelijker maakt. Mag ik natuurlijk helemaal niet zeggen, maar goed. Omdat je 

dingen toch makkelijker afrondt. Meer van: laten we het maar doen, dan zijn we 

van het gedonder af, weet je wel. Ik heb mezelf wel eens de vraag gesteld, zou ik 

nou ook die keuze maken als het mijn eigen geld was? Nou, daar zeg ik niet altijd 

‘ja’ op. Dus dat vind ik wel een lastige.” (17) 

5.2	 Variëteit	in	ondernemende	activiteiten

In 5.1 is inzichtelijk gemaakt hoe bestuurders ondernemen in de ouderenzorg 

karakteriseren. In deze paragraaf wordt de variëteit van de ondernemende 

activiteiten op bestuurlijk niveau in beeld gebracht. Hierbij kan een onderscheid 

gemaakt worden in radicale innovaties (paragraaf 5.2.1) die de hele organisatie 

veranderen en incrementele innovaties (paragraaf 5.2.2) die in bepaalde delen of 

aspecten van de organisatie voor vernieuwing zorgen. Tenslotte wordt in paragraaf 

5.2.3 ingegaan op de financiering en overdraagbaarheid van innovaties.

5.2.1 Radicale innovaties

Alle bestuurders geven aan dat de ouderenzorg het laatste decennium drastisch 

is veranderd. Zoals al in de inleiding is vermeld: de zorgvraag is veranderd, er 

zijn bezuinigingen, er is een personeelsprobleem en nieuwe partijen betreden de 

zorgarena. “Het speelveld en krachtenspel is nu dermate veranderd dat je ook alleen 

maar kunt kijken naar nieuwe vormen van zorg, een hele nieuwe scope omdat je er 

anders niet uitkomt met zijn allen.” (3)

Toch geeft maar een zeer beperkt aantal bestuurders aan dat ze het radicaal 

over een ander boeg hebben gegooid. Slechts één van de organisaties heeft er 

bijvoorbeeld voor gekozen om rigoureus alle traditionele grote verzorgings- en 

verpleeghuizen te vervangen door kleinschalige woonvoorzieningen in de regio. 
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“We moeten het anders gaan doen, niet van die grote instituten, en mensen uit hun 

vertrouwde dorp weg halen. Een huis moet er echt uitzien als een huis, allemaal 

kleinschalige woonvoorzieningen in de regio. We gaan de hele organisatie omgooien, 

alle facilitaire diensten weg, linnen kamers weg, productiekeukens sluiten, een heel 

andere organisatie.” (1)

Er is ook een nieuwe (thuiszorg)organisatie opgericht, die de zorg op een radicaal 

andere manier organiseert. Deze organisatie is gebaseerd op het waardepatroon 

van medewerkers en heeft de zorg beter en goedkoper gemaakt door een andere 

manier van intern organiseren waardoor minder uren zorg nodig zijn. Verder zijn 

er ook twee bestaande organisaties die bewust gekozen hebben voor een heel 

nieuw ontwerp van de zorg. Bij de ene organisatie is dit ontwerp ook gebaseerd 

op de waardeoriëntatie van de organisatie. “Wat zijn de belangrijkste waarden 

van waaruit we handelen. Vanuit deze waardehiërarchie zijn we gaan kijken naar 

het ontwerp van de zorg. Belangrijk zijn de onderlinge posities in de organisatie. 

Vrijwilligers en mantelzorgers hebben eigenlijk geen positie in de zorg. Dit moet 

veranderen we moeten komen tot een nieuw soort zorggemeenschap.” (5) Bij de 

andere organisatie is het herontwerp van de zorg gebaseerd op het (terug)geven 

van de eigen regie aan de cliënt, gepaard aan de eigen verantwoordelijkheid. “Wij 

gaan samen vorm geven aan zorg wonen en welzijn. En samen is dan de cliënt, 

zijn of haar familie, vrijwilligers, en de professional. Die moeten gezamenlijk gaan 

uitdokteren hoe ze dagelijks, zeven dagen per week, 24 uur per dag, wonen, zorg en 

welzijn gaan vormgeven. Op zo’n manier dat wij ons als professional steeds meer 

kunnen concentreren op de daadwerkelijke zorg, de verpleging en de medische 

zorg.” (19) 

5.2.2 Incrementele innovaties

Hoewel er dus slechts enkele organisaties zijn die radicaal voor een andere aanpak 

hebben gekozen geven alle bestuurders aan dat ze aan het vernieuwen zijn. “Als 

je nu, als zorgorganisatie, je niet ondernemend opstelt in deze dynamiek, dan ga 

je de wedstrijd verliezen.” (17) Er zijn vijf vormen van ondernemende activiteiten 

te onderscheiden: extra dienstverlening, nieuwe product/markt combinaties, 

zorginhoudelijke innovaties, interne projecten en samenwerking.
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EXTRA DIENSTVERLENING

Omdat de zorg waar cliënten recht op hebben krachtens de AWBZ steeds minder 

wordt, bieden veel organisaties extra dienstverlening aan waarvoor betaald moet 

worden. De organisaties proberen hiermee tegemoet te komen aan de vraag van 

cliënten en genereren tegelijkertijd extra inkomsten omdat de cliënt voor deze 

dienstverlening moet betalen. Sommige organisaties spreken in dit verband 

over pluspakketten of plusdiensten, andere over arrangementen. Bij sommige 

organisaties wordt zelfs gesproken over het opbouwen van een serviceorganisatie 

die beschikt over bijvoorbeeld een huismeester, dagopvang, maaltijden, kapper, en 

de opvang van ouderen als hun kinderen op vakantie zijn. Onderstreept wordt: “Er 

is heel veel vraag naar en de mensen betalen ervoor. Dus vandaar dat je naast je 

AWBZ organisatie ook een service organisatie bouwt.” (2) Bij sommige organisaties 

verloopt deze private dienstverlening via aparte BV’s of stichtingen. Andere kiezen 

er voor om deze diensten binnen de eigen organisatie aan te bieden. Zij zien 

voordelen in een eenvoudige structuur waarin alles in eigen hand blijft. Zoals zij 

benadrukken: “Waarom zouden wij het niet binnen onze huidige stichting doen. 

Wij doen het liever zelf, vertrouwd en betrouwbaar.” (21) Er zijn echter ook enkele 

organisaties waarbij het aanbieden van private diensten nog in de kinderschoenen 

staat of zelfs nog toekomstmuziek is. “Plusdiensten, schoonmaken, verzorging, 

dat is nog minimaal maar gaan we wel verder ontwikkelen. Want als je nu kijkt 

naar de AWBZ, dan zullen er steeds minder middelen zijn, dus dat moeten we goed 

neerzetten.” (1) 

De extra dienstverlening op het terrein van zorg blijft echter een heikel punt voor 

zowel cliënten en medewerkers mede omdat de grenzen van wat nu precies zorg 

is zeer diffuus zijn. “Politici beweren dat de basiszorg nog steeds verantwoord is en 

dat het ZZP biedt wat mensen nodig hebben. Dus meer zou niet nodig zijn. Maar je 

begeeft je gauw op een grensvlak. Zo is er hier een meneer van wie zijn katheter 

af en toe vervangen moet worden. Een ziekenverzorger kan dat prima doen. Maar 

die meneer heeft liever dat een verpleegkundige dat doet en wil daar ook voor 

betalen. Moet je daar nu in meegaan of niet? Zolang er nog een overschot aan 

verpleegkundigen is, en dat is zo bij ons in de regio, dan ga je daar in mee. Maar 

als er een tekort aan verpleegkundigen is, dan is dat wel een gewetensvraag.” (7)
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NIEUWE PRODUCT/MARKT COMBINATIES

De tweede vorm van ondernemende activiteiten die bij veel organisaties wordt 

aangetroffen, betreft het aanboren van nieuwe product/marktcombinaties. De 

huidige dienstverlening wordt aangepast aan de wensen van bepaalde doelgroepen. 

Voorbeelden zijn specifieke allochtone groepen, ‘roze’ ouderen, kloosterlingen 

of een bepaalde religieuze groep. “De bevindelijke kerken in bepaalde gemeentes 

erkennen ook de noodzaak van voorzieningen. Wij voeren gesprekken met hen. 

Wij hebben voorzieningen en zij willen woningen afnemen maar daar ook invloed 

op uitoefenen. Bijvoorbeeld geen tv’s en het personeel moet aan bepaalde eisen 

voldoen.” (7) Sommige organisaties richten zich op doelgroepen met een specifieke 

medische aandoening. “We zijn begonnen met een afdeling dubbelzorg, waar 

mensen wonen die nog een somatische verpleeghuisindicatie hebben, ook aan het 

dementeren zijn, maar nog geen BOPZ indicatie hebben. Ze mogen dus nog niet 

achter die gesloten deur wonen, maar zijn ook niet meer op hun plek tussen mensen 

die nog wel compos mentis zijn. Een groep die mijn collega’s ‘veel te lastig’ noemen. 

Dan denk ik juist: dat is interessant. Jullie pakken het niet op, dan gaan wij eens 

kijken of we voor hen een speciale voorziening kunnen realiseren.” (9)

Er wordt nu ook goed gelet op de mogelijkheden die er zijn binnen de 

zorgverzekeringswet. Bijvoorbeeld zorgorganisaties die zich nu ook richten 

op doelgroepen als bijvoorbeeld jong dementerenden, mensen met niet- 

aangeboren hersenletsel, mensen met Korsakov, Huntington of Parkinson. 

“Iedere ziektekostenpolis heeft een speelruimte waar wij als oorspronkelijke ABWZ 

gefinancierde organisatie niet naar keken. Wij doen dat steeds meer.” (23) Veel 

organisaties bieden nu ook diverse vormen van paramedische diensten aan, 

zowel binnen als buiten de eigen locaties. “Verpleeghuisartsen, fysio, orthopedie, 

psychologen…al dat soort disciplines Die mensen worden ingezet daar waar nodig, 

zowel intra als extramuraal.” (17) Binnen de locaties wordt nu bijvoorbeeld ook 

ziekenhuis gerelateerde zorg aangeboden. “Hiernaast zit een groot ziekenhuis. Wij 

hebben twee behandelcentra die hun klanten voornamelijk uit dat ziekenhuis halen. 

Mensen die vaak om redenen van een ingreep kortdurend, twee tot drie dagen, in 

het ziekenhuis liggen. Vervolgens komen ze in de behandelcentra voor nazorg en 

revalidatie.” (23)
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Bij sommige organisaties zijn deze vormen van zorg aanvullend op het bestaande 

zorgaanbod en kan er groei mee gerealiseerd worden. Er zijn echter ook organisaties 

die worden geconfronteerd met een teruglopende vraag en daardoor met leegstand 

te kampen hebben. Voor de continuïteit is het noodzakelijk om met vernieuwingen 

te komen.“In de omgeving heb je te maken met een afbouwsituatie. Dan kun je in 

je portfolio gaan snijden, maar je kunt ook proberen of je het juist kunt verbreden 

door nieuwe producten toe te voegen. Als deze producten antwoord geven op 

toekomstige problemen, is het heel slim om daarin te innoveren en investeren.” (2) 

ZORGINHOUDELIJKE INNOVATIES

De derde vorm van ondernemende activiteiten is gericht op de zorginhoud. Een 

aantal organisaties heeft kenniscentra waar aan zorginhoudelijke innovaties 

gewerkt wordt. Bij verschillende organisaties zijn projecten over o.a. fixatie, 

bewegen en ondersteuning bij dementie. “We werken nu met mobiel geriatrische 

teams. Dat betekent dat wij vanuit de dagbehandeling niet meer wachten tot de 

klanten bij ons komen, maar dat wij actief naar de klant toe komen, daar aan case 

management doen.” (27)

Bij een aantal organisaties zijn er projecten specifiek gericht op domotica: het 

gebruik van ICT om zorg op afstand mogelijk te maken.“In een locatie waar 180 

woningen zijn krijgen ze allemaal een domotica instrument: een beeldtelefoon met 

een schermpje. We beginnen met de alarmopvolging, zodat gebeld kan worden 

naar een zuster. Dat face to face contact werkt echt geruststellend. Het is nog niet 

zo ver maar de capaciteit is er om mensen zo ook hun pols te kunnen opnemen of 

bloeddruk te laten meten. Verder kan er een boodschappendienst aan gekoppeld 

worden.” (19) Omdat deze projecten grote investeringen met zich meebrengen, 

geven veel bestuurders aan er voor te kiezen om geen voorloper te zijn op dit 

terrein. “Je moet bij elkaar in de keuken kijken, slim copieren. Bijvoorbeeld op het 

gebied van domotica. Daar moet je niet allemaal denken het wiel uit te vinden, dan 

gaan we allemaal failliet. Je moet slim om je heen kijken.” (10)

INTERNE PROJECTEN

De vierde vorm van ondernemen zijn interne organisatiebrede projecten gericht 

op het veranderen van competenties en attitudes van medewerkers. Dit is 
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noodzakelijk omdat de invoering van de zorgzwaartepaketten en de omslag van 

aanbod- naar vraaggerichte zorg de werkzaamheden en de relatie tussen de cliënt 

en de zorgverlener drastisch heeft veranderd. Cliënten krijgen een sterkere positie 

en medewerkers hebben niet meer de keuze om zelf te bepalen hoe de middelen 

over de cliënten verdeeld worden. In bijna alle organisaties vinden daarom min 

of meer uitgebreide projecten gericht op opleiding en cultuuromslag plaats. 

Gericht op zowel inzicht in het belang van, en leren concreet te handelen bij zowel 

bedrijfsmatig als klantgericht werken. “De cliënten hebben een budget gekoppeld 

aan de indicatie. Onze medewerkers, of een groot deel van de medewerkers, vinden 

dat geld niet belangrijk. Voor een deel kan ik ze daarin gelijk geven, maar ze 

moeten wel beseffen dat vanuit de inkomsten van de cliënt aan het eind van de 

maand ook de salarissen worden betaald. En dat ook het gebouw betaald moet 

worden. Dus dat we als een onderneming om moeten gaan met die cliënt en niet 

moeten denken dat als het geld op is, het wel ergens anders vandaan komt. Dus dat 

wij duidelijk moeten zijn in wat we kunnen doen van het budget van de cliënt. Dat 

is een hele belangrijke andere invalshoek in de zorg.”(24)

SAMENWERKEN

Een laatste vorm van ondernemende activiteiten, vaak in combinatie met een 

van de andere vormen maar ook gangbaar als zelfstandige activiteit, is externe 

samenwerking met een grote diversiteit aan partners. Zo wordt er samengewerkt 

met diverse andere zorgaanbieders zoals ziekenhuizen, GGD’s, revalidatiecentra 

en eerstelijns centra. “Wij gaan nu een zorghotel exploiteren samen met het 

ziekenhuis. Waardoor er een soort drukvat ontstaat in dat zorghotel. Er zijn 

klanten van het ziekenhuis die door moeten stromen. Heb je die niet, dan kun je 

daar onze cliënten en klanten aan toevoegen. Dan gebruiken we die capaciteit zo 

efficiënt mogelijk, voor een optimale bezetting.” (10) Maar ook met zorgkantoren, 

verzekeraars, woningcorporaties, (hoge)scholen, universiteiten en gemeentes 

wordt samengewerkt. “De positie van de lokale politiek wordt steeds belangrijker. 

Die krijgen steeds meer verantwoordelijkheden en niet alleen op het gebied van 

welzijn en zorg, maar ook op het gebied van werkgelegenheid. Dus die zijn ook 

bezig met het maken van verbindingen.” (12) Verder wordt er samengewerkt 

met commerciële partijen op het gebied van bijvoorbeeld schoonmaak, ICT en 



93

5

MANIFESTATIES VAN ONDERNEMEN IN DE OUDERENZORG OP BESTUURLIJK NIVEAU | 

hulpmiddelen. Taken, die niet behoren tot de kerntaken van zorg en behandeling, 

worden soms ook uitbesteed. 

5.2.3 Financiering en overdraagbaarheid van innovatie

De meeste ondernemende activiteiten behelzen proces- en cultuurinnovaties en 

geen productinnovaties. “Innovatie is vaak procesinnovatie. Het gaat om de inhoud 

van het vak, het is mensenwerk. ICT en productinnovatie is vooral ondersteunend.” 

(6) Veel bestuurders geven aan dat productinnovatie niet loont omdat het 

veel investeringen vergt en gemakkelijk gekopieerd kan worden. Er is geen 

concurrentievoordeel uit te halen en investeringen laten zich niet terugverdienen. 

De meeste organisaties beschikken niet over innovatiekassen. Er wordt door de 

organisaties maar zeer beperkt gebruik gemaakt van innovatiesubsidies. Hiervoor 

worden drie redenen genoemd:

- Regels en administratie. “Innovatiesubsidies, dat vind ik zo’n gedoe. Volgens mij 

kost je dat meer aan verantwoording. Je moet voortdurend rapporteren en loopt 

het risico dat je het geld moet teruggeven omdat je je niet aan de afspraken 

gehouden hebt.” (14) 

-  Lokale behoeftes en kracht. “Als het in de buurt komt van je strategische mix, 

dan probeer je daar wat mee te doen. Maar innovatieprogramma’s nee. Ik geloof 

er heel erg in dat je dingen moet doen uit eigen kracht en waar de mensen op 

dat moment behoefte aan hebben. Als je aansluit bij de praktijk, dan komt er 

energie!” (27)

-  Concurrentieoverwegingen.“Vanuit het perspectief van de overheid gaat het 

om het beter benutten van de collectieve middelen en efficiëntie besparingen. 

De overheid wil investeren in dingen die iedereen straks kan toepassen. Als 

individueel ondernemer levert je dat geen meerwaarde op, hooguit dat als ik er 

niet bij ben dat het me achterstand oplevert.” (26)

Veel bestuurders geven aan dat ze goed volgen wat er aan innovaties ontwikkeld 

wordt, maar dat ze niet alles overnemen. “Je laat heel veel input binnenkomen, 

je weet wat er allemaal speelt, ziet best practices. En dan moet je er just in time 

uitpikken wat op dat moment voor jouw organisatie past, want anders gaat het 

niet werken.” (3) Het overnemen van procesinnovaties van andere zorgorganisaties 
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zonder de medewerkers erbij te betrekken roept vaak weerstand op. “We hebben 

een innovatie uit een ander huis hier zo maar overgenomen. Dat hebben we niet 

goed gedaan. We hebben dat helemaal niet goed belegd bij de mensen waar het 

om ging, de medewerkers, die voelden zich bedreigd.” (5) Ook zijn er vaak lokale 

verschillen die ervoor zorgen dat het niet mogelijk of wenselijk is een innovatie 

over te nemen. “Deze vorm van samenwerken hebben we helemaal zelf bedacht en 

is ook echt hier van toepassing. Die kun je ook niet zomaar naar een andere situatie 

kopiëren.” (10)

5.3 Invloed organisatiecontext en externe context

In deze paragraaf wordt de invloed van de organisatiecontext (5.3.1) en de externe 

context (5.3.2) op de ondernemende activiteiten op bestuurlijk niveau beschreven. 

Zoals in hoofdstuk 4 beschreven, wordt in dit onderzoek de organisatiecontext in 

kaart gebracht door beschrijving van de missie (5.3.1.1) en de organisatiecondities 

(5.3.1.2). De invloed van de externe context wordt beschreven aan de hand van de 

zeven trekkrachten in de ouderenzorg. 

5.3.1 Organisatiecontext

Gestart wordt met beschrijving van de invloed van de missie op de ondernemende 

activiteiten. Vervolgens komt in 5.3.1.2 de invloed van de organisatiecondities 

(structuur, cultuur en klimaat) aan de orde. 

5.3.1.1 Missie

Bijna alle organisatie hebben in hun missie opgenomen dat zij kwalitatief 

hoogwaardige zorg verlenen en de klant persoonlijk willen benaderen. De 

strategie om deze missie te realiseren verschilt echter. Dit wordt voor een groot 

deel bepaald door regionale verschillen in demografie, vraag naar zorg en de 

mate van concurrentie. Hoewel er landelijk gezien sprake is van een toename van 

de vergrijzing, zijn er regionaal grote verschillen in de vraag naar zorg. Er zijn 

organisaties die een overschot aan vraag hebben maar sommige regio’s voorzien 

echter (toekomstige) problemen. “Wij zijn de meest vergrijsde en meest krimpende 
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regio in Nederland. Omdat er ontgroening is, is er dus ook steeds minder aanwas 

van mensen die in de zorg gaan werken. Dus moet je op zoek naar oplossingen en 

nieuwe vormen voor de lange termijn en niet doorgaan met het beeld: de vraag 

neemt toe dus ga het aanbod verhogen. Zo werkt het niet!” (3)

Daarnaast is er ook variatie in de soort van zorg waar behoefte aan is. Ten eerste 

is er verschil in vraag naar thuiszorg, verzorgingshuis en verpleeghuis. “Van de 

verzorgingshuis capaciteit die we hebben, zie ik dat de toekomst niet goudgerand 

is. Dat uit de AWBZ gaan. Dat wil ik dan ook niet meer verder laten groeien, maar 

afnemen. Dat doe ik niet door een afbouw, maar door een omzetting van mijn 

verzorgingshuiscapaciteit naar verpleeghuiscapaciteit. Dus daarmee creëer ik 

ook budgetgroei en meer toekomstwaardig zorg.” (9) Ten tweede is er verschil 

in de specifieke vorm van zorg waar behoefte aan is. “Wij hebben leegstand in 

verpleeghuizen. De long stay chronische somatische patiënt, gaat in de toekomst 

gewoon thuisblijven met ambulante teams daaromheen. Met de verpleeghuizen 

moeten we daarom opstomen naar een zware, complexe en intensieve doelgroep.” 

(8) Verder verschilt de mate van concurrentie per regio. Sommige regio’s kennen (te) 

veel zorgaanbieders waardoor er sprake is van overcapaciteit. “Onze wachtlijsten 

worden steeds minder en drogen soms zelfs helemaal op, we hebben daar echt last 

van.” (11) In andere regio’s, met name de grote steden, wordt er niet geconcurreerd 

om de cliënt maar om het personeel. “Medewerkers vinden en behouden dat is 

het probleem.”(6) Door deze kenmerken zijn er grofweg twee strategieën te 

onderscheiden: men kiest voor regio- of voor specialisaties/doelgroepen strategie. 

De eerste houdt in dat de organisatie zich vooral profileert als regionale aanbieder. 

Dit betekent dat er dichtbij en vertrouwd zorg geboden wordt. “Ik zie de kansen 

in dat dichtbij zijn. Dat er behoefte is bij mensen aan een stukje herkenbaarheid, 

ook het idee te hebben dat ze een binding hebben met een specifieke zorgverlener 

die alles voor hen regelt. Ik denk dat daar een kans voor de toekomst ligt.”(17) 

Bovendien betekent het dat de zorg afgestemd kan worden op de specifieke 

kenmerken en lokale behoeftes. “Wij gaan voor wijkgebonden proeftuinen want 

de ene wijk is de andere niet. Het gaat met name over sociale participatie, sociale 

cohesie, samen zorgen.” (3) Vaak is een regionale strategie gekoppeld aan het 
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aanbieden van ketenzorg. “Wij prefereren integrale ketenzorg. Als u eenmaal voor 

ons kiest, dan blijf u ook bij ons. Dat betekent dat wij dus niet alleen de krenten uit 

de pap halen.” (21) 

De tweede strategie richt zich op het aantrekken van specifieke doelgroepen en/

of het aanbieden van specialisaties. Hierbij zijn verschillen tussen het verpleeghuis 

en het verzorgingshuis te zien. Om zich te onderscheiden richten verpleeghuizen 

zich op bepaalde zorgspecialisaties. Bijvoorbeeld een specifieke aandoening 

of revalidatiezorg. Voor een verzorgingshuis is het heel moeilijk om zich te 

onderscheiden op het gebied van zorg(kwaliteit) omdat de beoordeling hiervan 

door de cliënt bijna niet mogelijk is. “Een klant gaat er van uit dat de zorg goed 

is. Je kunt in ziekenhuizen ook een orthopedische slager hebben, maar als hij heel 

vriendelijk is naar zijn klant en hij zegt ik heb alles geprobeerd, maar uw heup, ik kon 

hem echt niet meer redden, ja dan is de klant tevreden.” (24) Een verzorgingshuis 

probeert zich daarom voornamelijk te onderscheiden op het gebied van het niveau 

van wonen en beschikbare faciliteiten. “De cliënt begint andere en nieuwe eisen te 

stellen. Die liggen vooral op het niveau van de voorzieningen die zij aantreffen, 

gesymboliseerd door toch wel graag een glaasje wijn aan tafel willen hebben. 

Ook in de accommodatiesfeer zijn wij kansen aan het zoeken om mensen andere 

accommodatie te bieden, waar zij dus wel extra voor moeten gaan betalen want 

dat zit niet in het verzekeringspakket.” (21) Veel verzorgingshuizen differentiëren 

ook binnen of tussen locaties en/of afdelingen naar doelgroep. “Wij werken met 

leefstijlen en hebben dus alle huisjes op een andere manier gebouwd en ingericht. 

Als je in de Amsterdamse groep woont, dan wordt ‘s middags om vier uur Johnny 

Jordaan opgezet en komt het citroentje met suiker op de tafel en is er een gezellige 

boel van jewelste. Maar als jij als achtergrond een Gooise leefstijl hebt zou jij je op 

die groep uiterst ongelukkig voelen. Dan wil je nog even rustig luisteren naar een 

vioolconcert. Dat vullen wij allemaal in.” (22)

5.3.1.2 Organisatiecondities

In paragraaf 2.5 is beschreven dat de organisatiecondities structuur, cultuur 

en klimaat een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van ondernemen. In de 

praktijk zijn deze organisatiecondities niet van elkaar geïsoleerd maar beïnvloeden 
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ze elkaar wederzijds. In deze paragraaf worden ze echter voor het overzicht 

individueel gepresenteerd.

STRUCTUUR

In de hele branche is een decentraliseringtendens waar te nemen. Bijna alle 

bestuurders geven aan dat zij zijn overgegaan tot een platte organisatiestructuur. 

Zij verwachten efficiënter te kunnen functioneren als er korte lijnen zijn en een 

aantal bestuurders vindt het ook belangrijk om niet te veel afstand tot de werkvloer 

te creëren. “Wij willen een bestuur dat dicht bij de werkvloer staat, we hebben 

twee lagen tussen bestuur en uitvoerend medewerker.” (10) De meeste organisaties 

werken nu met decentrale en/of regionale verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

“Wij willen een regionale aanbieder zijn, dicht bij mensen. Dus we zetten dit jaar 

een complete reorganisatie neer naar regionaal management. Die regiomanagers 

hebben we geduid als de ondernemers van de organisatie, zij moeten in hun eigen 

regio de contacten onderhouden met gemeenten, met corporaties, met klanten…

weten wat er speelt. Waar vragen zitten en daar onze dienstverlening ook op 

aanpassen.” (17) Een aantal organisaties probeert ook bewust de zorghiërarchie 

te doorbreken. “Zorgorganisaties zijn hele ouderwetse organisaties, zijn heel 

erg hiërarchisch. Dat moet je doorbreken. Dus een zorggemeenschap waar je de 

hiërarchie loslaat en veel meer overgaat naar een rolhiërarchie waarbij de rol 

wordt bepaald door wat een cliënt wil. In de ontmoeting met een cliënt is soms een 

vrijwilliger net zo belangrijk als een dokter.” (5)

CULTUUR

In de verzorgings- en verpleeghuizen is lange tijd op dezelfde manier gewerkt. 

“Onze branche heeft een behoorlijke traagheid in het aanpassen van de werkwijze 

aan nieuwe ontwikkelingen. Er zijn ook veel mensen die al heel lang werken in de 

organisatie en het moeilijk vinden om te veranderen.” (22) Momenteel worden er 

in alle organisaties allerlei vernieuwingen doorgevoerd. Veel medewerkers hebben 

echter moeite met deze veranderingen. “Je moet niet de illusie hebben dat anderen 

het ook willen alleen omdat jij dat zegt. Mensen hebben het al zo vaak meegemaakt 

bij bestuurders, met al hun mooie praatjes. Die hebben meer iets van, ik ben degene 

die hier in de wind staat, die hier in de stront staat, met alle narigheid en lucht. 
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Daar bedenken ze van alles, waar wij dan weer allemaal aan moeten voldoen.”(5) 

Het is dus heel belangrijk om draagvlak te creëren door medewerkers bij het proces 

te betrekken, ideeën van de werkvloer te laten komen en dicht bij de beleving 

van de medewerkers te blijven. “Niet van boven allerlei dirigistische activiteiten 

ondernemen. Laat het van onderop komen en zo veel mogelijk bloemen groeien. 

Na een jaar kijken we welke bloemen gegroeid zijn en of we moeten gaan wieden 

of besproeien, want dat doe je wel van boven, daar in feite stimulans krijgen.” 

(10) Veel organisaties werken daarom met pilots. Vervolgens worden de mensen 

die het een succes vinden ingezet om het verder gedragen te krijgen. Het delen 

van ervaringen helpt om andere mensen over de drempel te krijgen. Een aantal 

bestuurders vindt dat ze zelf als bestuurder ook een belangrijke rol hebben in 

het stimuleren en enthousiasmeren van medewerkers. “De aandacht die je voor je 

medewerkers hebt vanuit het bestuurlijke is vaak te weinig. Je moet ze motiveren, 

dat betekent dat je heel dicht bij ze moet staan. Dat je met mensen gaat eten, bij 

mensen op de afdeling moet komen, dat als je met mensen praat dat je naar ze 

luistert. Dat is iets heel anders dan alleen maar dingen bedenken.” (5)

Er zijn ook bestuurders die voornamelijk gericht zijn op de externe omgeving. 

Zij monitoren de ontwikkelingen die zich daar afspelen en schatten in wat dit 

aan kansen en bedreigingen voor de organisatie met zich meebrengt. Het risico 

hiervan is dat de aandacht voor het primaire proces ondergesneeuwd raakt. “Toen 

wij het ondernemingsplan maakten hadden wij, zoals elke bestuurder die boven de 

grond zweeft, het idee ‘the sky is the limit’. Een ondernemingsplan met allemaal 

hoogdravende idealen. Toen hebben we een intensief gesprekkencircus gevoerd in 

de organisatie, wat ons weer helemaal terug op aarde bracht: waar gaat het hier 

eigenlijk om. Het gaat om aandacht voor mensen en dat geldt zowel voor cliënten 

en medewerkers. Dat moeten we dus goed organiseren. Aandacht, keuze, gemak, 

goed organiseren; dat is nu de kern van ons ondernemingsplan.” (10)

Enkele bestuurders benadrukken dat het zien en creëren van nieuwe mogelijkheden 

niet alleen beperkt moet blijven tot bestuurders, maar tevens van belang is op 

uitvoerend niveau. “De behandelunit zeg maar, heeft zichzelf herdoopt tot 

expertisecentrum en is nieuwe producten gaan maken. Bijvoorbeeld behandeling 
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extramuraal, dat heeft de manager met de medewerkers gewoon ontwikkeld. 

Ondernemerschap, dat moet ook daar ook zitten, want zij zien ook kansen 

natuurlijk.” (29) Er zijn echter ook bestuurders die hier heel anders over denken. 

“Van medewerkers verwacht ik niet dat ze ondernemen, maar dat ze gewoon 

uitvoeren op een goede manier. Presentie, aanwezig zijn voor klanten en aandacht 

hebben voor mensen.” (13) Omdat de focus op meer bedrijfsmatig en aanbodgericht 

werken een echte breuk is met het verleden, worden in veel organisaties specifieke 

cultuurveranderingtrajecten ingevoerd. “Bij een cultuuromslag is het belangrijk om 

op de locaties met alle geledingen in gesprek te gaan. Om goed naar signalen van 

medewerkers te blijven luisteren. Waar worstelen mensen mee? Goed nadenken 

over waar het nu echt om gaat. Ik denk dat ze daar erg bij geholpen willen 

worden.” (3) De meeste bestuurders zien deze cultuurtrajecten als stapsgewijze 

ontwikkelingstrajecten en trekken hier ook meerdere jaren voor uit. 

KLIMAAT

Veel bestuurders benadrukken dat in zorgorganisaties het personeel de kritische 

factor is. “Je kunt wel zeggen ‘ik ga nieuwe diensten aanbieden’, maar daar 

moet je dan wel van te voren verdomd goed over nadenken. Kan ik voldoende 

ziekenverzorgenden vinden? Kan ik genoeg verpleegkundigen aantrekken? Dat 

bepaalt meer je strategie en je groeipotentie dan dat het de vraag naar zorg is, 

of gebrek aan geld.” (21) De ouderenzorg heeft echter te kampen met een groot 

(toekomstig) personeelstekort. Het is niet alleen een kwantitatief maar ook een 

kwalitatief probleem. “Het middenkader, daar zit een ontzettend wisselend 

kwaliteitsniveau in. We hebben dijken van mensen die echt sturing geven aan 

afdelingen of aan teams, maar ook mensen waarvan wij denken ‘daar gaat het 

nooit gebeuren’.” (17) Het personeelstekort wordt ook veroorzaakt doordat er 

tegenwoordig andere kwaliteiten van belang zijn. “Er wordt hier keihard gewerkt, 

met een motivatie waar je eng van wordt, daar zit het allemaal niet in. Maar als 

je kijkt naar de opgaven waar we voorstaan, dat gaan we met deze mensen niet 

redden. Ik zeg ook altijd…ik wil niet meer handen aan het bed maar meer hersens. 

Als je naar de volle breedte en de omvang van het niveau van medewerkers kijkt, 

dan gaat het niet alleen over niveau in termen van MBO, HBO en academisch, maar 

veel meer over ja…type mens, daar lopen wij nu ook echt in vast. Eigenlijk moet je 
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toe naar minder mensen, als je naar die overhead discussie kijkt; minder mensen 

van een ander kwaliteitslevel.” (2)

In bijna alle organisaties vinden (min of meer) uitgebreide (her)scholingsprojecten 

plaats. Dit is gewenst om de volgende drie redenen. Allereerst herstructurering. 

De meeste organisaties zijn de laatste jaren overgegaan naar een plattere 

organisatiestructuur met meer decentrale bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 

“Verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Mensen moeten daar dan wel toe 

in staat zijn, dus dat betekent veel investeren in scholing.”(1) Daarnaast werving 

en behoud van personeel. “Voor alle vakgebieden hebben we opleidingsplaatsen. 

Daarmee onderscheiden we ons in de markt. Naarmate de schaarste op de 

arbeidsmarkt toeneemt, komt de markt daar terecht waar de beste professionals 

zitten. Dus wij investeren heel veel in opleiden en goede mensen.” (22) De laatste 

reden voor (her)scholing is dat de verschillende veranderingen, zoals de invoering 

van de zorgzwaartebekostiging, zowel een andere manier van werken als een 

verandering in het denken van medewerkers vraagt. 

Zoals hiervoor al is aangegeven, moet naast bedrijfsmatig werken ook de omslag 

gemaakt worden naar meer vraaggericht werken, waarbij de klant centraal staat. 

Bij het (her)scholen wordt ook gebruik gemaakt van innovatieve werkvormen, zoals 

bijvoorbeeld video interactie training. “Ga maar met die camera op de afdeling 

zitten en film maar eens wat daar gebeurt. Dat is vaak heel erg schokkend! Is 

dit vraaggerichte zorg? We denken dat we altijd buitengewoon liefdevol en 

aandachtgericht bezig zijn, maar dan zien we ineens dat het eigenlijk heel erg 

aanbod gericht is.” (9) De attitude die van medewerkers wordt gevraagd is niet in 

alle organisaties gelijk. Sommige bestuurders kiezen ervoor om de medewerkers 

de ruimte te geven om binnen de kaders naar eigen professioneel inzicht te 

handelen. “Wij moeten ons vooral focussen op datgene waar mensen behoefte aan 

hebben in de plaats van waar de mensen recht op hebben; zoveel minuten in de 

ZZP. Wij willen deze mindshift bewerkstelligen bij het personeel. Luister nou naar 

de mensen, kijk naar wat er nodig is voor iemand en zet daar het juiste op in met de 

juiste kwaliteit.” (22) Andere bestuurders benadrukken vooral dat medewerkers de 

afspraken moeten uitvoeren. “Medewerkers zijn gewend met twee handen en hun 
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hart en gevoel voor allerlei mensen klaar te staan. En wat het nu gaat worden is 

dat je als medewerker in een soort routemodel zit waarin met bandbreedtes tijden 

zijn afgesproken. Dus wij willen lieve attente, doordenkende zusters hebben en die 

ook nog een keer gewoon doen wat afgesproken is.” (13)

5.3.2 Externe context

In deze paragraaf wordt de invloed van de externe context op ondernemende 

activiteiten op bestuurlijk niveau in kaart gebracht aan de hand van de zeven 

trekkrachten die in paragraaf 3.6.4 zijn beschreven. 

5.3.2.1 Maatschappelijke trekkracht

Nieuwe ontwikkelingen in de zorg als ZZP-bekostiging, vraaggestuurd werken 

en kleinschaligheid brengen veel veranderingen in de dienstverlening met zich 

mee. Daar zijn echter nog lang niet alle stakeholders zich van bewust. “Zowel de 

medewerkers, vrijwilligers als cliënt en familie zijn zich er niet van bewust hoe 

dat paradigma van invloed is op het zorgaanbod en de manier van werken.” (3) 

Hoewel er, zoals eerder in dit hoofdstuk aangegeven, cliënten zijn die bereid zijn 

om te betalen voor extra zorgdiensten, is het overheersende idee onder cliënten 

dat zij vanuit de verzorgingsstaat toch vooral recht hebben op kosteloze zorg. 

“We zijn in Nederland niet gewend om te betalen voor de gezondheidszorg. Dus 

bij elke innovatie krijg je te maken met klanten die niet gewend zijn zelf iets te 

betalen. Dat is op dit moment nog wel een belemmering voor een groot gedeelte 

van de groep waar je zorg aan levert.” (2) Daarbij is het voor medewerkers 

moeilijk om onderscheid te maken tussen cliënten. Het feit dat sommige cliënten 

meer financiële middelen hebben dan anderen, en dat het geoorloofd is om te 

differentiëren, vraagt een andere instelling “We zijn gewend aan ‘iedereen is gelijk’, 

ga dan maar eens verschil maken.” (10) Sommige bestuurders geven aan daarom 

nog zoekende te zijn naar de manier waarop hiermee in de intramurale zorg het 

beste kan worden omgegaan. Een van hen opperde: “Verstandig is om meer en 

minder draagkrachtige in verschillende complexen te huisvesten, dan hoef je de kat 

niet op het spek te binden.” (7)
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Veel bestuurders geven aan dat vanuit de overheid niet transparant over wijzigingen 

is gecommuniceerd en dat die verantwoordelijkheid nu naar de zorgorganisaties 

wordt doorgeschoven, terwijl veel beslissingen gaan over datgene wat aan cliënten 

geboden kan worden. “Wij moeten dat uitleggen, dat wil zeggen: de bestuurders, maar 

in de praktijk komt het erop neer dat de individuele medewerker aan de individuele 

cliënt gaan uitleggen dat het echt minder is.” (25) Ook andere ontwikkelingen 

in de samenleving, zoals individualisering en toenemende arbeidsparticipatie 

van vrouwen, hebben invloed op de (organisatie van de) ouderenzorg. “We zijn 

de afgelopen decennia naar een meer individualistische samenleving gegaan, 

waardoor er soms te weinig bezoek komt omdat de kinderen werken. Dat is een 

maatschappelijke keuze, geen keuze van de ouderensector geweest. Maar dan lijkt het 

alsof wij dan de eenzaamheid die dus ook in de verzorgingshuizen, verpleeghuizen 

bestaat, moeten oplossen. Terwijl de maatschappij zich moet herbezinnen op de 

keuzes… dat kunnen wij als zorgsector niet op onze schouders nemen.” (19)

5.3.2.2 Politiek-bestuurlijke trekkracht

WET-EN REGELGEVING

De overheid probeert ondernemen te stimuleren door de invoering van beperkte 

marktwerking. Bestuurders ervaren in het huidige systeem echter eerder 

tegenwerking dan prikkels. Zij moeten heel creatief met de regelgeving omgaan 

om innovatie te kunnen realiseren. “Er zijn allerlei experimentele regelingen die bij 

voortduring veranderen dan wel beëindigd worden. En daarmee, ook alle ruimte die 

je nodig hebt als ondernemer om je producten ook betaald te krijgen, die zijn toch 

wel redelijk moeizaam.” (2) De toenemende regulering blokkeert het ondernemen. 

Deze tweeslachtigheid van de overheid creëert veel onduidelijkheid. “De overheid 

roept aan de ene kant marktwerking en aan de ander kant zie je een steeds 

sterker regulerende overheid via instanties als NZA, NMA CVZ en zorgkantoren. 

De overheid weet zich niet te positioneren in de veranderende wereld. Ze moeten 

gaan kiezen want je kunt niet twee tegenovergestelde dingen roepen en dat doen 

ze wel.” (3) Bijna alle bestuurders geven aan dat het daardoor ook niet mogelijk 

is om aan alle regelgeving te voldoen, waardoor ze hun eigen weg volgen. “Want 

volg je de regels, dan kan niets!” (2) Een eenduidige koers uitzetten binnen een 

zorgstelsel dat als onduidelijk wordt ervaren, en vervolgens helderheid bieden aan 
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de eigen medewerkers is volgens een aantal bestuurders essentieel. Een bestuurder 

heeft aan den lijve ondervonden dat het heft in eigen handen nemen niet alleen 

wenselijk maar zelfs noodzakelijk is. “We zijn in 2003 in het nieuws geweest met 

de zogenaamde pyjama dagen. De boodschap daarbij was dat de overheid ons 

meer geld moet geven zodat wij kwalitatief goede zorg kunnen leveren. Vervolgens, 

omdat je als bestuur altijd de schuld bij de overheid legt als de instantie die te 

weinig geeft, heb je ook geen legitimatie meer om intern te kunnen sturen. Want dan 

sturen ze jou als bestuurder ook terug onder het motto ‘het ligt niet bij ons, maar 

bij de overheid’. Dus de drive om maatschappelijk onrecht in beeld te brengen, 

aangedaan door de overheid of door de politiek, kreeg deze keerzijde. De uitdaging 

nu is om de regelgestuurde, ambtelijke organisatie die de verantwoordelijkheid bij 

de overheid legt, om te turnen naar een kansenbenuttende zelfverantwoordelijke 

ondernemende organisatie.” (15)

Er zijn echter ook bestuurders die mogelijkheden zien in het woud aan 

regelgeving.“Zodra er regels zijn, zijn er ook mogelijkheden om er gebruik van te 

maken. Dus zo ga je er mee om, je kijkt naar het voordeel dat ze bieden voor je 

eigen organisatie. Iedere set van regels geeft mogelijkheden om daar net iets meer 

uit te halen dan een ander. Maar sommigen zijn daar slimmer in dan anderen.” (5)

ZORGKANTOOR

Het zorgkantoor is van groot belang voor de zorgorganisaties vanwege de 

verantwoordelijkheid voor het toebedelen van volume. Onder de meeste 

bestuurders heerst echter veel ontevredenheid over het zorgkantoor. Er worden 

doelmatigheidskortingen op het budget toegepast, terwijl de zorgzwaarte 

binnen het budget toeneemt. Verder worden meer klanten doorverwezen dan 

gecontracteerd en wordt overproductie niet gefinancierd. “Wij hebben gewoonweg 

niet de capaciteit om de klanten die zich bij ons melden, te bedienen. Aan de ene 

kant is het zo dat die indicaties worden afgegeven en je hebt een zorgplicht. Aan 

de andere kant mag je niet meer productie leveren dan afgesproken. Terwijl wij 

aan het maximum van onze productieafspraak zitten, worden er echter nog meer 

geïndiceerde cliënten naar ons verwezen.” (2) Bestuurders staan dus voor het 

dilemma of ze problemen die zorgkantoren veroorzaken, moeten oplossen ten 
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koste van de eigen rentabiliteit en daarmee continuïteit. Wat dit dilemma nog extra 

complex maakt is dat het belangrijk is om goede relaties met het zorgkantoor te 

onderhouden omdat dit ook weer voordelen kan opleveren voor volume en tarief. 

“In de tarifering, op de grens van wat wel en niet mag, ervaren we verschillen 

tussen de aanbieders. Dat heeft te maken met je relatie met de zorgverzekeraar: 

een goede relatie is belangrijk. Dat is heel gek eigenlijk, want het gaat dus niet 

om regels maar om je relatie met die mensen. Op jaarbasis kan dat toch wel een 

paar ton schelen. En als je voor een innovatie extra geld wilt, hebben verzekeraar 

daarvoor potjes. Als je dan goede vriendjes bent, scheelt dat natuurlijk wel!” (5)

INSPECTIE

De meeste bestuurders vinden het begrijpelijk dat de Inspectie Gezondheidszorg 

de vinger aan de pols houdt en de organisaties controleert. Moeite hebben ze vaak 

met de praktische haalbaarheid van veel richtlijnen. “De inspectie zegt dat wij alle 

medicijnen die we geven, door twee mensen moeten laten controleren. Je kunt je 

niet voorstellen wat voor waanzin dat is. Mensen in de thuiszorg komen alleen bij 

iemand aan huis. Het kan per definitie niet, in alle kleinschalig wonen projecten 

werkt één iemand per groep. Moet die in een groep ernaast iemand gaan halen? 

Dat vind ik echt op het wereldvreemde af.” (3)

Er is enerzijds vanuit de overheid de roep om kleinschalig wonen omdat dat meer 

persoonlijk en klantgericht is, maar anderzijds maken de eisen van de Inspectie 

het bijna onmogelijk. Organisaties moeten creatieve constructies bedenken om 

alle stakeholders tevreden te stellen. “Dit beddenhuis dat we hier bouwen, dat gaan 

we ook elders bouwen omdat dit het meest efficiënt is op het gebied van personele 

inzet. Waarom? We hebben vier poten met elk acht kamers. Die komen op elkaar 

uit. Elke poot heeft een eigen deur. Die deur kan open en die deur kan dicht, met een 

eigen huiskamer. Maar als je in het midden van de ster staat, kan 1 personeelslid 

alle vier de huiskamers zien. Dus je voldoet aan het toezicht dat je moet hebben. 

Wij krijgen steeds meer van dit soort gekke controle systemen.” (11)

VERANTWOORDING EN VERTROUWEN

Veel bestuurders vinden het vanzelfsprekend dat zij zich moeten verantwoorden. Zij 

ervaren het vooral lastig dat de verschillende partijen zoals Inspectie, zorgkantoor 
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en overheden, allemaal eigen regels en systemen hebben. Dit leidt tot inefficiëntie. 

Daarnaast is de hoeveelheid informatie ook een toenemend punt van ergernis. 

“Wij gaan om met maatschappelijke gelden en moeten ons dus transparant 

verantwoorden. We leven echter wel in een tijd waarbinnen dat dusdanige vormen 

aan het aannemen is, dat je je afvraagt of het nog wel gedoceerd genoeg is. Wij 

hebben nu namelijk een administratieve last op onze nek die van jaar op jaar 

groeit en enorm veel geld kost. Ik betwijfel of middel en doel nog wel in verhouding 

tot elkaar staan.” (21) De meeste bestuurders geven aan dat die opstapeling van 

toezicht voortkomt uit wantrouwen gebaseerd op een aantal incidenten. Gepleit 

wordt voor meer vertrouwen. “Ik moet er voor zorgen dat ik zodanig veel informatie 

geef dat er een gerechtvaardigd vertrouwen is in het bestuur van de organisatie. 

Dat kun je niet met steeds meer regeltjes afdekken.” (26)

5.3.2.3 Medisch-professionele trekkracht

Veel bestuurders kampen met het dilemma dat het voldoen aan zowel medische 

kwaliteit van zorg als kwaliteit van leven zoals ervaren door de cliënt, vaak op 

gespannen voet met elkaar staan. “De kwaliteit die door de cliënt gewaardeerd 

wordt, vind ik een goede kwaliteit van zorg, los van of het technisch klopt. Maar 

zo werkt dat niet in de praktijk. Er zijn heel veel toezichthoudende organen, zoals 

zorgkantoren, HKZ audit teams en inspectie, die er anders naar kijken. Die controle 

let vooral op de technische dingen, daar word je toch wel op afgerekend. De klanten 

willen echter andere dingen dan die techniek eromheen. Dat geeft ook wel een 

spanning in het bedrijf. Het is moeilijk om daar een balans in te vinden.” (18) 

Kwaliteit van leven is niet voor iedereen gelijk en dus lastig uniform te meten. Vaak 

gebeurt dit indirect via cliënt tevredenheidsonderzoeken. De medische kwaliteit van 

zorg kan wel gemeten worden, via standaarden en protocollen. Alle organisaties 

moeten zich houden aan de normen verantwoorde zorg. 

Eén bestuurder geeft aan dat onderscheiden op basis van goede medische kwaliteit 

geen succesvolle strategie is. Uit concurrentieoverwegingen is bij deze organisatie 

de focus verlegd van hoogwaardige professionele zorgverlening naar meer aandacht 

voor bejegening en wonen. “Wij waren een organisatie die sterk gericht was op 

professionele hoogwaardige zorgverlening in de verpleeg- en verzorgingshuizen. 
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Op een gegeven moment merkten we dat wij iets niet goed deden ten opzichte van 

de omgeving: we focusten heel erg op dingen die meetbaar waren. Maar een klant 

bekijkt de kwaliteit van de zorg natuurlijk bij dingen die niet meetbaar zijn. Wij 

worden dus wel gewaardeerd door de VU en door het Erasmus, maar de klant om 

de hoek vindt ons dus helemaal niets: wij moeten vriendelijker worden en meer 

investeren in onze gebouwen en facilitaire kant. Die focus moet dus anders, want 

je merkt dat klanten gewoon heel basaal kiezen. Is het eten goed, is de zuster 

vriendelijk en is het een mooi gebouw? En meer is het niet.” (11)

5.3.2.4	 Ouderenzorg	specifieke	trekkracht

De ouderenzorgspecifieke trekkracht is met name van invloed op het primaire 

proces. Er is een groot verschil tussen bestuurders in hun betrokkenheid bij het 

primaire proces. Een aantal bestuurders benoemt nadrukkelijk dat het belangrijk 

is om te weten en te ervaren wat er speelt bij medewerkers en cliënten. “Ik vind 

het belangrijk dat ik als bestuurder ook nog eens een klant zie rondlopen en 

rechtstreeks in gesprek ben met een klant en met familieleden. Ik wil daar als 

bestuurder ook nog wel het gevoel bij blijven houden.” (27) Andere bestuurders zijn 

voornamelijk gericht op de interne en externe verantwoording waarbij de aandacht 

voor de financieel-economische aspecten vaak ten koste gaat van de aandacht voor 

het primaire proces “We zeggen ‘de cliënt staat centraal’, maar eigenlijk is die al 

helemaal niet meer in beeld bij ons. Dat geldt hopelijk nog wel voor die zuster op 

de afdeling. De echte gang van zaken in de zorg, zien wij niet. Het management is 

bezig met risicomanagement, met economische overlevingsfactoren. We stamelen 

nog wel eens wat over kwaliteit, maar daar komen we helemaal niet meer aan toe. 

Al die raden van toezicht zijn heel erg oppassend als het budgetoverzicht vervelend 

gaat worden.” (8) Volgens een aantal bestuurders hebben de in het verleden 

verkeerd gelopen grote ambitieuze projecten van MeaVita en Philadelphia dan 

ook als oorzaak dat er geen voeling meer was met het primaire proces. “Niet het 

verbeteren van de zorg was de achterliggende drive, maar het willen achterlaten 

van een voetafdruk.” (5)

De meeste bestuurders geven aan dat zij de omslag willen maken naar meer 

vraaggestuurde, cliëntgerichte zorg. “Kern van het verhaal is dat je de hele 
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organisatie leert om vanuit de klant te denken. En dat moeten we nog helemaal 

leren. Het centraal denken vanuit je eigen belevingswereld, dat zit er ingebakken.” 

(15) Tegelijkertijd geven zij toe dat heden ten dage de principes van vraaggericht 

werken en ‘de klant centraal’ nog veelal retoriek in plaats van realiteit zijn. “We 

roepen allemaal wel dat we de klant centraal stellen, maar ik zeg altijd: zodra die 

klant centraal staat, dan staat hij voor ons wel verrekte in de weg. Zo is het gewoon, 

dan kunnen we als professional niet precies doen wat wij denken wat goed is voor 

die klant. Dus echt klantgecentreerd, vraaggericht werken, dat gebeurt nog veel te 

weinig in de zorg. We zijn veel te eigenzinnig vanuit onze professionele overtuiging, 

heel erg aanbodgericht. Dat zie ik elke dag weer.” (9) Het zijn echter niet alleen 

professionele overtuigingen die belemmerend werken, ook praktische zaken zijn 

van invloed. “We zitten nu in de fase dat iedereen begrijpt wat gerichtheid op de 

cliënt betekent. Dat de cliënt de regie heeft en dat de dagindeling van de zorg echt 

ondergeschikt is aan wat de klant wil. Nu gaan we de bezetting op afdelingen dus 

anders doen, inrichten op de cliënt. En dat wil iedereen, tot het moment dat ze de 

kinderen niet naar school kunnen brengen…Dus zodra je echt stappen daarin gaat 

zetten, wordt het een stuk lastiger.” (17) Daarnaast zijn er ook financiële oorzaken 

voor het moeizame verloop in de praktijk. “De cliënt centraal staat al 10 jaar in 

al onze beleidsplannen. Alleen de mate waarin je het voor elkaar krijgt, dat is 

heel verschillend tussen organisaties. Wij zullen daar nog jaren mee bezig zijn, om 

dat daadwerkelijk te realiseren. In dit verpleeghuis zitten zes verpleegafdelingen, 

dat waren tot voorkort vier- en zespersoons kamers. Ondertussen hebben we er 

tweepersoons kamers van gemaakt en nemen mensen meubilair van thuis mee en 

zo. Het ziet er een stukje gezelliger uit. Maar als je de lift uitstapt heb je het gevoel 

dat je een ziekenhuisafdeling binnenkomt. Daar wil ik graag vanaf…maar ja dat 

gaat zo snel niet. Ik kan niet zo gauw even ergens een nieuw pand neerzetten.” (22)

De door bestuurders meest genoemde reden voor het ontbreken van klantgerichtheid 

is, opvallend genoeg, dat het (nog) geen prioriteit heeft. Organisaties zijn er nog 

niet aan toe omdat ze druk zijn met het doorvoeren van structuurveranderingen en 

het op orde krijgen van hun bedrijfsprocessen, vaak als gevolg van de vele fusies 

die hebben plaatsgevonden. “We staan aan de vooravond van het klantvriendelijker 

maken van de organisatie. Maar dat is strategie voor de komende jaren, we zijn 
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nu nog intern te druk!” (12) De vraag is of het dan niet al te laat is? “Je kunt niet 

anders dan die cliënt centraal stellen, ik zie dat echt als noodzaak. Niet dat wij nou 

zo ridderlijk zijn naar onze klanten…integendeel. Het is echt onoverkomelijk: als je 

het niet doet dan ga je naar de bliksem als bedrijf.” (17)

5.3.2.5 Trekkracht van de lokale gemeenschap

De rol van familie en vrijwilligers wordt in de zorg steeds belangrijker. Dit komt 

allereerst doordat de overheid steeds meer een beroep doet op de zelfredzaamheid 

en verantwoordelijkheid van burgers. Veel organisaties kiezen ervoor om hun 

dienstverlening letterlijk meer ‘naar de cliënt toe’ te brengen waardoor de cliënt 

in zijn vertrouwde omgeving kan blijven en het sociale netwerk intact blijft. “Als 

je mensen uit hun woonwijk haalt naar een andere plek, is dat jammer want het 

netwerk waar iemand deel van uit maakt vervalt dan. Dus wij kiezen voor meer 

wijkgerichte kleine voorzieningen.” (2) Daarnaast is door de bezuinigingen de 

reguliere AWBZ zorg verschraald en is er steeds minder tijd voor sociale activiteiten. 

Daardoor wordt ook door zorgorganisaties steeds meer een beroep gedaan op 

vrijwilligers en familie. “We hebben altijd de neiging gehad als organisatie om 

heel snel het systeem (mantelzorg en vrijwilligers) buiten de deur te houden, goed 

bedoeld: ‘De klant is nou bij ons, dank u wel, u kunt nu gaan’. Daarvoor in de plaats 

is ‘gemeenschap denken’ gekomen. Als jij met je moeder zou komen op dit moment, 

dan vragen wij: wat doe je op dit moment met je moeder en zou u het erg vinden 

om dat te blijven doen, is dat bespreekbaar? Zo kun je veel meer het systeem in 

stand houden terwijl je het anders armer maakt. We zijn te ver doorgeschoten in 

het professionaliseren van de zorg om de cliënt heen. Te weinig participatie uit de 

eigen omgeving.” (18) Het gaat hierbij niet om het vervangen van de beroepsmatige 

zorg. “Mantelzorgers zijn heel belangrijk, het moet ook niet gezien worden als 

het opvangen van personeelstekort, maar eigenstandig zijn. We vinden ook dat 

mantelzorgers een functie hebben, dat hadden ze vroeger ook ten opzichte van 

hun ouders. We maken afspraken met ze, net als met vrijwilligers, zodat we op hen 

kunnen rekenen.” (1) Het aantrekken van vrijwilligers wordt ook steeds gerichter 

aangepakt. “We hebben een project waarmee we bedrijven benaderen om vanuit 

hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ook vrijwilligersuren ter beschikking 

te stellen aan ons. Bij onderneming x, die hier bij ons in de regio zit, werken een 
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paar duizend mensen. Als je van die paar duizend mensen per jaar tweeduizend of 

vierduizend uur vrijwilligerswerk kunt krijgen, is dat heel mooi” (5) 

5.3.2.6 Economische trekkracht: zakelijkheid

De invoering van de zorgzwaartebekostiging heeft grote invloed op de 

bedrijfsvoering. Als de cliënt bepaalde diensten wil afnemen waar geen vergoeding 

vanuit het zorgzwaartepakket tegenover staat, dan moet deze, zoals eerder 

aangegeven, daarvoor betalen en kan dat tot een spanningsveld leiden. “Als mensen 

zeggen: ‘ik wil drie keer per week lekker een wandelingetje maken buiten’, dan is 

daar niks mis mee maar dat zit niet in het verzekerde pakket. En als je het dan toch 

wilt, ja dan moet je betalen. Daar zit een behoorlijke spanning op. Dat is een enorme 

verandering in cultuur en mentaliteit. Ga dat dan maar eens uitleggen.” (22) Voor 

zowel medewerker als cliënt moet duidelijk zijn dat alleen datgene geleverd kan 

worden waarvoor betaald wordt. “Het is hun budget en het is onze taak, opdracht 

en onze sport om zo veel mogelijk zorg en welzijn uit het budget te halen. Maar wij 

kunnen niet bijpassen. Ik kan niet aan onze medewerkers vragen om een weekje 

vrijwillig door te werken om wat extra’s te doen voor de cliënt. Maar zo lijkt soms 

wel de redenering te zijn.” (19)

Zoals onder 5.2 al aan de orde gesteld gaan, in verband met de toenemende 

bezuinigingen, de meeste organisaties op zoek naar alternatieve inkomstenbronnen. 

Dit betekent voor de medewerkers een andere manier van werken en denken. “We 

hebben een eigen BV opgericht, die gaat ondernemen en die moet zorgen dat ze 

hun eigen broek ophouden. Wat je dan doet is zo’n club met de neus op de klant 

houden…daar zullen ze het moeten halen en niet bij het budget van de overheid.” 

(17)

De grotere nadruk op bedrijfsmatigheid heeft ook gevolgen op het personele vlak. 

“We moeten op zoek naar nieuwe bronnen voor financiering. Dat stelt natuurlijk 

hele hoge eisen aan onze economische administratieve diensten, terwijl daar nog 

heel erg op kasboekbasis gedacht wordt. Er zijn enorm veel kansen, maar als je kijkt 

wat we dan aan organisatie en aan cultuur in de organisatie hebben, nou dat gaan 

we gewoon niet redden om al die kansen te pakken.”(17) Maar bedrijfsmatig denken 
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moet niet alleen tot de ‘kantoren’ beperkt blijven maar ook in het primaire proces 

aanwezig zijn. “Van medewerkers op maat, want het blijven zorgmedewerkers, 

moet je geen bedrijfskundigen willen maken. Je moet ze meenemen in een helder 

besef dat het niet alleen maar gaat over liefdevolle zorg, maar ook over geld en 

bedrijfsvoering.” (9)

Veel organisaties zijn echter nog druk doende om eerst de interne organisatie meer 

efficiënt en effectief te laten functioneren en financiële transparantie voor zichzelf 

te bewerkstelligen. “Wij zijn nu nog niet bezig met kansen benutten, je moet eerst 

de organisatie op orde krijgen. Als je niet weet wat de kostprijs van de huidige 

dienstverlening is, moet je niet aan nieuwe producten beginnen waarvan je niet weet 

wat je eraan verdient.” (15) Dit belang van goed inzicht in de financiën wordt door 

een aantal bestuurders benadrukt. Ze geven aan dat veel ondernemende activiteiten 

van zorgaanbieders niet goed zijn gegaan omdat er geen gedegen business case 

achter zat. Het is belangrijk om te zorgen dat ideeën ook financieel haalbaar zijn. 

Daarvoor moeten ze goed geanalyseerd en doorgerekend worden. Dat betekent 

soms ook pas op de plaats maken. “Ondernemerschap houdt ook in dat als er een 

aanbesteding in het kader van de WMO komt en de prijs je niet aanstaat, dat je je 

terugtrekt uit de markt. En dat je zegt: ‘gemeente doet u het maar’. Dat betekent 

dat wij een lijn trekken. Niet alleen maar verbreden en vernieuwen, maar soms ook 

terugsnoeien, stoppen.” (27)

5.3.2.7	 Economische	trekkracht:	marktwerking

Omdat volume en tarief in de AWBZ markt vastliggen, kan er alleen op kwaliteit 

geconcurreerd worden. “Wij letten natuurlijk op elkaar. Als iemand opeens met 

zijn zorgkantoor wat extra’s heeft gedaan wat mij niet past dan…het is landje pik 

hé. Zorgorganisatie x hier in de buurt heeft een groot zwembad, ja, dan moeten 

wij ook een zwembad hebben. Zo werken die dingen. Waarom? Een leeg bed kost 

je honderdduizend euro per jaar. Door dit soort strategisch gedrag gaat veel 

bestuurlijke energie verloren.” (11) De meeste bestuurders geven aan dat ze binnen 

de AWBZ dan ook vooral samenwerken. “Omdat de AWBZ markt zich niet voor 

marktwerking leent, gaan wij daar voor samenwerking. De zorgpartijen werken 

samen in een zorgnetwerk.” (7)
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Buiten de AWBZ markt is concurrentie wel mogelijk. “Het ziekenhuis naast ons 

streeft naar de kortste ligduur van Nederland. Het is een high level experiment 

ziekenhuis, daar zijn we fors op ingestoken. We zijn bezig om de chronische zorg, 

psychogeriatrisch, naar kleinschalig wonen over te brengen zodat we straks een 

vleugel hebben van waaruit we zorgverzekeringswet zorg leveren. Mijn AWBZ 

positie heb ik buiten de deur gelegd en de bestaande bouw wordt vrijgemaakt met 

de aanname dat daar straks allemaal DBC betaalde klanten van het ziekenhuis zijn. 

Bij het ziekenhuis heb ik ook de boodschap gelegd: als jij die leges niet begint, dan 

begin ik. Daar schrok hij wel van. Dat is wel een bijwerking van het zogenaamde 

ondernemerschap en marktwerking, dat is ieder voor zich en overleven.” (8)

Samenwerking en concurrentie gaan soms hand in hand. Ook dat levert een 

spanningsveld op. “We willen met drie verpleeg- en zorgorganisaties, de verzekeraar, 

de huisarts en de specialist, samen het ziekenhuis overnemen. Dus dan werk je toch 

ook met elkaar samen. Ik merk wel dat er weinig transparantie is. Transparantie is 

ook spannend, zeker als je aan de ene kant moet samenwerken, maar andere kant 

wil je toch dat in de toekomst de cliënten bij jou komen.” (4) 

Er is bij veel bestuurders echter nog altijd onduidelijkheid over de mogelijkheden 

om te ondernemen. Een aantal bestuurders is door die onduidelijkheid dan ook 

geconfronteerd met de NMA. “De NMA is hier gewoon binnengevallen, en dat is 

heel vervelend omdat je het gevoel hebt dat je iets fout gedaan hebt, maar echt 

niet weet wat. De NMA heeft ook een soort van overzichtje gemaakt, van wat mag 

wel en wat mag niet. In het geval van de ketenzorg zit je gewoon op een grijs 

gebied. Dus mijn ervaring is wel dat samenwerking wat ingewikkeld is geworden.” 

(12) Uit het oogpunt van efficiency en kwaliteit is ketenzorg van groot belang. De 

NMA regelgeving maakt dit bijna onmogelijk. “De NMA opereert vanuit wetgeving 

die nooit bedoeld is voor de gezondheidszorg. Een simpel voorbeeld: vanuit onze 

optiek zal het duidelijk zijn dat wij met de ziekenhuizen in onze regio verregaande 

samenwerking zoeken. Nu mag dat dus niet meer. Ziekenhuizen moeten hun 

diensten elke twee, drie jaar opnieuw aanbesteden. Maar waar het nu juist om 

gaat, is dat je met elkaar een goede expertise weet op te bouwen, waarbinnen je die 

keten ook maximaal kunt faciliteren voor die klant. En ja, dan moet je niet iedere 

drie jaar de spelers gaan veranderen. Dat werkt dus niet.” (11)
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5.3.3 Onderlinge samenhang trekkrachten

De verschillende trekkrachten zijn niet los van elkaar te zien, ze beïnvloeden 

elkaar onderling. Een nieuw bekostigingssysteem voor de ouderenzorg is 

ingevoerd (politiek-bestuurlijk) Met deze nieuwe manier van financieren lopen 

zorgorganisaties financieel risico omdat zij nu per cliënt bekostigd worden en dus 

geen zekere en stabiele inkomsten hebben. Om de continuïteit van de organisatie 

niet in gevaar te brengen (economisch-zakelijk) is het noodzakelijk om ook andere 

inkomstenbronnen aan te boren en uitgaven te verminderen. Daarnaast worden 

door (toekomstige) cliënten hogere eisen aan de zorgorganisatie gesteld op het 

gebied van kwaliteit en keuzevrijheid als gevolg van individualiteit, gestegen 

welvaartniveau en toenemende mondigheid (maatschappelijk). Met de invoering 

van beperkte marktwerking (economisch-marktwerking) probeert de overheid 

concurrentie en ondernemen te stimuleren, maar beperkt tegelijkertijd de 

mogelijkheden hiertoe door toenemende regulering (politiek-bestuurlijk). De grote 

nadruk die gelegd wordt op verantwoording (politiek-bestuurlijk) confronteert 

bestuurders ook met het dilemma dat het voldoen aan zowel de medische kwaliteit 

van zorg (professioneel-medisch) als de kwaliteit van leven beleefd door de cliënt 

(ouderenzorg-specifiek), vaak op gespannen voet met elkaar staan. De afbrokkeling 

van de verzorgingsstaat en veranderingen in de zorgwet- en regelgeving op het 

gebied van AWBZ en WMO (politiek-bestuurlijk) zorgen voor een andere taak van 

maatschappelijke ondernemingen in de zorg. Omdat de overheid steeds meer een 

beroep doet op de zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van burgers wordt 

de rol van familie en vrijwilligers in de zorg steeds belangrijker. De zorg moet 

niet ‘binnen’ plaatsvinden maar in de maatschappij, gebruik maken van de civil 

society. (lokale gemeenschap). Zowel de politiek als de zorgorganisaties zelf zijn 

onvoldoende transparant over de verschuivende verantwoordelijkheden die dit met 

zich mee brengt waardoor er verkeerde verwachtingen in de maatschappij zijn en 

de legitimiteit van de zorgorganisatie in het geding komt (maatschappelijk). 

5.4 Samenvatting en conclusie

In dit hoofdstuk is ondernemen op bestuurlijk niveau in maatschappelijke 

ondernemingen in de ouderenzorg geanalyseerd. Bestuurders karakteriseren 

ondernemen op verschillende manieren. Opvallend is dat ondernemen vooral 
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wordt gedefinieerd als cliëntgericht handelen, het streven naar vernieuwing wordt 

veel minder genoemd. Dit heeft wellicht te maken met het gegeven dat er maar 

beperkte vrijheid is in de AWBZ zorg: er is geen sprake van vrij spel van vraag en 

aanbod en ook niet van eigen (persoonlijk) risico omdat er met maatschappelijke 

gelden gewerkt wordt. Het doel waarnaar gestreefd wordt is het verbeteren van de 

zorg en niet het maken van winst. Voor sommige bestuurders betekent dit dat zij, 

als maatschappelijk ondernemer, de verantwoordelijkheid voor de ouderenzorg 

in een specifieke regio zwaarder laten wegen dan hun eigen organisatiebelang. 

Voor andere bestuurders betekent maatschappelijke verantwoordelijkheid, dat 

de continuïteit van de organisatie niet in gevaar mag worden gebracht en dat 

commerciële activiteiten noodzakelijk zijn. Sommige bestuurders kiezen er daarom 

voor om zo weinig mogelijk risico te nemen en hun ondernemende activiteiten te 

beperken tot het domein van de AWBZ terwijl andere bestuurders zich ook op de 

zorgverzekerings-, gemeentelijke of commerciële markt begeven en er tegelijkertijd 

bewust voor kiezen om verliesgevende activiteiten te beëindigen. Er zijn ook 

bestuurders die zich op deze andere markten richten om de winst die ze daar halen 

te laten terugvloeien naar de AWBZ zorg. Dit ‘Robin Hood effect’ zorgt ervoor dat de 

steeds schraler wordende AWBZ zorg nog enigszins gecompenseerd kan worden. 

Op bestuurlijk niveau zijn hierdoor ondernemende activiteiten te onderscheiden 

die variëren in hun gerichtheid op maatschappelijke dan wel commerciële doelen.

In paragraaf 5.2 is de variëteit aan ondernemende activiteiten weergegeven. Hoewel 

alle bestuurders aangeven dat het speelveld het laatste decennium ingrijpend is 

gewijzigd, zijn er maar enkele organisaties die radicale innovaties doorvoeren 

die het hele zorgsysteem veranderen. De meeste organisaties beperken zich tot 

incrementele innovaties die in bepaalde delen of aspecten van de organisatie voor 

vernieuwing zorgen. Er zijn vijf vormen te onderscheiden:

1. Extra dienstverlening. Om tegemoet te komen aan (veranderende) vraag en het 

tegelijkertijd generen van inkomsten wordt extra dienstverlening aangeboden in 

de vorm van pluspaketten of het opbouwen van een aparte (service) organisatie. 

Voor deze extra diensten moeten de cliënten betalen. 

2. Nieuwe product/markt combinaties. Actief wordt gezocht naar mogelijkheden 

om de huidige dienstverlening aan te passen of uit te breiden (al dan niet tegen 

betaling) om nieuwe doelgroepen te kunnen bedienen. Met name wordt gekeken 

naar de mogelijkheden op de zorgverzekeringsmarkt. 
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3. Zorginhoudelijke innovaties. Dit betreffen vooral procesinnovaties op het gebied 

van verzorging en verpleging. Vernieuwingen gericht op zorginhoud worden 

gecreëerd door interne kenniscentra en/of samenwerking met externe partners.

4. Interne projecten. De vele ontwikkelingen in de ouderenzorg vragen een 

verandering in het denken en doen van medewerkers. Interne projecten zijn 

vooral cultuur- en opleidingstrajecten gericht op de benodigde veranderingen.

5. Samenwerking. Deze laatste vorm komt zowel zelfstandig als in combinatie 

met de voorgaande vormen voor. Er wordt samengewerkt met andere 

zorgorganisaties, semipublieke organisaties in wonen, welzijn en onderwijs 

en met private organisaties in bijvoorbeeld schoonmaak of ICT. Op bestuurlijk 

niveau is innovatie op het gebied van samenwerking voornamelijk extern 

gericht.

Deze verschillende vormen van incrementele innovatie maken duidelijk dat de 

ondernemende activiteiten op bestuurlijk niveau zich ook van elkaar onderscheiden 

in de mate waarin ze intern (organisatie) dan wel extern (omgeving) gericht zijn. De 

extern gerichte activiteiten vallen over het algemeen onder de verantwoordelijkheid 

van de bestuurders en worden ook (mede) door hen zelf uitgevoerd. Voor de interne 

activiteiten worden veelal door de bestuurders de benodigde randvoorwaarde 

gecreëerd, waarna de uitvoering vervolgens wordt gedelegeerd aan het management 

van de organisatie. 

Uit bovenstaande kan dus worden geconcludeerd dat de variëteit in ondernemen 

op bestuurlijk niveau uit twee dimensies bestaat. De ondernemende activiteiten 

zijn zowel te positioneren op het continuüm maatschappelijk- commerciële doelen 

als op het continuüm intern –extern gericht. Zie figuur 5.1.

De wijze waarop de organisatiecontext en externe context van invloed zijn op 

ondernemen op bestuurlijk niveau is in paragraaf 5.3 aan bod gekomen. De 

resultaten laten zien dat de twee onderdelen van de organisatiecontext, de missie 

en de organisatiecondities, een verschillende invloed hebben op de ondernemende 

activiteiten op bestuurlijk niveau. 
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Figuur 5.1: Positionering verschillende vormen van innovatie

MISSIE

De missie bepaalt de focus en positionering van de organisatie en is daarom van 

invloed op de mate van en soort ondernemende activiteiten die op bestuurlijk 

niveau ontplooid worden. De organisaties omschrijven hun missie allemaal net 

iets afwijkend van elkaar, maar inhoudelijk komt het er bij allemaal op neer dat 

ze streven naar het bieden van persoonlijke, kwalitatief hoogwaardige zorg. De 

strategie om deze missie te realiseren wordt voor een groot deel bepaald door 

regionale verschillen in demografie, vraag naar zorg en de mate van concurrentie. 

Bij de onderzochte organisaties zijn twee strategieën te zien: een regiostrategie 

of specialisatie/doelgroepen strategie. De organisaties onderscheiden zich in 

ondernemende activiteiten van elkaar door de specifieke wijze waarop ze concreet 

invulling geven aan hun strategie en zich positioneren. 

ORGANISATIECONDITIES

De organisatiecondities kunnen voor een deel door de bestuurders beïnvloed 

worden. Geconcludeerd kan worden dat veel bestuurders dan ook actief de 

organisatiecondities aanpassen om ondernemen op organisatieniveau te faciliteren. 

Zo zijn bijna alle organisaties geherstructureerd tot platte organisaties met 

decentrale en/of regionale verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dit bevordert 

de mogelijkheid tot ondernemen op verschillende niveaus in de organisatie 

en zorgt tevens voor minder afstand tussen de bestuurders en het primaire 

proces. Veel bestuurders (h)erkennen dat de medewerkers de kritische factor 
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zijn in de organisatie, zij bepalen in de directe relatie met de cliënt de kwaliteit 

van zorg. De vele ontwikkelingen in de ouderenzorg, zoals invoering van de 

zorgzwaartebekostiging, bedrijfsmatig werken en de overgang naar vraaggerichtte 

zorg, vragen een omslag in het denken en doen van medewerkers. Toch laten 

de resultaten van deze studie zien dat bestuurders onvoldoende gebruik van hun 

mogelijkheden om de klimaatfactoren die initiatieven belemmeren te wijzigen. De 

benodigde randvoorwaarden hiervoor worden vaak niet op orde gebracht.

EXTERNE CONTEXT

In tegenstelling tot de vele mogelijkheden van beïnvloeding van de 

organisatiecontext kunnen bestuurders slechts beperkt invloed uitoefenen op de 

trekkrachten uit de externe context. Dit betekent echter niet dat organisaties zich 

moeten laten leiden door deze trekkrachten. Bestuurders hebben de keuze hoe zij 

hierop (re)ageren en bepalen zelf op welke trekkrachten zij wanneer (re)ageren. 

De maatschappelijke trekkracht en die van de lokale omgeving zijn van steeds 

groter belang voor de legitimiteit en profilering van de organisatie. De overheid 

doet steeds meer een beroep op de zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van 

burgers, zij spreekt over de vermaatschappelijking van de zorg. De zorg moet niet 

‘binnen’ plaatsvinden maar in de maatschappij, gebruik maken van de civil society. 

Er is echter nog veel onduidelijkheid over welke taken en verantwoordelijkheden 

dan (nog) bij zorgorganisaties liggen. Zorgorganisaties moeten strategische keuzes 

maken over hoe ze zich (her) positioneren en hierover transparant communiceren 

omdat anders hun legitimiteit in het geding komt. 

De trekkrachten medisch-professioneel en ouderenzorg-specifiek stellen 

bestuurders voor het dilemma van het spanningsveld tussen kwaliteit van zorg en 

kwaliteit van leven. Verder is de zorgspecifieke trekkracht met name van invloed op 

het primaire proces en van ondergeschikt belang voor ondernemen op bestuurlijk 

niveau. De prioriteit op dit niveau ligt bij het doorvoeren van structuurveranderingen 

en het op orde krijgen van de bedrijfsprocessen. Hierdoor zijn de op bestuurlijk 

niveau gepredikte principes van vraaggericht werken en ‘de klant centraal’ nog 

vooral retoriek in plaats van realiteit. 
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De trekkrachten politiek-bestuurlijk, economisch-marktwerking en economisch-

zakelijk zijn daarentegen de drie trekkrachten die direct van invloed zijn op 

het karakter en de variëteit van ondernemen op bestuurlijk niveau. De politiek-

bestuurlijke trekkracht uit zich met name in toenemende onzekerheid over de 

(toekomstige) wet- en regelgeving. De overheid probeert enerzijds ondernemen 

te stimuleren door de invoering van beperkte marktwerking maar blokkeert 

ondernemen anderzijds door toenemende regulering. Deze tweeslachtigheid 

creëert onduidelijkheid en maakt dat bestuurders hun eigen weg moeten kiezen. 

Door de invoering van beperkte markwerking hebben de zorgorganisaties nu 

de keuze om zich niet langer alleen op de AWBZ markt te begeven maar ook 

op de zorgverzekerings, gemeentelijke en private markt. Er is echter nog veel 

onduidelijkheid over de mogelijkheden op het gebied van samenwerking en 

missers op dit gebied kunnen leiden tot hoge boetes van de NMA. De trekkracht 

economisch-zakelijk heeft grote invloed op de bedrijfsvoering. De organisaties 

moeten zowel hun huidige dienstverlening efficiënter en effectiever aanpakken, 

als de organisatie in al haar geledingen toerusten om nieuwe mogelijkheden op 

waarde te kunnen schatten en eventueel benutten. 
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HOOFDSTUK 6   MANIFESTATIES VAN ONDERNEMEN IN DE 
OUDERENZORG OP ORGANISATIENIVEAU 

Dit hoofdstuk beschrijft en analyseert ondernemen op organisatieniveau binnen 

maatschappelijke ondernemingen in de ouderenzorg. Om inzicht te krijgen in de 

variëteit en het proces van ondernemen zijn in totaal 13 initiatieven onderzocht bij 

de organisaties Alpha en Omega. Door gedurende een jaar (in)formele interviews 

en observaties te combineren met een uitgebreide documentenanalyse is kennis 

verkregen over de dagelijkse organisatiepraktijk. Van beide organisaties worden 

eerst de initiatieven kort geïntroduceerd (respectievelijk paragraaf 6.1 en 6.3) en 

vervolgens een cross-case analyse gegeven (respectievelijk paragraaf 6.2 en 6.4. 

Het hoofdstuk sluit af met een korte samenvatting en conclusie in paragraaf 6.5.

6.1 Initiatieven Alpha 

Hieronder volgt een korte introductie van de zeven initiatieven bij Alpha. Paragraaf 

6.2 en de volgende twee hoofdstukken geven nadere informatie over deze 

initiatieven en de context waarin zij zijn ingebed. Om de initiatieven te laten ‘leven’ 

en hier ook ’gevoel’ bij te krijgen zijn veel citaten opgenomen. Voor de volledigheid 

is van ieder initiatief in bijlage 1 een tabel opgenomen met alle informatie.

“Levensverhalen” (1)

In het initiatief ‘Levensverhalen’ wordt de verbinding gelegd tussen de zorgorganisatie 

en de omgeving, door scholieren in het kader van een maatschappelijke stage, het 

levensverhaal van bewoners te laten optekenen. Bewoners krijgen hierdoor meer 

persoonlijke aandacht. Door het levensverhaal toe te voegen aan het zorgdossier, 

kunnen zorgmedewerkers meer recht doen aan de individualiteit van de bewoner.

 

“Vakantie Spanje” (2)

Met het initiatief ‘Vakantie Spanje’ biedt Alpha aan zorgbehoevende ouderen de 

mogelijkheid voor een begeleide buitenlandse vakantie. Alpha wil graag haar 

dienstverlening uitbreiden om te kunnen voldoen aan de wens van de cliënt, ook 

als dat niet uit publieke middelen betaald kan worden. De kosten voor het vervullen 

van deze wens komen dan voor eigen rekening van de cliënt. 
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“Verenigingen” (3)

In het initiatief ‘Verenigingen’ wordt het bestaande activiteitenaanbod omgezet in 

de oprichting van (interne) verenigingen waar bewoners voor een klein bedrag lid 

van kunnen worden. Alpha kan hierdoor een breed pakket aan welzijnsactiviteiten 

blijven aanbieden en zich hiermee profileren.

“Ontmoetingsruimte” (4)

Het initiatief ‘Ontmoetingsruimte’ is gericht op het realiseren van een one-stop-

shopping-centrum. Dat is een ruimte waar bewoners de hele dag terecht kunnen 

voor ontmoetingen, eten en drinken, boodschappen, activiteiten en overige 

dienstverlening. De servicegraad richting cliënten wordt hierdoor verhoogd en de 

efficiency verbeterd.

“Front cooking” (5)

Met het initiatief ‘Front cooking’ wordt een nieuw maaltijdconcept ingevoerd. In het 

restaurant worden à la minute maaltijden naar keuze bereid en aan tafel geserveerd. 

Hierdoor wordt ingespeeld op zowel de individuele voedingswensen van cliënten 

als het welbevinden van de bewoners door het tegengaan van eenzaamheid.

“EVV” Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (6)

Het initiatief ‘EVV’ is een concrete uitwerking van de nieuwe manier van werken 

en verantwoorden die Alpha wil invoeren. Het creëren van de functie van Eerst 

Verantwoordelijke Verzorgende (EVV) is bevorderlijk voor meer vraaggestuurd 

werken en schept gelijktijdig promotiemogelijkheden voor zorgmedewerkers. 

“Gastvrouwen” (7)

Met het initiatief ‘Gastvrouwen’ wordt concreet uitvoering gegeven aan de visie 

van belevingsgericht werken. Door nieuwe vormen van samenwerking binnen de 

teams, kan aandacht worden besteed aan een huiselijke sfeer in de woonomgeving 

van de dementerende oudere en kunnen de zorgmedewerkers ontlast worden. 
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6.2 Cross-case-analyse Alpha

In deze paragraaf worden de zeven initiatieven van Alpha nader toegelicht en 

met elkaar vergeleken om de overeenkomsten en verschillen ten aanzien van de 

aanleiding, het doel, het verloop en de resultaten te analyseren. 

6.2.1 Aanleiding

Zoals te lezen in onderstaande tabel, is er een veelvoud van aanleidingen om 

ondernemende activiteiten binnen de organisatie te ontplooien. Hierbij kan 

onderscheid gemaakt worden in directe en indirecte aanleidingen. Een directe 

aanleiding is te typeren als de hoofdaanleiding, omdat deze op zichzelf voldoende 

is om een initiatief te starten. Een indirecte aanleiding is ook belangrijk, maar 

alleen niet voldoende voor het starten van een initiatief. Echter wel in combinatie 

met andere aanleidingen. 

Initiatief Aanleiding

Levensverhalen (1) Direct: opdracht in het kader van opleiding. Indirect: opkomst 
maatschappelijke stage, bezuinigingen. 

Vakantie Spanje (2) Direct: kans gezien na netwerkcontact/gat in de markt. Indirect: 
verschraling publiek aanbod.

Verenigingen (3) Direct: wijziging in de bekostigingssystematiek. Indirect: tekort aan 
welzijnsactiviteiten door werkdruk, inzicht dat welzijn van belang is voor 
kwaliteit van leven, behoeften cliënten veranderen.

Ontmoetingsruimte (4) Direct: kans gezien door medewerker/onbenutte mogelijkheden 
van ruimte. Indirect: veranderende visie op kwaliteit van leven en 
bezuinigingen leidt tot nieuwe ideeën over inrichting verzorgingstehuis.

Front cooking (5) Direct: succesvol initiatief bij ander zorgcentrum. Indirect: nieuwe 
inzichten rond invloed voeding op welzijn en gezondheid, wensen 
cliënten veranderen.

EVV (6) Direct: wijziging in de bekostigingssystematiek en AWBZ. Indirect: 
overgang naar (meer) vraaggerichte zorg. 

Gastvrouwen (7) Direct: nieuw zorgconcept (belevingsgerichte zorg); werkdruk. Indirect: 
krappe arbeidsmarkt, bezuinigingen.

Tabel 6.1: Initiatieven Alpha: Aanleiding

Een stelsel- en/of financieringswijziging kan de directe aanleiding zijn, zoals 

bijvoorbeeld te zien bij de initiatieven ‘EVV’ en ‘Verenigingen’. Bij dit laatste 

initiatief zijn verenigingen opgericht omdat het nieuwe financieringssysteem 
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niet voorziet in de bekostiging van algemene (welzijns)activiteiten omdat dit 

niet (meer) tot de primaire taak van het verzorgingshuis behoort. Deze nieuwe 

financieringssystematiek en de wijzigingen in de AWBZ zijn bij het initiatief EVV de 

aanleiding om een verbeterde manier van werken en verantwoorden in te voeren. 

Bedoeling hiervan is om meer vraaggestuurd te werken en inzichtelijk te maken 

welke zorg de cliënt precies krijgt. 

Bij andere initiatieven, zoals Levensverhalen, Vakantie Spanje, Ontmoetingsruimte 

en Gastvrouwen, zijn stelsel- en/of financieringswijzigingen meer van indirect 

belang. De directe aanleiding voor deze initiatieven kent een grote variëteit. Bij 

het initiatief Levensverhalen is er de verplichting van een opleiding. “Aanleiding 

was dat ik ben begonnen met de opleiding ‘innovatief vrijwilligersmanagement’ en 

daarvoor moest ik een innovatief project in huis neerzetten.” (A7)

De directe aanleiding van het initiatief Vakantie Spanje is het signaleren van een 

kans. “Tijdens het golfen kwam ik in gesprek met iemand wiens zoon een interessante 

functie had. Hij was bemiddelaar voor een Spaanse zorgorganisatie. De Spaanse 

economie staat er momenteel heel slecht voor. Er is meestal geen geld om ‘ouders’ 

in een verzorgingshuis te plaatsen; zij blijven dan bij hun kinderen wonen. De 

verzorgingshuizen daar kampen dus met een veel te lage bezettingsgraad. Om dit 

probleem op de lossen proberen zij buitenlandse ouderen voor vakantie naar hun 

locatie te krijgen. Zij bieden dan logeerruimte en ook de benodigde zorg.” (A1)

Het signaleren van een kans is ook de directe aanleiding voor het initiatief 

Ontmoetingsruimte. “Twee jaar geleden ben ik hier gekomen. Ik bekeek de 

recreatiezaal en zag een enorm grote ruimte, schitterend qua doorzon. Ook zag 

ik dat bepaalde dingen anders konden en dat er volop mogelijkheden waren!“ (A9)

Bij het initiatief Gastvrouwen is de directe aanleiding dat er veranderende inzichten 

over zorg en kwaliteit van leven zijn. Bij dit initiatief gaat het om de overgang 

naar belevingsgerichte zorg. Bij deze benadering van zorg moeten huiselijkheid, 

respectvolle bejegening en keuzevrijheid centraal staan. De veranderde inzichten 

ten aanzien van zorg en kwaliteit van leven zijn ook aanleiding voor het initiatief 

Ontmoetingsruimte. Uit onderzoek blijkt dat activiteiten en ontmoetingen van 
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groot belang zijn voor het welbevinden van de bewoners. “Het is belangrijk om de 

bewoner te prikkelen om (meer) naar beneden te komen, zowel voor de ontmoeting 

als voor de signalering.” (A9). Ook ontstaat er steeds meer inzicht ten aanzien van 

nieuwe manieren van voedselvoorziening. Brancherapportages laten zien dat een 

goede ambiance stimuleert tot beter eten en daarmee ondervoeding tegengaat. 

Deze ontwikkelingen zijn ook de indirecte aanleiding van het initiatief Front 

cooking. 

De directe aanleiding van het initiatief Front cooking is echter gelegen in het feit 

dat men een geslaagd initiatief van een andere zorgorganisatie wil overnemen. 

“Sinds een aantal jaren is er binnen de verzorgingsinstellingen weer een soort 

sterrensysteem opgezet. Ongeveer vijf jaar geleden werd dat voor de eerste keer 

gedaan en toen haalde een verzorgingstehuis in Hilversum de eerste plaats in 

Nederland. Toen zijn we daar heengegaan. We wilden weten: waarom halen zij een 

eerste plaats met zo’n concept, hoe doen ze dat daar? Zij hadden dat concept van 

front cooking en wij hebben toen besloten om dat ook in Zuid te gaan invoeren.” 

(A4)

Een andere aanleiding om een initiatief te starten is het inspelen op veranderde 

behoeften van cliënten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het initiatief Verenigingen. 

“Wat verandert, dat is de cliënt die hier binnenkomt. Die heeft een heel ander leven 

achter de rug en dat gaat steeds meer verschuiven. Over een paar jaar gaat de 

bingo eruit en hebben we een saunavereniging, wedden? Wat deed u altijd? Ik ging 

1 keer per week naar de sauna. En dat is waar je het voor doet, dus daar moet 

je je aanbod ook op af gaan stemmen.” (A5). Ook bij het initiatief Front cooking 

wil men inspelen op veranderende behoeften.“We hebben één maaltijdmoment per 

dag: alleen tussen de middag. Wij willen graag dat de cliënten een groter aanbod 

krijgen van voeding door de dag heen en keuzevrijheid in wat ze eten, niet meer 

van tevoren bestellen.” (A4)

6.2.2 Doel 

Tabel 6.2 op de volgende bladzijde, laat niet alleen zien dat er een grote diversiteit 

aan doelen onderscheiden kan worden, maar ook dat de meeste initiatieven 
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meerdere doelen kennen. De doelen zijn gericht op zowel de belangen van de cliënt 

als op de belangen van de medewerkers en die van de organisatie. De (combinatie 

van) doelen per initiatief bepaalt de vorm van de waardecreatie die nagestreefd 

wordt. De initiatieven van Alpha kennen waardecreatie in de vorm van: 

-  Nieuw aanbod;

-  Nieuwe manier van denken en doen; 

-  Continuïteit.

Geconcludeerd kan worden dat bijna alle initiatieven (mede) naar continuïteit 

streven. Deze vorm van waardecreatie is echter nooit het enige doel en komt 

altijd voor in combinatie met andere vormen van waardecreatie. De initiatieven 

Gastvrouwen, EVV en Levensverhalen zijn voorbeelden van het introduceren van 

een nieuwe manier van denken en doen. De overige initiatieven zijn voorbeelden 

van de introductie van nieuw aanbod.

Initiatief Doel

Levensverhalen (1) Individuele aandacht voor cliënt. Buiten en binnen verbinden. Aanvullend 
doel: zorg op maat.

Vakantie Spanje (2) Uitbreiding van de dienstverlening met privaat aanbod.

Verenigingen (3) Creëren van een goed welzijnsaanbod door de oprichting van verenigingen 
om de kwaliteit van leven te verhogen en de concurrentiepositie te 
verbeteren. 

Ontmoetingsruimte (4) Verhogen  van  de serviceverlening gecombineerd met het halen van 
efficiencyvoordelen door de oprichting van een one-stop-shopping-
centrum.  Aanvullende doelen: vermindering eenzaamheid bewoners, 
verhogen omzet, cultuuromslag, taakdifferentiatie facilitair personeel.

Front cooking(5) Verhogen van de serviceverlening door het uitbreiden van 
keuzemogelijkheden en inspelen op individuele wensen. Aanvullende 
doelen: toenamen in welbevinden en gezondheid.

EVV (6) Bieden van vraaggestuurde zorg door de invoering van een verbeterde 
manier van werken en verantwoorden. Aanvullend doel: erkenning geven 
aan zorgmedewerkers.

Gastvrouwen (7) Concreet uitvoering geven aan de visie van belevingsgericht werken. 
Huiselijkheid en intimiteit creëren door nieuwe vorm van samenwerken en 
daarbij ontlasting van zorgmedewerkers genereren.

Tabel 6.2: Initiatieven Alpha: Doel

Om inzicht te verkrijgen in het soort innovaties die hebben geleid tot waardecreatie, 

zijn in tabel 6.3 de innovaties van elk initiatief geclassificeerd.
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Initiatief Dienst-
verlenings-
concept

Klant relatie Waarde 
systeem/ 
zakenpartner

Verdienmodel Dienst-
verlenings-
systeem (o) 

Levens-
verhalen (1)

Inzet stagiaires. Samenwerking  
met school. 

Gratis 
middelen.

Aansturing en 
afstemming 
stagiaires.

Vakantie 
Spanje (2)

Vakantie met 
begeleiding.

De Spaanse 
organisatie 
verleent zorg. 
Personeel Alpha 
verantwoorde
lijk voor 
welbevinden.

Samenwerking 
met Spaanse 
zorgorganisa-
tie.

Cliënt betaalt 
privaat voor 
dienst. 

Verenigingen 
(3)

Interne 
verenigingen

Deelname aan 
activiteiten 
alleen voor 
leden.

Directe kosten 
goedgemaakt 
door 
contributie.

Ontmoetings-
ruimte (4)

One-stop 
shopping- 
centrum.

Medewerkers 
moeten 
zich meer 
dienstverlenend  
opstellen. 

Samenwerking 
met 
leveranciers.  

Efficiency-
besparingen 
en mogelijk 
extra omzet. 

Taak-
differentiatie.

Front cooking 
(5)

Maaltijdvoor-
-zienings- 
concept.

Direct contact 
medewerkers 
facilitair en 
bewoners.

Wijziging  
verhouding 
voedings- en 
personeels-
kosten.

Nieuwe 
werkzaamheden 
en competenties. 

EVV (6) Vraaggestuurd 
werken.

Nieuwe 
werkzaamheden 
en competenties.

Gast-vrouwen 
(7)

Belevingsgericht 
werken.

Nieuwe 
werkzaamheden 
en competenties. 

Tabel 6.3: Initiatieven Alpha: Innovatieclassificatie 

6.2.3 Verloop

Om het verloop van de initiatieven in beeld te brengen, wordt eerst beschreven 

wie de initiatiefnemer(s) en betrokkenen zijn en welke vormen de initiatieven 

aannemen. Daarna wordt ingegaan op de wijze waarop de initiatieven ontwikkeld 

zijn. 

INITIATIEFNEMER(S)

Voor alle initiatieven geldt dat de initiatiefnemers afkomstig zijn van middenkader- 

t/m directieniveau. De initiatiefnemers zijn soms individuele personen (bij 1, 2, 3 
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en 4), maar initiatieven komen ook vaak vanuit teams, zoals het managementteam 

(MT) van Zuid (5), de directieraad van Alpha (6), of het kernteam van een locatie (7). 

Het EVV-initiatief laat zien dat de positie (in de hiërarchie) van de initiatiefnemer 

niet bepalend blijkt te zijn voor de wijze van uitvoering van het betreffende 

initiatief. De initiatiefnemer hier was de directie/RvB, maar door hen is heel bewust 

de keuze gemaakt om het initiatief bottum-up gestalte te geven.“Afgesproken is 

om de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk te gaan leggen, want het zijn deze 

medewerkers die moeten inspelen op vragen van de cliënt en de cliëntwensen in een 

zorgleefplan vastleggen.” (A3)

Dat de initiatieven geen soloprojecten zijn, blijkt ook uit de veelheid aan 

betrokkenen. Het aantal betrokkenen heeft niet direct een relatie met de reikwijdte 

van het initiatief. Zo kent de reikwijdte van het initiatief Gastvrouwen slechts één 

locatie, maar vele betrokkenen. “Het idee kwam eigenlijk van het kernteam. Dit 

team bestaat uit de beleidsmedewerker, de teamleider welzijn en ikzelf. We hebben 

het daarna uitgestrekt over alle teamleiders zorg (het hele middenkader eigenlijk) 

plus de beleidsmedewerker. En zelfs ook nog over een aantal andere mensen, zoals 

de verpleeghuisarts, psycholoog, opleidingscoördinator, dominee en dat soort 

mensen.” (A6). Vaak werken de intern betrokkenen samen in een projectgroep 

waardoor eigen inbreng mogelijk is en voldoende draagvlak voor het initiatief 

gecreëerd kan worden. Projectgroepen worden opgericht met medewerkers van 

verschillende niveaus, disciplines en eventueel locaties. Bij de initiatieven zonder 

formele projectorganisatie (1 en 3) is er directe afstemming tussen de initiatiefnemer 

en de direct betrokkenen. Bij een aantal initiatieven (1, 2 en 4) zijn ook externe 

samenwerkingspartners betrokken bij de ontwikkeling en de uitvoering van de 

initiatieven.“Voorafgaand aan de vakantie was er een vertegenwoordiger van de 

Spaanse zorgorganisatie op de “Meet and Greet” voor alle bewoners en begeleiders, 

om items voor te bespreken en onzekerheid weg te nemen.” (A5)

ONTWIKKELING

De meeste initiatieven (1, 2, 3, 4 en 7) starten niet meteen met het verder uitwerken 

van het initiële idee, maar inventariseren eerst, bijvoorbeeld op basis van een 

brainstormsessie, hoe er zoveel mogelijk doelen behaald kunnen worden met het 
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initiatief en hoe er voor zoveel mogelijk stakeholders voordeel valt te behalen. 

Als voorbeeld hiervan het initiatief Levensverhalen: “Door de brainstormsessie is 

het idee ontstaan om het levensverhaal aan het zorgdossier toe te voegen en is 

de nevendoelstelling, zorg op maat, geformuleerd.” (A7). Een ander voorbeeld is 

het EVV-initiatief. Dit is door het management aangegrepen om zorgmedewerkers 

erkenning te geven. Uit de rapporten van tevredenheidsonderzoeken van de laatste 

jaren blijkt dat de medewerkers in de verzorgingshuizen een gebrek aan waardering 

ervaren. Met het creëren van deze functie, die een promotie met bijbehorende 

salarisverhoging betekent, wil het management de medewerkers de gevraagde 

erkenning geven. 

Het vaststellen van de doelen van het initiatief betekent niet automatisch dat 

hiermee ook meteen duidelijk is wat het eindproduct precies gaat worden, of welke 

stappen gezet gaan worden om daar te komen. Bijvoorbeeld: bij de initiatieven 

Ontmoetingsruimte en Levensverhalen waren de doelen van de initiatieven al 

wel bekend, namelijk (respectievelijk) creëren one-stop-shopping-centrum en het 

koppelen van jong en oud. Maar op dat moment was het echter nog niet duidelijk 

hoe deze doelen vormgegeven en ingevoerd moesten gaan worden. Een ander 

voorbeeld is het initiatief Gastvrouwen: “We weten wat we wilden. Dat we kleinere 

leefgroepen willen maken en dat in die leefgroepen huiselijkheid en intimiteit voorop 

staan. We willen belevingsgericht werken. We hadden alleen nog niet duidelijk hoe.” 

(A8)

Bij de ontwikkeling van een initiatief wordt vaak gebruik gemaakt van een pilot (1, 

2, 6, 7). Bij het initiatief Vakantie Spanje was de pilot een proefvakantie. “De pilot 

was een proefvakantie voor 10 bewoners en 3 personeelsleden. Hiervoor is geen 

strak, geformaliseerd plan opgezet, maar is er geëxperimenteerd met hoe een en 

ander verloopt en bevalt. Na afloop van de vakantie hebben alle bewoners een soort 

evaluatieverslag gemaakt in de vorm van een gedicht, verhaal en zelfs een weblog! 

En er is geëvalueerd door het projectteam, tezamen met de Spaanse organisatie.” 

(A5). Ook bij de andere initiatieven is te zien dat de ontwikkeling niet van tevoren 

is vastgelegd, maar dat ze continu aan de hand van ervaringen en evaluaties nader 

ingevuld en bijgesteld konden worden. Zo ook bij het initiatief EVV. “Er is constante 
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dialoog geweest met medewerksters, je ziet ook dat zij de meeste formulieren 

hebben ingevuld over het project. Zij evalueerden alles en hebben ook een grote 

stem gehad in de ontwikkeling van het ECD.” (A3) 

Bij het initiatief Vakantie Spanje heeft ook een aanpassing uit onverwachte hoek 

plaatsgevonden, er bleek behoefte te zijn aan bekend gezelschap tijdens de 

vakantie. Een aantal cliënten gaf aan dat zij de reis alleen ‘aandurfden’ als er een 

familielid met hen mee zou gaan. In die mogelijkheid is toen ook voorzien.

Doordat er continue ontwikkeling van het initiatief plaatsvindt, zijn er geen 

strikt afgebakende fasen in het proces te onderscheiden. Kenmerkend voor de 

ontwikkeling van de initiatieven zijn de omgang met kennis en ervaring, het denken 

in mogelijkheden en het ingaan tegen gevestigde normen. Hieronder worden deze 

kenmerken met voorbeelden geïllustreerd.

KENNIS EN ERVARING

Bij de ontwikkeling van veel initiatieven valt op dat de kennis en/of ervaring die 

in de organisatie aanwezig is, optimaal wordt ingezet. Zoals hierboven vermeld 

is het EVV-initiatief bewust bottum-up vormgegeven om goed gebruik te kunnen 

maken van de kennis op de werkvloer. “Wat werkte wel en wat werkte niet. Dus 

we hebben ons vooral laten voeden door de werkvloer van een paar locaties.” (A3) 

Het initiatief Levensverhalen laat zien dat goede kennis van de organisatie en de 

cliënten het proces positief beïnvloedt. Doordat men precies weet waar de bewoners 

behoefte aan hebben en wat ze aankunnen kan meer ‘maatwerk’ geleverd worden. 

“Afgesproken werd om het verhaal niet in een lange sessie te laten vertellen, maar 

om het in stukjes te hakken. Een lange sessie is enerzijds te inspannend voor de 

bewoners en anderzijds hebben ze nu ook gedurende een paar weken afspraken 

waar ze zich op verheugen en naar uitkijken.” (A7) Het belang van deze lokale 

kennis (kennis van organisatie en cliënt) wordt dubbel aangetoond bij het Vakantie 

Spanje-initiatief. Medewerkers van de ledenservice zijn verantwoordelijk voor 

de werving van cliënten. Omdat zij maar beperkt kennis hebben van de cliënt, 

slagen zij er onvoldoende in om adequaat aan te sluiten bij de beleving van deze 

doelgroep. Het relationele aspect is echter heel belangrijk bij de bejegening van 



129

6

MANIFESTATIES VAN ONDERNEMEN IN DE OUDERENZORG OP ORGANISATIENIVEAU | 

de cliënten en dit wordt veelal onvoldoende erkend door de medewerkers van de 

klantenservice. “Op de promotour moet je op een bepaalde manier met de doelgroep 

kunnen praten. Weten waar hun aarzelingen zitten, wat hun angsten zijn, wat 

voor hen belangrijk is. Daar moet je bij aansluiten. Je merkt dat ze de mensen 

niet raken. Het is saaie kost, een verkooppraatje. Het zijn meer verkopers dan 

dienstverleners.” (A3) De zorgmedewerkers die het programma in Spanje hebben 

vormgegeven, zijn (daarentegen) uitstekend op de hoogte van de kenmerken van 

de doelgroep en hebben de inhoud van de vakantie daarop afgestemd. Uit de 

evaluaties bleek dat het programma in Spanje dan ook veel waardering oogstte 

bij de cliënten. Gebruik maken van lokale kennis betekent ook goed op de hoogte 

zijn van ontwikkelingen in de omgeving en samenwerken met de daar aanwezige 

stakeholders. Contacten buiten de instelling zijn van groot belang voor het kunnen 

verwezenlijken van initiatieven, zoals bijvoorbeeld het initiatief Levensverhalen 

aantoont. “Ik ben zelf College X gaan benaderen hier om de hoek, omdat we daar al 

goede contacten mee hadden.” (A7)

DENKEN IN MOGELIJKHEDEN

De initiatieven kenmerken zich door een gedachtegang die gericht is op 

mogelijkheden, niet op beperkingen. Uitgangspunt bij alle initiatieven is: wat 

willen we. Er worden niet op voorhand mogelijkheden uitgesloten vanwege 

financiële, personele of andere consequenties, maar er wordt creatief gezocht 

naar alternatieven. Het initiatief Front cooking is een goed voorbeeld hiervan. 

Randvoorwaarden waren o.a. dat het initiatief budgetneutraal uitgevoerd moest 

worden en dat er twee ‘eetmomenten’ moesten zijn, zowel tussen de middag als 

’s avonds. Deze randvoorwaarden hebben grote invloed op de organisatie van het 

front cooking-concept. Door goed inzicht in de verschillende kostensoorten en veel 

creativiteit is het gelukt om het concept binnen de randvoorwaarden vorm te geven. 

“Als je niet kunt uitbreiden qua formatie en je wilt ook ‘s avonds opengaan in het 

restaurant, heb je ook meer mensen nodig aan de voorkant, dus dat moet je ergens 

vandaan halen. Dat hebben we dus uit de achterkant gehaald, ofwel de keuken. 

De formatie van de betrokken mensen hebben we overgebracht naar de voorkant. 

Daardoor had je dus minder keukenpersoneel en moesten we logischerwijs en 

noodgedwongen bepaalde componenten kant-en-klaar gaan inkopen.” (A4)
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Alpha vindt het belangrijk dat bewoners voldoende persoonlijke aandacht ontvangen. 

Gebrek aan personeel wordt bij het initiatief Levensverhalen ondervangen door de 

inzet van maatschappelijk stagiaires. Bij het initiatief Verenigingen wordt eveneens 

goed gebruik gemaakt van vrijwilligers. Hierdoor kunnen de activiteiten tegen 

een lage contributie aangeboden worden en is een mooi welzijnsaanbod haalbaar 

gebleken. 

Het gebruikmaken van on(der)benutte middelen is een andere mogelijkheid om 

initiatieven tot een succes te maken. Bij het initiatief Vakantie Spanje zijn zowel 

medewerkers als bewoners die mee zijn geweest op de proefvakantie, ingezet als 

ambassadeurs tijdens de promotoer. Ook is hun verhaal verwerkt in promotiemateriaal 

om andere mensen eveneens enthousiast te maken. Bij het initiatief Gastvrouwen 

is een nieuwe functie gecreëerd. Omdat zorgpersoneel schaars is, is actief gezocht 

naar alternatieven. De functie is nu dusdanig vormgegeven dat voor de uitoefening 

hiervan zorgdiploma’s niet noodzakelijk zijn en er voldoende arbeidskrachten voor 

beschikbaar zijn. “We hadden informatiemiddagen georganiseerd voor toelichting 

op de functie, waar in totaal 150 belangstellenden op af zijn gekomen!” (A8)

Gebrek aan financiële middelen is geen beperking om met een initiatief te starten, 

zoals bijvoorbeeld blijkt uit het initiatief Ontmoetingsruimte. “We hebben ook een 

leverancier aangesproken om te vragen: ‘ga jij mee in dit proces? Wij hebben op 

dit moment geen geld hiervoor, maar willen alvast met jullie nadenken over de 

toekomst van de recreatiezaal van de Margriet’. Zij hebben uiteindelijk prachtig 

promotiemateriaal voor ons gemaakt waarmee we sponsors kunnen vinden.” 

Op kleine locaties leek het financieel niet mogelijk om het concept Front cooking 

binnen de gestelde randvoorwaarden in te voeren. Door overdracht van financiën en 

samenwerking met de afdeling zorg is het uiteindelijk toch gelukt. “Wij (facilitair) 

hebben bepaalde taken van hun (zorg) overgenomen, maar dat staat wel in de 

formatie bij de zorg. Bijvoorbeeld het signaleren of men wel of niet goed eet. Dat 

wordt door ons keurig netjes doorgekoppeld naar de verpleegster van de betreffende 

afdeling. Ook als iemand verwacht wordt in het restaurant, maar er niet is, dan 

hebben wij (facilitair) ook die signaalfunctie en bellen meteen naar boven of er iets 
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met mevr. X aan de hand is. Als ze ziek is, moeten we even naar boven. Dat wordt 

dan vervolgens creatief opgelost, door het te boeken op de zorgformatie, want daar 

krijg je natuurlijk je geld. Dat is het belangrijkste. Zij genereren het geld en wij 

doen het. Dat is ook goedkoper, en daardoor kun je wel zo’n restaurant draaiende 

houden.” (A10)

TEGEN DE GEVESTIGDE NORMEN IN

Bij een aantal initiatieven valt op dat de organisatie zich niet laat beperken door 

weerstand. Sommige initiatieven gaan daarbij tegen de gevestigde normen in. 

Het initiatief Vakantie Spanje is een succesvolle poging voor het aanbieden van 

private dienstverlening. De meeste mensen die in een verzorgingshuis wonen gaan 

niet (meer) op vakantie naar het buitenland. De reden hiervoor is meestal dat ze 

niet in staat zijn om zonder een vorm van hulp voor zichzelf te zorgen. De wens 

om op vakantie te gaan, is er echter wel degelijk. Het initiatief heeft niettemin 

ook tot negatieve reacties van een aantal medewerkers geleid. Zij zijn emotioneel 

betrokken bij de bewoners en zijn van mening dat het, als het niet voor iedereen 

financieel haalbaar is, scheve ogen geeft waardoor het beter zou zijn om het niet 

aan te bieden. “Ik heb hier een discussie gehad met een medewerker. ‘Goh, ik 

hoorde van die vakantie, maar wat gaat dat dan kosten?’ Ik antwoordde: dat zal 

ongeveer 1400 of 1500 euro voor 8 dagen zijn. ‘Zoveel geld! Nou, dat is dan niet 

voor iedereen hier!’ Nee, zei ik. Maar dat is bij jou thuis in de straat ook zo. Als jij 

op vakantie gaat naar de Canarische eilanden, wil nog niet zeggen dat iedereen in 

de straat dat ook kan. ‘Nee, maar dat is ook heel wat anders dan wanneer je hier 

woont’. Ik zei: hoezo? Dat zie ik niet. Er zijn mensen die dat hun hele leven nooit 

gekund hebben en er zijn mensen die dat hun hele leven wel gekund hebben. Dus 

dan wil je eigenlijk zeggen, als het voor de één niet kan, dan mag de ander het 

ook niet. Dat zou toch te gek zijn?’ Ja, maar ik vind het als je hier woont, in een 

verzorgingshuis, toch iets anders dan dat je buiten woont.” (A5)

Het zelf betalen voor een dienst geleverd door het verzorgingshuis is tegen 

de gevestigde normen in Nederland. Mensen zijn gewend dat als ze in een 

verzorgingshuis wonen, alles ‘gratis’ is. Ook bij het initiatief Verenigingen was er 

aanvankelijk weerstand tegen het betalen van contributie, zowel bij bewoners als 
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bij een aantal medewerkers. Beide groepen begrepen niet waarom er nu betaald 

moest worden en medewerkers noemden het ‘zielig’ voor de bewoners. Ook het 

initiatief Gastvrouwen gaat tegen de gevestigde normen in, maar om een andere 

reden. Het aannemen van medewerkers zonder zorgdiploma is ongebruikelijk en 

roept vragen op over hoe ver je ten aanzien van functiedifferentiatie mag gaan.

In onderstaande tabel wordt het verloop van de initiatieven kort samengevat. 

Initiatief Initiatiefnemer Betrokkenen/vorm Ontwikkeling

Levensverha-
len (1)

Coördinator 
welzijn 

Coördinator welzijn, teamleider 
zorg, school, stagiaires, 
vrijwilligers.
Geen formele organisatievorm.

Exploratie, pilot, exploitatie.

Vakantie 
Spanje (2)

Directeur Zuid RvB, directeur Zuid, teamleiders 
zorg en welzijn, ledenservice, 
Spaanse zorgorganisatie, 
ambassadeurs/bewoners.
Formele projectorganisatie.

Draagvlak-creatie, projectplan, 
pilot/exploratie, exploitatie, 
implementatie in bestaande 
organisatie.

Verenigingen 
(3)

Teamleider 
welzijn

Teamleider en medewerkers 
welzijn, manager zorg, 
vrijwilligers.
Geen formele organisatievorm.

Exploratie, implementatie in 
bestaande organisatie.

Ontmoetings-
ruimte (4)

Teamleider 
facilitair

Middenkader Margriet, manager 
zorg, leveranciers, cliëntenraad.
Formele projectorganisatie.

Exploratie, projectplan.

Front cooking 
(5)

Management- 
team Zuid

RvB, MT, managers, teamleiders 
en medewerkers zorg en 
facilitair, beleidsmedewerker.
Formele projectorganisatie.

Er is sprake van twee 
deelprojecten:
1. Exploratie, projectplan, 
implementatie in bestaande 
organisatie;
2. Implementatie in bestaande 
organisatie.

EVV (6) RvB en 
directieraad

RvB, directieraad, managers 
zorg, ambassadeurs 
pilotlocaties, teamleiders zorg, 
opleidingscoördinator.
Formele projectorganisatie.

Opdracht, projectplan, pilot 
(exploratie/experimentatie) 
vaststelling functieomschrijving, 
werving en selectie, 
implementatie in bestaande 
organisatie.

Gastvrouwen 
(7)

Kernteam Manager zorg, teamleiders zorg 
en welzijn, beleidsmedewerker, 
verpleeghuisarts, psycholoog, 
opleidingscoördinator, 
zorgmedewerkers, dominee, 
gastvrouwen.
Formele projectorganisatie.

Exploratie, projectvoorstel, 
pilot, exploitatie, implementatie 
in bestaande organisatie.

Tabel 6.4: Initiatieven Alpha: initiatiefnemer, betrokkenen/vorm en ontwikkeling
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6.2.4 Resultaat

Op het initiatief Ontmoetingsruimte na zijn alle initiatieven afgerond en/of 

opgenomen in de bestaande organisatiestructuur. Ettelijke initiatieven (1, 3 

en 7) zijn een succes geworden. Het initiatief Levensverhalen heeft geleid tot 

tevredenheid bij alle betrokkenen. “Koppelen van jong en oud, met elkaar de 

maatschappij binnenhalen en ja, de stralende gezichten van de oudere mensen 

door alle één-op-één aandacht.” (A7) De bewoners zijn blij met de extra aandacht, 

de organisatie heeft er vakantie- en/of weekendhulpen en vrijwilligers bij gekregen 

en het beeld dat jongeren hadden over bewoners van een verzorgingshuis is positief 

bijgesteld. “Leerlingen die er eerst aarzelend in gingen staan en vervolgens dan 

heel enthousiast uit die kamer terugkomen.” (A7) Dit initiatief is dan ook vrijwel 

probleemloos verlopen. De meest beïnvloedende factor was de aanvankelijke 

motivatie van de stagiaires. Voor de organisatie is het moeilijk om hier gepast op 

te sturen.

Het initiatief Verenigingen is succesvol binnen de organisatie opgenomen. De 

extra’s die nu geboden worden in de vorm van bijvoorbeeld een hapje en drankje of 

een bezoek aan een concertzaal, worden erg gewaardeerd. Het initiatief heeft zelfs 

tot een onverwachte meevaller geleid. Een bewoner die lid is van een vereniging 

voor klassieke muziek heeft een piano aan het huis geschonken. “Ze ergerde zich 

rot aan het geluid van de oude piano en heeft geld zat. Ze zei tegen haar familie: 

‘ik wil dat er voor de Roos een nieuwe piano word gekocht’. Dat is gebeurd, die is 

ingewijd, officieel met een concert.” (A5) In de ontwikkeling van dit initiatief was 

het vaststellen van de contributie een heikel punt omdat deze door de bewoners uit 

eigen portemonnee betaald moet worden. 

Het eindresultaat van het initiatief Gastvrouwen is ook een groot succes. Het 

gegeven dat er nu altijd iemand is in de leefgroep geeft rust en stabiliteit voor 

de bewoners. “Je kunt merken dat de gang naar de leefgroep veel duidelijker is. 

Daarvóór zochten ze wel wat in die leefgroep, maar hadden ze niks in die groep. 

Want er was niemand aanwezig, dus ze liepen net zo hard weer weg. Er was veel 

onrust. Het is natuurlijk heel belangrijk dat mensen daar leuk en fijn gaan zitten, 

het prettig vinden om daar te zijn. Het daar vertoeven was voorheen dus niet zo 
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leuk.” (A2) Het initiatief heeft al snel winstpunten gegeven op zowel bewoners- 

als medewerkerniveau. “Je ziet een bewoner veranderen en iets doen dat hij/zij 

daarvoor niet kon. Zorgmedewerkers merken dat ze ruimte krijgen om dingen op 

te pakken. De verpleeghuisarts geeft ‘s ochtends minder onrustmedicatie, dat is 

niet meer zoveel nodig!” (A8) Neveneffect van het succes van dit initiatief is dat 

er ook nog verder wordt nagedacht over nieuwe samenwerkingsvormen tussen 

mantelzorgers, vrijwilligers of andere doelgroepen om tegemoet te komen aan de 

knelpunten op de (ouderen)arbeidsmarkt. 

Bij twee initiatieven (5 en 6) is het succes niet eenduidig. Bij het initiatief Front 

cooking zijn de bewoners zeer tevreden. “Bewoners waarderen het eten in het 

restaurant. Als ze ziek zijn eten ze boven, maar ze geven zelf al heel snel aan ‘ik 

‘wil morgen weer proberen beneden te eten’. Want je komt daar andere mensen 

tegen en er wordt aan je tafel gevraagd ‘wat wilt u eten?’ Het heeft een bepaalde 

sfeer en gezelligheid en: zien eten, doet eten.” (A10) Het doel om de laatste 

kookhandelingen voor het oog van de cliënt te verrichten, is nog niet overal bereikt. 

Dit is deels afhankelijk van de logistieke situatie die het meer of minder mogelijk 

maakt om echt ‘in het zicht’ te werken. Bij de locaties Margriet en Korenbloem is 

dit praktisch niet mogelijk, daar moet eerst voor verbouwd worden. Keuken en 

restaurant zijn nog gescheiden. Een andere vorm van afhankelijkheid is de invulling 

van de nieuwe rol: dit wordt nog niet door al het personeel even goed opgepakt. 

De nieuwe werkzaamheden, zoals het uitserveren en bestellen aan tafel, geven 

geen problemen in de zin van het ontbreken van ‘technische’ vaardigheden, maar 

het ontbreekt bij velen nog wel aan een authentieke dienstverlenende instelling. 

“Het acteren in de ‘front’ betekent ook direct contact met de cliënt. Ze zijn gewend 

om achter de schermen te werken en vinden het moeilijk om zichtbaar en daarmee 

ook aanspreekbaar te zijn.” (A9) Het centraal staan van de klant moet blijken uit 

de manier van aanspreken en bejegenen. Hier moet nog flink in begeleid worden. 

Tussen de locaties zijn hierin grote verschillen waar te nemen en ook tussen koks, 

medewerkers en teamleiders. 

Ook bij het initiatief EVV blijken de competenties van medewerkers en middenkader 

zeer bepalend voor (de mate van) succes. De invloed van de teamleider op het 
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‘adequaat’ invullen van de functie blijkt van groot belang en zorgt voor verschillen 

tussen locaties. Hierdoor zijn bij de ene locatie de resultaten (nog) niet goed 

zichtbaar terwijl dit bij een andere uitstekend verloopt. De EVV-ers werken daar 

zeer zelfstandig en pakken alles op. “Ze nemen nieuwe EVV-ers op sleeptouw en 

werken hen in. Indicaties worden op tijd aangevraagd. De volgende stap is nog op 

tijd professionals erbij halen, maar dat is te leren.” (A13)

Een opvallend resultaat is dat er veel minder geklaagd wordt over werkdruk omdat 

de medewerkers nu het besef hebben dat ze dit aspect ook zelf kunnen beïnvloeden. 

Medewerkers zijn zich meer bewust van wat er gebeurt, van wat de achtergrond 

van beslissingen is. Ze weten nu dat als een cliënt meer zorg nodig heeft er een 

uitbreiding van de indicatie aangevraagd moet worden zodat er extra personeel 

ingezet kan worden. Er is een groter bewustzijns- en verantwoordelijkheidsgevoel, 

de communicatie verloopt beter en er is meer transparantie. 

Het initiatief Vakantie Spanje is een groot succes geworden. De vakantie wordt nu 

minimaal twee keer per jaar aangeboden. Bewoners genieten en er worden nieuwe 

contacten gelegd en zelfs vriendschappen gesloten. Cliënten staan weer anders in 

het leven. “Er is een mevrouw mee geweest die heel veel ellende in haar gezinssituatie 

heeft meegemaakt, zoals overleden kinderen. En die is mee geweest en zowel de 

zorg als haar familie zeggen: we hebben iemand anders teruggekregen. Ze is nu 

veel opgeruimder en vrolijker, ze ziet het weer zitten.” (A5) Het initiatief heeft 

behalve meerwaarde voor de bewoners ook, enigszins onverwacht, meerwaarde 

voor medewerkers opgeleverd. De cliënten worden weer gezien als mens, hun 

individualiteit staat nu meer centraal. Organisatorisch zijn er nog wat problemen 

met de implementatie in de Alpha-organisatie omdat taken en competenties van 

de ‘medewerkers ledenservice’ nog niet helemaal overeenkomen met de nieuwe 

functie.

Over het resultaat van het initiatief Ontmoetingsruimte is slechts een voorlopige 

uitspraak mogelijk omdat dit initiatief nog gaande is. Tot nu toe verloopt het proces 

voorspoedig. De financiering van het project is, eerder dan verwacht, al rond. “De 

Margriet heeft heel goed gedraaid het afgelopen jaar en aan het investeringsfonds 
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bijgedragen. Er komen ook allerlei rentes en gelden vrij. We krijgen de extra 

productie gefinancierd, allemaal meevallers. Daarnaast was er nog een heel groot 

stuk gereserveerd voor andere verbouwingsinvesteringen, waarvan we zeggen: 

‘dat hoeft nu nog niet aangepakt te worden, dat gaat er óók bij.”(A3)

Initiatief Status Succes Beïnvloedende factoren

Levensver-
halen (1)

Afgerond Ja (Externe) samenwerking, decentralisatie bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden, vrijheid, management support, 
lokale kennis, opleiding, motivatie, ‘gratis’ middelen, 
functiedifferentiatie, aansturing vrijwilligers

Vakantie 
Spanje (2)

Afgerond, 
opgenomen 
in 
bestaande 
organisatie

Ja, organi-
satorische 
aspecten ver-
dienen nog 
aandacht

‘Schaalvoordelen Alpha zorggroep, slagvaardig, 
creativiteit, management support, inzet ‘trekkers’, ‘gratis’ 
middelen, motivatie, lokale kennis, afhankelijkheid 
Alpha-zorggroep, kenmerken medewerkers (emotionele 
betrokkenheid), beeldvorming over (functie van) 
verzorgingstehuis

Verenigin-
gen (3)

Afgerond, 
opgenomen 
in 
bestaande 
organisatie

Ja Vrijheid, creativiteit, management support, samenwerking 
(intern en extern), ‘gratis’ middelen, budgettaire vrijheid, 
leiderschapsstijl, persoonlijke invulling, competenties en 
kenmerken medewerkers (emotionele betrokkenheid), 
beeldvorming over (functie van) verzorgingstehuis, 
erkenning belang welzijn

Ontmoe-
tingsruim-
te (4)

Gaande Nog niet 
bekend

Samenwerking (intern en extern), communicatie/inspraak, 
management support, experimenteren, budgettaire 
vrijheid, functiedifferentiatie

Front 
cooking 
(5)

Afgerond, 
opgenomen 
in 
bestaande 
organisatie

Ja, mate 
waarin 
verschilt per 
locatie. 

Samenwerking, budgettaire vrijheid, inzicht in financiën 
communicatie/inspraak, leiderschapsstijl, persoonlijke 
invulling, competenties, motivatie, afhankelijkheid 
Alpha-zorggroep, bezettingsproblemen, andere 
werkzaamheden, praktische voorzieningen, arbeidsmarkt

EVV (6) Afgerond, 
opgenomen 
in 
bestaande 
organisatie

Ja, mate 
waarin 
verschilt per 
organisatie

Decentralisatie bevoegdheden en verantwoordelijkheden, 
samenwerking, management support, veiligheid/
vertrouwen, lokale kennis, inzet ‘trekkers’, opleiding op 
maat, afhankelijkheid Alpha-zorggroep, leiderschapsstijl, 
persoonlijke invulling, andere werkzaamheden, 
competenties en kenmerken personeel (onzekerheid, 
slachtofferrol),  niveau personeel, scholing, technische 
problemen

Gastvrou-
wen (7)

Afgerond, 
opgenomen 
in 
bestaande 
organisatie

Ja Structuurwijziging, management support, resultaatgericht, 
slagvaardig, foutentolerantie, creativiteit, lokale kennis, 
‘nieuwe’ middelen, functiedifferentiatie, sense of urgency, 
omspanningsvermogen, competenties, kenmerken 
personeel (onzekerheid, faalangstig, taakgerichtheid), 
niveau personeel, onrust, arbeidsmarkt, scholing/
opleidingen, functie gebouw, normen verantwoorde 
zorg, hospitalisering, erkenning belang welzijn, 
functiedifferentiatie

Tabel 6.5: Initiatieven Alpha: Resultaat en beïnvloedende kenmerken
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In tabel 6.5 zijn de status en resultaten van de initiatieven samengevat en wordt 

aangegeven wat de belangrijkste factoren zijn geweest die de initiatieven hebben 

beïnvloed. Op deze factoren wordt in de volgende twee hoofdstukken nader 

ingegaan door het beschrijven en analyseren van de organisatiecontext en de 

externe context. Ook wordt daar bezien op welke wijze zij van invloed zijn op 

ondernemen op organisatieniveau. 

Nu de beschrijving (6.1) en de analyse (6.2) van de initiatieven bij Alpha zijn 

afgerond, wordt vervolgd met de beschrijving en analyse van de initiatieven bij 

Omega. 

6.3 Initiatieven Omega

In deze paragraaf worden de zes initiatieven van Omega kort geïntroduceerd. 

Paragraaf 6.4 en de volgende twee hoofdstukken geven nadere informatie over 

deze initiatieven en de context waarin zij zijn ingebed. Om de initiatieven te 

laten ‘leven’ en hier ook ’gevoel’ bij te krijgen zijn veel citaten opgenomen. Voor 

de volledigheid is van ieder initiatief in bijlage 1 een tabel opgenomen met alle 

informatie.

“Comfort card” (1)

Het initiatief ‘Comfort card’ omvat de creatie van een PR-middel om mensen kennis 

te laten maken met Omega. Met de comfort card kunnen mensen via de website 

van Omega allerlei diensten afnemen die het hen mogelijk maken om langer thuis 

te kunnen blijven wonen en hun kwaliteit van leven of kwaliteit van wonen te 

veraangenamen. Het gaat hierbij dus niet om zorg, maar juist om andere (gemaks)

diensten. 

“Dagactiviteiten Jade” (2)

De overgang van Jade van verzorgingshuis naar psycho-geriatrisch verpleeghuis 

brengt voor de medewerkers veranderingen in werkzaamheden en competenties 

mee. Met het initiatief ‘Dagactiviteiten Jade’ worden medewerkers geschoold en 

begeleid in het gestructureerd aanbieden van dagactiviteiten in de huiskamers 

zodat deze een vanzelfsprekend onderdeel gaan worden van het dagelijkse werk. 
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“Eerstelijnscentrum” (3)

Met het initiatief ‘Eerstelijnscentrum’ kan Omega aansluiten bij de geïntegreerde 

eerstelijnszorg in de gemeente. Door adequate samenwerking met de diverse 

ketenpartners kan de thuiszorg zich handhaven en eventueel groeien. Daarnaast 

zijn er mogelijkheden tot verdere samenwerking met andere delen van Omega.

“Robijn” (4)

Met het initiatief ‘Robijn’ wil Omega een ontmoetingscentrum starten voor 

beginnend dementerenden en hun mantelzorgers. Dit ter vervanging van de 

huidige dagbehandeling. Daarnaast worden, in samenwerking met de gemeente en 

andere welzijnsorganisaties, activiteiten voor de buurt georganiseerd.

“Belevingsgericht wonen” (5)

Met het initiatief ‘Belevingsgericht wonen’ wordt het (psycho-geriatrisch verpleeg)

huis aangepast aan de specifieke behoeften van deze doelgroep. Dit betekent 

meer zintuiglijke prikkeling en herkenbaarheid. De badkamer verdient specifieke 

aandacht; deze wordt getransformeerd tot een ‘snoezelbadkamer’. 

“ZZP”(zorgzwaartepakket) (6)

Met het initiatief ‘ZZP’ moet de organisatie haar zorg, personeel en financiële 

processen gereedmaken voor de verandering in de bekostiging. Ook is het een 

‘instrument’ voor het bewerkstelligen van een cultuurverandering in de organisatie: 

de omslag van aanbod- naar vraaggericht werken. 

6.4 Cross-case analyse Omega

In deze paragraaf worden de zes initiatieven van Omega nader toegelicht en 

met elkaar vergeleken om de overeenkomsten en verschillen ten aanzien van de 

aanleiding, het doel, het verloop en de resultaten te analyseren. 

6.4.1 Aanleiding

Zoals te lezen in tabel 6.6, is er een veelvoud van aanleidingen om ondernemende 

activiteiten in de organisatie te ontplooien. De directe aanleiding voor drie initiatieven 

(1, 3 en 4) is het signaleren van een kans. Bij het initiatief Comfort card is een 
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kans benut door goed in te springen op bij de cliënten aanwezige onduidelijkheid. 

“Toen ik directeur werd van de thuiszorgorganisatie heb ik geconstateerd dat we 

een aantal locaties hebben waar het niet helder was welke afspraken er gemaakt 

waren over welke diensten voor welk bedrag geleverd werden. Om duidelijkheid 

te verschaffen over wat wel en niet kan, hebben we een nieuw concept bedacht, 

genaamd het ABC-concept. Dat betekent dat we 24-uurs service kunnen bieden, 

bereikbaarheidsservice en de comfort card.” (O2) 

Initiatief Aanleiding

Comfort card (1) Onduidelijkheid over de dienstverlening van Omega. 

Dagactiviteiten (2) Overgang van verzorgingstehuis naar PG-verpleeghuis. 

Eerstelijnscentrum (3) Initiatief in de gemeente om te komen tot geïntegreerde eerstelijnszorg.

Robijn (4) Direct: ruimte beschikbaar voor zorgactiviteiten in de wijk. Indirect: 
veranderende behoeften cliënten, afname belangstelling dagbehandeling. 

Belevingsgericht 
wonen (5)

Ombouw van verzorgingstehuis naar PG-verpleeghuis zonder voldoende 
rekening te houden met de specifieke doelgroep.

ZZP (6) Wijziging van bekostigingssystematiek.

Tabel 6.6: Initiatieven Omega: Aanleiding

Bij het initiatief Eerstelijnscentrum deed zich de kans voor om met de 

thuiszorgafdeling te participeren in een nieuw samenwerkingsverband. “Er zijn 

een aantal gedreven mensen geweest die hebben gezegd dat ze geïntegreerde 

eerstelijnszorg willen gaan labelen vanuit een nieuw concept. Dat nieuwe concept 

is dat er samengewerkt wordt rondom inhoudelijke zorgprogramma’s, waarbij alle 

disciplines gevraagd worden daar een bijdrage aan te leveren. En daar is Omega 

als aanbieder van thuiszorg bij betrokken.” (O2)

Bij het initiatief Robijn is de kans gegrepen om een mooie ruimte met potentie te 

huren. “In Oosten-zuid is een nieuw seniorenwoningcomplex gebouwd. Dat bevat 

ook een ruimte die Omega eigenlijk bij aanvang al geopteerd had om te gebruiken. 

Een activiteitenruimte kan je het noemen, met een klein kantoortje. Die hebben 

wij als Omega gehuurd van de woningbouwvereniging en nu is het de bedoeling 

dat wij daar activiteiten gaan organiseren voor de buurt.” (O13) Bij dit initiatief 

speelde ook indirect mee dat Omega kampte met een afname van de belangstelling 
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voor dagbehandeling. De klassieke dagbehandeling sluit niet voldoende aan bij de 

behoeften van beginnend dementerenden. “Ik merkte aan de potentiële cliënten die 

kwamen kijken, dat veel van hen afhaakten. Ze waren best wel gemotiveerd en ze 

hadden een indicatie. Vervolgens kwamen ze kijken en dan zeiden ze ‘maar zo ver 

ben ik nog niet. Dit is een stationnetje te ver voor mij’.” (O13) Daarnaast is het in 

financieel opzicht een moeilijk product. “‘De ene week heb ik de groep helemaal vol, 

twee weken later denk ik: ‘help, ik heb er zes minder’. Je financiën zijn gebaseerd 

op aanwezigheid. Dus als een cliënt drie maanden ziek is, kun je geen nieuwe cliënt 

erin zetten maar krijg je ook geen geld.” (O13) 

Andere aanleidingen voor initiatieven zijn de implementatie van een nieuw 

zorgconcept (2 en 5) en een wijziging in het zorgstelsel (6). Bij het initiatief 

Dagactiviteiten blijkt dat de medewerkers nog niet goed in staat zijn om 

belevingsgerichte zorg te verlenen. Dit nieuwe zorgconcept is uitermate geschikt bij 

kleinschalig wonen in een psychogeriatrisch verpleeghuis. “Jade is getransformeerd 

van verzorgingshuis naar een PG-verpleeghuis. Bij de aanname van personeel is de 

bewuste keuze gemaakt om in het team een mix van SPW-ers en verzorgenden te 

hebben. Maar wat je ziet is dat het toch allemaal doeners zijn. Ze willen hard werken. 

Maar gewoon echt gaan zitten en heel expliciet met de bewoners een individuele 

activiteit doen, daar hebben ze toch (nog) moeite mee. Ze zijn er te rusteloos voor 

of ze vinden het moeilijk.” (O9)

Het initiatief Belevingsgericht wonen laat zien dat de fysieke omgeving ook 

aangepast moet worden aan dit nieuwe zorgconcept. “Er is een PG-huis gebouwd, 

zonder goed na te denken over wat dat betekent voor de bewoners en wat zij nodig 

hebben. Welke liften, welke materialen heb je nodig om ze bij heel diepe dementie 

ook te bereiken en comfort te bieden.” (O6)

De invoering van een nieuwe manier van zorgbekostiging is de directe aanleiding 

van het ZZP-initiatief. In de jaarrekening 2008 is te lezen:“De noodzaak om aan 

de slag te gaan met de implementatie van zorgzwaarte-bekostiging is manifest. 

Meer en meer zal de AWBZ zich ontwikkelen als een zorgmarkt waar cliënten zorg 

geleverd willen krijgen volgens afspraak en keuzemogelijkheden willen. Dit vraagt 

om efficiënte en transparante bedrijfsvoering”. 
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6.4.2 Doel

Initiatief Doel

Comfort card (1) Klantenbinding, PR.  

Dagactiviteiten (2) Gestructureerd aanbieden van dagactiviteiten in de huiskamers en het 
scholen en begeleiden van de medewerkers hierin.

Eerstelijnscentrum (3) Samenwerking en daardoor handhaving en eventueel uitbreiding 
positie thuiszorg. Nevendoelstelling: zichtbaarheid van Omega 
verbeteren door servicebalie in eerstelijnscentrum.

Robijn (4) Oprichten van een ontmoetingscentrum voor dementerenden en 
aanbieden van wijkzorg.

Belevingsgericht wonen (5) Realiseren van een snoezelbadkamer en belevingsgerichte gangen.

ZZP (6) Organisatie zorgzwaartebekostiging ‘bestendig’ maken. 
Nevendoelstelling: cultuuromslag naar vraaggericht werken.

Tabel 6.7: Initiatieven Omega: Doel

Bij Omega is sprake van een grote diversiteit aan doelen, die gericht zijn op 

de belangen van zowel de cliënten als de medewerkers en de organisatie. De 

(combinatie van) doelen per initiatief bepalen de vorm van de waardecreatie die 

nagestreefd wordt. De initiatieven van Omega kennen waardecreaties in de vorm 

van: 

-  Nieuw aanbod;

-  Nieuwe manier van denken en doen; 

-  Continuïteit.

Bijna alle initiatieven streven naar continuïteit. Deze vorm van waardecreatie komt 

meestal voor in combinatie met de andere vormen van waardecreatie. Het initiatief 

Eerstelijnscentrum is het enige initiatief dat uitsluitend gericht is op continuïteit. 

De initiatieven Dagactiviteiten, Belevingsgericht wonen en ZZP zijn voorbeelden 

van het introduceren van een nieuwe manier van denken en doen. De initiatieven 

Comfort card en Robijn zijn voorbeelden van de introductie van nieuw aanbod.

Om inzicht te verkrijgen in de soorten innovaties die hebben geleid tot waardecreatie, 

zijn in tabel 6.8 de innovaties van elk initiatief geclassificeerd.

Innovatie van verdienmodel heeft alleen bij het initiatief Robijn direct 

plaatsgevonden. Zo is van de gemeente een monetaire bijdrage ontvangen. “De 



142

| HOOFDSTUK 6

gemeente betaalt een deel van de huur omdat zij het ook belangrijk vindt dat het 

een plek wordt voor de buurt. Dus niet alleen voor dementerenden, maar ook voor 

andere ouderen.” (O13) Andere partijen leveren een personele bijdrage of zorgen 

indirect voor inkomsten middels doorverwijzing.“Welzijn en ouderenorganisaties 

hebben financieel natuurlijk heel weinig ruimte maar we kunnen wel samenwerken. 

Vooral in de verwijzende rol komen ze mensen tegen die rijp zijn voor ons 

ontmoetingscentrum. Ook zijn ze bereid om op de werkvloer mee te werken.” 

(O13) Bij de initiatieven Comfort card en Eerstelijnscentrum is indirect sprake 

van innovatie van verdienmodel. Deze initiatieven beogen via klantenbinding en 

samenwerking (toekomstige) inkomsten te behouden en/of te verhogen.

Initiatief Dienst
verlenings 
concept

Klant relatie Waardesy-
steem / za-
kenpartner

Verdienmodel Dienst
verlenings systeem 
(0) 

Comfort 
card (1)

Instrument 
voor klanten-
binding

Omega biedt 
de dienst aan, 
maar levert niet 
zelf

Samenwer-
king met 
andere orga-
nisatie

Mogelijkheid 
voor inkomsten 
in de toekomst

Dagacti-
viteiten (2)

Meer aandacht 
voor welzijn en 
welbevinden 

Andere 
werkzaamheden 
en competenties 
medewerker

Eerstelijns-
centrum (3)

Eerstelijns-
zorg 

Onderdeel 
van samen-
werkings-
verband 

Mogelijkheid 
voor inkomsten 
in de toekomst

Robijn (4) Ontmoe-
tings-cen-
trum voor 
dementeren-
de, wijkloket

Het ‘meene-
men’ van de 
mantelzorger 
in de ‘behande-
ling’ van de 
cliënt 

Samenwer-
king met 
diverse wel-
zijnspartijen 
en gemeente  

Monetaire of 
personele bij-
dragen samen-
werkingspart-
ner

Belevings 
gericht 
wonen (5)

Contact met 
cliënten m.b.v. 
belevings-ge-
richte prikkels 
en technieken

Samenwer-
king met 
kunstenaar

Werkwijze aansluiten 
op belevingsgericht 
wonen

ZZP (6) Vraaggericht 
werken

Aanpassen van de 
organisatie aan de 
nieuwe financierings-
systematiek

Tabel 6.8: Initiatieven Omega: Innovatieclassificatie 
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6.4.3 Verloop

Om het verloop van de initiatieven in beeld te brengen wordt eerst beschreven wie 

de initiatiefnemer(s) en betrokkenen zijn en welke vormen de initiatieven aannemen. 

Daarna wordt ingegaan op de wijze waarop de initiatieven ontwikkeld zijn. 

INITIATIEFNEMER(S)

De initiatiefnemers zijn, met uitzondering van de manager dagbehandeling, 

allemaal afkomstig uit het integraal managementteam (IMT). De initiatiefnemer is 

in alle gevallen een solist, er is nergens sprake van een team van initiatiefnemers. 

Bij het verdere verloop van de initiatieven worden wel meerdere mensen 

betrokken. Bij twee van de initiatieven met een formele projectorganisatie (2 en 

5) zijn projectgroepen opgericht met medewerkers van verschillende niveaus. “Een 

werkgroep is samengesteld bestaande uit de teammanager, twee teamleiders, 

twee activiteitenbegeleiders en een woonbegeleider uit elke huiskamer.”(O9) Bij 

het initiatief Belevingsgericht wonen zijn ook verschillende disciplines betrokken. 

“De groep bevat verschillende ‘specialisten’: de clustermanager, teamleiders, 

ergotherapeut, fysiotherapeut, psycholoog en technische dienst.” (O6) Daarnaast is 

van elke huiskamer expliciet een medewerker uitgenodigd voor de bijeenkomsten 

met de projectgroep en is er samengewerkt met een kunstenaar. Het andere 

initiatief met formele projectorganisatie, ZZP, kent alleen IMT-leden en de 

communicatieadviseur in de projectgroep. 

Bij de initiatieven 1 en 4 is er sprake geweest van directe afstemming met 

betrokkenen. Bij het initiatief Robijn is door tijdsdruk geen projectgroep geformeerd. 

“Het is uiteindelijk allemaal zo snel gegaan. Ik heb het allemaal zelf gedaan. Dat is 

niet de beste weg, denk ik, het is altijd goed om er meer mensen bij te betrekken. 

Maar vanwege de tijd hadden we het gewoonweg niet van de grond gekregen, dus 

ik heb eigenlijk heel erg ad hoc iedereen erbij betrokken op het moment dat ik ze 

nodig had.” (O13) Voor de verdere uitbouw van het initiatief is wel een stuurgroep 

geformeerd met interne en externe betrokkenen. 

Bij alle initiatieven is sprake van externe betrokkenen. Meestal (1, 3, 4 en 5) als 

samenwerkingspartner en bij de andere initiatieven (2 en 6) als adviseur/trainer. Er 
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wordt gebruik gemaakt van externen omdat zij over kennis en ervaring beschikken 

die behulpzaam is bij het ontwikkelen van de initiatieven. 

ONTWIKKELING

Bij het initiatief Comfort card is de manager thuiszorg in 2008 met het idee van 

het nieuwe serviceconcept gekomen en heeft hier, zonder verdere inmenging of 

exploratie, vorm aan gegeven. Gaandeweg ontstonden er problemen omdat er teveel 

verschillende personen bij betrokken waren, waardoor het niet duidelijk was waar 

de eindverantwoordelijkheid lag. “Er zijn teveel betrokken aanspreekpunten, zaken 

lopen daardoor soms langs elkaar. Niemand is, of voelt, zich eindverantwoordelijk en 

neemt initiatief voor verbetering.” (O5) In 2010 is het project geëvalueerd. Besloten 

is om één contactpersoon te benoemen en er is een nieuw en verbeterd contract 

met de Lekker Leven organisatie afgesloten. Bij het initiatief Eerstelijnscentrum is 

aanvankelijk een bestuur gevormd om de samenwerking vorm te gaan geven. Eén 

van RvB-leden heeft hier zitting in genomen om invloed te kunnen uitoefenen op 

de besluitvorming. Na circa anderhalf jaar is het nieuwe eerstelijnscentrum (het 

gebouw) opgeleverd en hebben de kantoren van de thuiszorg en de servicedesk 

daar hun plaats gekregen. 

Bij het initiatief Robijn heeft een uitgebreide exploratie door de manager 

dagbehandeling plaatsgevonden.“Door een collega die in het westen van het land 

zit, kwam ik eigenlijk op het idee van zo’n ontmoetingscentrum. Dit is ook de 

toekomst: we zullen steeds meer mensen thuis moeten begeleiden en verzorgen. 

Dus je moet niet alleen naar de cliënt kijken, maar ook naar het hele systeem 

eromheen. Je moet de mantelzorger ook hulp bieden en als je dat vanuit één plek 

kan doen is dat natuurlijk veel beter. Ik ben nu ongeveer een jaar bezig om daar 

handen en voeten aan te geven.” (O13) Bij de exploratie van het idee heeft de 

manager dagbehandeling geen andere organisatieleden betrokken. Het door 

haar geschreven plan werd afgekeurd door het IMT en het initiatief heeft lange 

tijd stilgelegen. Na goedkeuring van het aangepaste plan is het initiatief in snel 

tempo geïmplementeerd. “Toen ging het echt heel snel, want volgens mij werd er 

in september besloten ‘we gaan het doen’ en 1 november zijn we gestart.” (O13)

De initiatieven Dagactiviteiten en Belevingsgericht wonen kennen beide een 

uitgebreide exploratiefase door een projectteam waarin ideeën geopperd konden 
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worden en ook draagvlak gecreëerd is. Het initiatief Belevingsgericht wonen 

is gestart met een uitgebreide exploratie. “We hadden nooit gedacht dat we op 

die kerstmarkt 10.000 euro bij elkaar zouden halen. Je komt dan ook op andere 

dingen, zoals de gangen, de deuren. We richten ons nu op ‘en/en’. We willen wat 

met de badkamer en wat losse snoezelattributen aanschaffen, maar we willen toch 

ook wel heel graag de gangen wat opleuken.” (O6) Vervolgens is een kunstenaar 

aangetrokken om de ideeën te ‘vertalen’. Successievelijk zijn alle afdelingen van 

sfeerhoekjes en fotoprints voorzien. Het aanpassen van de badkamer is hierdoor 

op de achtergrond geraakt en nog niet voltooid. 

De documentenstudie laat zien dat bij de initiatieven Dagactiviteiten en ZZP 

door de externe partners formele projectplannen met fasering, doelstelling 

en planningen zijn opgesteld. Het projectplan van het ZZP-initiatief is tot stand 

gekomen na voorbespreking met de controller en de interne projectleider en een 

aftrapbijeenkomst met het projectteam. In het ZZP-projectplan is aangegeven dat 

stapsgewijs een analyse/ontwikkel- en een implementatiefase worden doorlopen. 

Per fase worden doelen, acties en resultaten vastgesteld. In verband met de wettelijke 

noodzaak zijn voor het project 4 mijlpalen vastgesteld, die belangrijke deadlines 

markeren. In de interviews wordt aangegeven dat de doelstellingen en planning 

tot de eerste mijlpaal, zoals beschreven in het projectplan, probleemloos zijn 

gehaald. “Cliëntencatalogus, financieringsprogramma, een stukje communicatie. 

Daar konden we ook zo op voortborduren, dat is ook gebeurd. Dus er lag voldoende 

basismateriaal om de klus te klaren.” (O4) In verband met de kosten is besloten de 

rest van het traject zonder begeleiding van het externe bureau te vervolgen. Door 

onenigheid en besluiteloosheid zijn de overige mijlpalen niet gehaald. Onder een 

volgend thema zal hierop nog verder worden ingegaan. 

Het enige initiatief dat in fasen ingedeeld is en zich ook werkelijk via deze fasering 

heeft voltrokken is het initiatief Dagactiviteiten. De interviews bevestigen dat het 

verloop conform de planning in het projectplan is verlopen. Dit initiatief kent drie 

fasen: brainstorm, uitwerking/implementatie en bestendiging. De eerste twee 

fasen hebben onder begeleiding van het externe bureau plaatsgevonden en zijn 

volgens plan verlopen. De laatste fase hebben de teamleiders afgehandeld. 
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KENNIS EN ERVARING

Kenmerk van de ontwikkeling van de initiatieven bij Omega is de omgang met 

kennis en ervaring. Eerder is al vermeld dat deze vooral afkomstig is van extern 

betrokkenen. Bij de initiatieven 1, 3, 4 en 5 als samenwerkingspartner. Bij het 

initiatief Comfort card wordt samengewerkt met een particuliere organisatie 

van buiten de zorgsector. Bij het initiatief Eerstelijnscentrum stapt Omega 

in een samenwerkingsverband met andere zorgaanbieders. In het nieuwe 

eerstelijnscentrum participeren allerlei zorgaanbieders: huisarts, apotheek, 

fysiotherapie, geriater, orthopedie etc. Geriaters uit het stadse ziekenhuis gaan er 

ook spreekuur houden. Dit zijn allemaal contacten en mogelijkheden tot kennis- 

en expertisedeling. Omdat een RvB-lid van Omega in het bestuur zit, kunnen er 

makkelijker relaties gelegd gaan worden met de rest van Omega. Gekeken wordt 

bijvoorbeeld wat de toegevoegde waarde van de specialist ouderengeneeskunde van 

Omega in de eerstelijnszorg kan zijn Bij het initiatief Robijn wordt er samengewerkt 

met gemeente en welzijnsorganisaties en partijen die complementaire kennis 

hebben. “Vooral gebruikmaken van de mensen die al werken in deze sector en 

die daar al heel veel ervaring mee hebben.” (O13) De manager dagbehandeling 

heeft bijvoorbeeld voor de verdere ontwikkeling naar een ontmoetingscentrum al 

contacten gelegd met een regionale afdeling van de Alzheimer stichting. “Ik wil 

hen heel graag gaan inzetten om informatiebijeenkomsten te gaan houden voor 

mantelzorgers. Want dat is één van de onderdelen van het ontmoetingscentrum 

en ik denk dat de Alzheimer Stichting daar bij uitstek geschikt voor is. Die hebben 

zoveel kennis. Om die reden is contact gelegd en zij reageerden enthousiast en willen 

ook meewerken.” (O13) Bij het initiatief belevingsgericht wonen is er samengewerkt 

met een kunstenaar. Deze is aangetrokken om de ideeën van de projectgroep te 

vertalen in concrete uitwerkingen. “Huiselijk is ook juist wel dat tapijtje en juist wel 

dat behangetje en juist wel een oude theepot en een antieke lamp, want anders 

blijft het heel institutioneel.” (O6) Bij de initiatieven Dagactiviteiten en ZZP vervullen 

de extern betrokkenen de rol van adviseur/trainer (2 en 6). 
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VRIJBLIJVENDHEID

Een ander uniform kenmerk is vrijblijvendheid. Deze vrijblijvendheid heeft 

verschillende oorzaken. Zoals hiervoor al werd aangestipt, wordt het initiatief 

ZZP gekenmerkt door gebrek aan besluitvorming en samenwerking. Voor elk 

pakket moest vastgesteld worden welke processen op het gebied van zorg en 

welke processen op het gebied van gastvrijheid uitgevoerd moesten worden. De 

managers ‘zorg en gastvrijheid’ werden geacht hier samen uit te komen, maar het 

lukte hen niet om tot overeenstemming te komen. Daarom moest er uiteindelijk 

besluitvorming vanuit het IMT over plaatsvinden, maar ook dat gebeurde niet. “Er 

moet gewoon een keer iemand in het bestuur zijn die met de vuist op tafel zegt: 

‘per 1 maart a.s., ik verzin maar wat, moet het maar rond zijn. Dit heeft absolute 

prioriteit.” (O4) Omdat dit niet gebeurde (er was niemand die zich werkelijk 

verantwoordelijk voelde voor het initiatief) heeft het lange tijd stilgelegen. “Iedereen 

is voor zichzelf bezig, terwijl het ‘wij’-gevoel ontbreekt. De verantwoordelijkheid 

ontbrak om ergens vaart achter te zetten. Een goed tijdpad en bewaking daarbij, 

er was te weinig specifieke doelgerichtheid.” (O5) Ook het initiatief Comfort card 

kenmerkt zich door onduidelijkheid over de (eind)verantwoordelijkheid. Hierdoor 

vond er pas na twee jaar een evaluatie en een aanpassing plaats. Het initiatief 

Belevingsgericht wonen wordt juist weer gekenmerkt door de invloed van de waan 

van de dag. In het begin was er groot enthousiasme en gestructureerd overleg met 

alle betrokkenen, maar dat is gaandeweg het jaar afgebrokkeld. Het kenmerk van 

het initiatief Robijn is gebrekkige communicatie. Ook dit initiatief heeft lange tijd 

stilgelegen. Hier, omdat het IMT niet unaniem enthousiast was over de plannen 

zoals opgesteld door de manager dagactiviteit. Deze waren in hun ogen ook 

niet (direct) haalbaar, maar hierover werd niet duidelijk (terug)gecommuniceerd, 

waardoor de manager dagactiviteit lange tijd niet wist waar ze aan toe was. Het 

initiatief Eerstelijnscentrum laat zich kenmerken door afstand. Er zijn weinig 

direct betrokkenen vanuit Omega en op operationeel niveau is er (nog) niet veel 

veranderd. De strategische implicaties zijn nog niet direct zichtbaar. 
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In onderstaande tabel 6.9 wordt het verloop van de initiatieven kort samengevat: 

Initiatief Initiatiefnemer Betrokkenen/vorm Ontwikkeling

Comfort 
card (1)

Manager 
thuiszorg

Manager gastvrij, 
manager thuiszorg, 
communicatiemedewerker, 
Organisatie “Goed bestaan”
Geen formele organisatie 

Samenwerking externe 
organisatie, implementatie, 
evaluatie, aanpassing 

Dagactivi-
teiten (2)

Clustermanager Clustermanager, 
opleidingscoördinator, 
Orion, teamleiders, 
activiteitenbegeleiders, 
medewerkers
Formele projectorganisatie

Inhuur extern bureau, exploratie, 
projectplan, implementatie, 
evaluatie, bestendiging

Eerstelijns-
centrum 
(3)

Manager 
thuiszorg

Manager thuiszorg, RvB, 
Stichting 1+Oosten, 
medewerkers divisie thuiszorg
Participatie in nieuwe stichting 

Planvorming eerstelijnszorg, 
bestuursdeelname stichting 
1+Oosten, intrek in 
eerstelijncentrum

Robijn (4) Manager dag-
behandeling

Manager dagbehandeling, 
IMT,  RvB, gemeente, 
welzijnsorganisatie
Geen formele projectorganisatie

Exploratie, plan dagbehandeling, 
herziening plan, implementatie, 
stuurgroep

Belevings-
gericht 
wonen (5)

Clustermanager Clustermanager, teamleiders, 
medewerkers, ergotherapeut, 
fysiotherapeut, technische 
dienst, kunstenaar.
Formele projectorganisatie

Exploratie, inhuur kunstenaar, 
implementatie

ZZP (6) RvB Extern bureau, RvB, IMT, 
communicatiemedewerker
Formele projectorganisatie

Inhuur bureau, projectplan, 
onderzoek projectgroep, 
rapportage extern bureau, 
fase van doorkabbelen en 
besluiteloosheid, vaststelling 
pakketten

Tabel 6.9: Initiatieven Omega: Initiatiefnemer, Betrokkenen/vorm, Ontwikkeling

6.4.4 Resultaat

Op dit moment is alleen het initiatief Dagactiviteiten afgerond en opgenomen in 

de bestaande organisatie. Het initiatief is een succes geworden en uit rapportages 

blijkt dat de cliënttevredenheid is toegenomen. Medewerkers hebben de 

aangereikte handvatten goed opgepakt er is een grote verandering opgetreden in 

hun bekwaamheid.“De krant wordt elke dag gelezen en met elkaar besproken. En 

dingen als met twee bewoners naar de winkel gaan, boodschappen doen, is ook al 
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zo gewoon. Ze vinden het al ‘normaal’ dat ze die dingen doen. En dat komt ook een 

beetje door een andere manier van denken.” (O9) Het initiatief heeft ook weinig 

vertragende belemmeringen gekend. Medewerkers hadden in het begin nog wel 

wat moeite met de veranderingen en probeerden onder hun verantwoordelijkheden 

uit te komen, maar werden daar door de teamleiders meteen op aangesproken.

Het initiatief Robijn heeft, na een flinke vertraging in de voorbereiding, een 

veelbelovende start gemaakt en al goede persberichten gekregen. “De Raad van 

Bestuur is ook heel enthousiast geworden. Ze hebben gezien dat het resultaat 

oplevert.” (O13) De dagbesteding draait op volle toeren en de plannen voor de 

uitgroei naar het ontmoetingscentrum krijgen steeds vastere vorm. “Ik mag 

het dan nog niet echt een ontmoetingscentrum noemen, maar het is wel al veel 

laagdrempeliger. We bouwen het verder uit met de benodigde partners.” (O13)

Het succes van het initiatief Comfort card is moeilijk te bepalen. Het is niet bekend 

of de mensen nu eerder bij Omega klant worden. Daardoor is het directe rendement 

niet vast te stellen. De comfort card wordt wel erg gewaardeerd. “De card heeft bij 

ons de vorm van een sleutelhanger met telefoonnummer. Naar aanleiding daarvan 

bellen mensen ook voor andere dingen, bijvoorbeeld om te vragen of ze eerder 

opgenomen kunnen worden. Mensen voelen er wel een binding mee.” (O5) Het 

initiatief Comfort card heeft een nieuwe impuls gekregen door het aanscherpen 

van verantwoordelijkheden en bevoegdheden en het positief aanpassen van het 

contract met Lekker Leven. Belangrijk is dat de comfort card voldoende onder de 

aandacht blijft en echt als PR-middel ingezet wordt.

Het initiatief Eerstelijnscentrum is niet zozeer een project dat afgerond gaat worden: 

de samenwerking is voor lange(re) termijn. De ontwikkeling van het initiatief is tot 

nu toe goed verlopen. De aanwezigheid van de thuiszorg in het eerstelijnscentrum 

leidt tot directer contact met de huisarts. “Hij loopt regelmatig binnen, de lijnen 

zijn kort. Er is snel overleg mogelijk, heel prettig.” (O5) Het deelinitiatief van de 

servicebalie is echter geen succes geworden: in de periode juli – december hebben 

slechts circa vijf mensen de servicebalie voor informatie bezocht. Ook de publiciteit 

rondom de servicebalie vormt nog een belemmering. 
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Het resultaat van het initiatief Belevingsgericht wonen is tot nu toe een groot 

succes. “Op elke etage is een grote fotoprint geplaatst waar mensen naar kunnen 

kijken en bij wegmijmeren. Daarnaast zorgt het voor herkenbaarheid van de 

afdelingen.” (O6) Observaties hebben ook duidelijk gemaakt dat de ‘hoekjes’ in 

de gang regelmatig door bewoners en familie benut worden. Het initiatief is met 

horten en stoten verlopen. De start verliep voortvarend, maar de samenwerking met 

de kunstenaar is geen onverdeeld succes geweest en heeft de nodige weerstand 

opgeroepen omdat voorbij werd gegaan aan de sentimenten binnen de organisatie. 

“Sommige mensen werken al lang bij Jade, zij hebben heel veel met de bewoners 

en er overlijden mensen. Zij krijgen meubeltjes van de familie voor de huiskamer, 

daar hechten zij waarde aan, emotionele waarde. En dan komt er een juffrouw die 

jouw kastje oppakt en het op een andere afdeling zet. Nou, dat wordt niet op prijs 

gesteld.” (O9) Het initiatief heeft flinke vertraging opgelopen. De verwachting is wel 

dat de badkamer op korte termijn klaar is. 

Het ZZP-initiatief kent nog geen resultaat: de nieuwe manier van financieren is al 

een feit, maar het initiatief loopt nog steeds door. Eind 2010 zijn de zorgpakketten 

eindelijk vastgesteld, met de bedoeling ze in 2011 te implementeren. Daarvoor 

moer er nog communicatie met de medewerkers over plaats vinden. De eerste 

fase, waarin samenwerking was met het externe bureau, verliep volgens planning. 

Daarna heeft het project zich voortgesleept en geleid tot veel frustratie. Van de 

positieve teneur in de interviews over dit initiatief aan het begin van het jaar, was 

op het eind van het jaar niets meer over “Het is gewoon een heel fout project, ik wil 

er niet eens meer energie in steken. Er is veel geld mee weggegooid!” (O5)

In tabel 6.10 zijn de status en resultaten van de initiatieven samengevat en wordt 

aangegeven wat de belangrijkste beïnvloedende factoren van elk initiatief zijn. 

Op deze factoren wordt in de volgende twee hoofdstukken nader ingegaan door 

het beschrijven en analyseren van de organisatiecontext en de externe context. 

Ook wordt daar bezien op welke wijze zij van invloed zijn op ondernemen op 

organisatieniveau. 
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Initiatief Status Succes Beïnvloedende factoren

Comfort card 
(1)

Gaande Moeilijk te 
beoordelen

Experimenteren, eerste aanbieder, communicatie, 
verantwoordelijkheden/bevoegdheden, inzicht in 
financiën

Dagactiviteiten 
(2)

Afgerond, op-
genomen in 
bestaande orga-
nisatie 

Ja Experimenteren, vrijheid, management support, 
stijl van leidinggeven, concrete voorbeelden en 
procedures, verantwoordelijkheden delegeren, 
samenwerking, motivatie, competenties, 
diversiteit medewerkers en cliënten,  kenmerken 
personeel, hospitalisatie

Eerstelijnscen-
trum (3)

Gaande Nog niet 
bekend

Kleine lokale organisatie, externe samenwerking, 
flexibel, lokale (omgevings)kennis, betrouwbaar, 
communicatie

Robijn (4) Gaande, wordt 
verder ontwikkeld 
als ontmoetings-
centrum, opgeno-
men in bestaande 
organisatie                                                             

Ja Externe samenwerking, lokale kennis, 
enthousiasme, financieel inzicht, motivatie, 
flexibiliteit cliënten, behoefte in de markt, 
management support, persoonlijke invulling 
besluitvorming, hiërarchie, ondoorzichtigheid 
financiën, onzeker financieel product

Belevingsge-
richt wonen (5)

Bijna afgerond Ja Creativiteit externe samenwerking, interne 
samenwerking, management support,  stijl van 
leiding geven, inspraak, motivatie, waan van de 
dag, traagheid

ZZP (6) Gaande Nee Externe samenwerking, sense of urgency, interne 
samenwerking, communicatie, besluitvorming, 
veiligheid,  resultaatgerichtheid, onvoldoende 
inzicht in financiën, onenigheid over visie, 
traditioneel werken

Tabel 6.10: Initiatieven Omega: Resultaten en beïnvloedende factoren

6.5 Samenvatting en conclusie

In dit hoofdstuk is inzicht verschaft in de variëteit en het proces van ondernemen 

op organisatieniveau bij maatschappelijke ondernemingen binnen de ouderenzorg 

door het beschrijven en analyseren van de aanleiding, het doel, het verloop en de 

resultaten van dertien initiatieven bij twee organisaties.

Beide organisaties laten zien dat ontwikkelingen binnen zowel de organisatie zelf 

als in de externe omgeving een scala biedt aan aanleidingen om ondernemende 

activiteiten te ontplooien. Samenvattend zijn de aanleidingen voor de in dit 

onderzoek bestudeerde initiatieven op drie wijzen te typeren:

-  noodzaak gedreven (Necessity-driven);

-  behoefte gedreven (Conviction-driven);

-  kans gedreven (Opportunity-driven).
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Initiatieven waarop de maatschappelijke onderneming moet reageren zijn te typeren 

als noodzaak-gedreven (necessity-driven). Op veranderende inzichten over zorg 

en kwaliteit van leven en veranderende behoeften van cliënten wil de organisatie 

inspelen. Deze initiatieven zijn te typeren als behoefte-gedreven (conviction-driven) 

De initiatieven waar de organisatie mogelijk voordeel uit kan halen, zijn te typeren 

als kans-gedreven (opportunity-driven). Om deze aanleidingen nader te duiden is 

inzicht in de organisatiecontext en externe context van de initiatieven noodzakelijk. 

Bij beide organisaties kennen de initiatieven vaak een veelvoud en grote diversiteit 

aan doelen. Dit is te verklaren door het gegeven dat een maatschappelijke 

onderneming met meerdere stakeholders te maken heeft en ze waarde wil creëren 

voor zoveel mogelijk van hen. De diversiteit in doelen is te herleiden tot sociale 

en economische waardecreatie in de vorm van: nieuw aanbod, nieuwe manier van 

denken en doen, en continuïteit. Uit de analyse blijkt dat bijna alle initiatieven naast 

sociale waardecreatie ook economische waardecreatie nastreven. Economische 

waardecreatie is niet het primaire doel van een maatschappelijke onderneming, 

maar vaak is deze economische waardecreatie ook noodzakelijk (voorwaardelijk) 

omdat anders de sociale waardecreatie (het primaire doel) niet behaald kan worden. 

Dat de verhouding tussen de mate van sociale en economische waardecreatie door 

een organisatie geen vaststaand gegeven is, maar een keuze van de betreffende 

organisatie, blijkt uit de verschillen die hierin tussen Alpha en Omega zijn waar te 

nemen. 

Om economische en sociale waardecreatie te realiseren vinden er verschillende 

innovaties plaats. Deze zijn te classificeren als innovaties in dienstverleningsconcept, 

klantrelatie, zakenpartner, verdienmodel en dienstverleningssysteem. Opvallend is 

dat innovatie in zakenpartner en/of verdienmodel veelvuldig voorkomt en van groot 

belang blijkt te zijn voor maatschappelijke ondernemingen binnen de ouderenzorg. 

Innovatie in zakenpartner is soms noodzakelijk voor het creëren van sociale waarde 

(initiatieven Levensverhalen en Robijn), maar meestal voor economische waarde. 

Innovatie in verdienmodel heeft altijd als doel de creatie van economische waarde. 

Opvallend is dat Alpha meer gericht is op innovatie ten aanzien van verdienmodel 

en Omega meer op innovatie ten aanzien van zakenpartner. Meer inzicht in de 

organisatiecontext van beide organisaties kan bijdragen aan nadere duiding 

hiervan.
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Uit de analyse van het verloop en het resultaat van de initiatieven blijkt dat hier 

(meer of minder grote) verschillen zijn tussen de initiatieven. Bij Alpha zijn er 

weinig verschillen in het verloop van de diverse initiatieven. Bij Omega daarentegen 

zijn er grote verschillen te zien. De initiatieven van beide organisaties hebben 

gemeen dat ze veel interne of externe betrokkenen kennen en gekenmerkt worden 

door een specifiek gebruik van kennis en ervaring. De diversiteit aan betrokkenen 

zorgt ervoor dat er heterogene kennis en ervaring uit verschillende disciplines en 

locaties wordt ingebracht wat leidt tot een creatief gebruik van middelen. In een 

gezamenlijke inspanning worden ideeën (verder) ontwikkeld, doelen bepaald en 

vindt continue aanpassing plaats. De ontwikkeling van initiatieven bij Alpha laat 

zich verder kenmerken door het denken in mogelijkheden en acteren tegen de 

gevestigde normen in. Bij Omega is vrijblijvendheid een ander kenmerk van de 

ontwikkeling. Meer inzicht in de organisatiecontext is nodig om dit verschil te 

kunnen duiden.

Verloop/Resultaten

Alpha Omega

· Weinig verschil in verloop initiatieven
· Veel (intern)betrokkenen
· Ontwikkelingskenmerken:

- Lokale kennis en ervaring
- Middelengebruik
- Denken in mogelijkheden
- Tegen de gevestigde normen in

· Resultaat overwegend gunstig
· Weinig belemmeringen

· Veel verschil in verloop initiatieven
· Veel (extern)betrokkenen
· Ontwikkelingskenmerken

- Externe kennis en ervaring
- Middelengebruik
- Vrijblijvendheid

· Resultaat is wisselend
· Veel belemmeringen

Tabel 6.11: Verloop/resultaten Alpha en Omega 

Uit de analyse van de resultaten van de initiatieven blijkt dat er geen verband 

bestaat tussen het resultaat en de aanleiding en/of doel van het initiatief. De 

resultaten worden grotendeels bepaald door het verloop van de initiatieven en 

de bevorderende en belemmerende factoren. Bij Alpha zijn de meeste initiatieven 

een succes en zijn er niet veel belemmerende factoren. Bij Omega is het resultaat 

wisselend en hebben veel factoren een belemmerende invloed. Verder laten de 

resultaten zien dat de initiatieven bij beide organisaties voornamelijk incrementele 

innovaties betreffen die voornamelijk zijn gericht op lokale behoeftes en problemen. 
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Bij de aanleiding en doelen van de initiatieven zijn veel overeenkomsten tussen de 

initiatieven van de organisaties gevonden. Beide kennen meerdere aanleidingen en 

meerdere doelen; en sociale en economische waardecreatie in de vorm van: nieuw 

aanbod, nieuwe manier van denken en doen, alsmede continuïteit. In het verloop 

en de resultaten van de initiatieven zijn er duidelijke verschillen in initiatieven 

tussen, maar ook binnen de organisatie. Om (overeenkomsten en verschillen) in 

ondernemen op organisatieniveau nader te kunnen duiden, is het noodzakelijk 

om inzicht te verkrijgen in de specifieke kenmerken en de belemmerende en 

bevorderende factoren van de organisatiecontext alsmede van de externe context 

waarbinnen de initiatieven zich voltrekken. Hiertoe worden in hoofdstuk 7 en 

8 respectievelijk de organisatiecontext en externe context van de initiatieven 

geanalyseerd. 
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HOOFDSTUK 7   MISSIE EN ORGANISATIECONDITIES:   
DE ORGANISATIE CONTEXT

Het vorige hoofdstuk heeft inzicht verschaft in ondernemen op organisatieniveau 

door het beschrijven en analyseren van dertien initiatieven bij twee maatschappelijke 

ondernemingen in de ouderenzorg. Daar bleek dat er veel overeenkomsten, maar 

ook grote verschillen bestaan en dat het, om deze te duiden, noodzakelijk is om 

de (specifieke kenmerken van de) context waarin de initiatieven zich voltrekken, 

inzichtelijk te maken. In dit hoofdstuk worden de organisatiecontexten van Alpha 

(paragraaf 7.1) en Omega (paragraaf 7.3) in beeld gebracht. De paragrafen 7.2 

en 7.4 geven een cross-case-analyse ten aanzien van deze interne contexten. In 

paragraaf 7.5 wordt beschreven hoe de inzichten verkregen uit de organisatie 

contexten bijdragen aan een verklaring voor de in hoofdstuk 6 gepresenteerde 

analyse van ondernemen op organisatieniveau. Het hoofdstuk sluit in 7.5 af met 

een korte samenvatting en conclusie 

7.1 Organisatiecontext Alpha

In deze paragraaf wordt de organisatiecontext van Alpha inzichtelijk gemaakt 

door als eerste haar missie te beschrijven en vervolgens haar relatie tot de eerder 

benoemde initiatieven. Daarna wordt inzicht gegeven in de ‘Structuur’, ‘Cultuur’ en 

‘Klimaat’ door een analyse van hun invloed op de verschillende initiatieven. 

7.1.1 Missie1 

De aard van de zorg verandert van aanbod- naar vraaggestuurde zorg. Dit leidt 

ertoe dat niet de instelling of het productenaanbod bepalend zijn, maar de vraag 

van de cliënt. De missie van Alpha is het leveren van kwalitatief goede zorg in 

continuïteit. Alpha wil de kwaliteit van leven van de cliënt vergroten door ervoor te 

zorgen dat hij/zij zich gekend en gehoord voelt. 

De ambitie van Alpha is een organisatie te worden die antwoord geeft op vragen 

en behoeften van senioren door het op maat aanbieden van arrangementen met 

betrekking tot wonen, zorg, welzijn en behandeling. Het aanbod wordt in nauw 

1 Deze paragraaf is gebaseerd op het jaarverslag 2007 en informatie op de website van Alpha ten tijde 
van het onderzoek. 
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overleg met de cliënt (en eventueel diens familie) vastgesteld zodat het goed 

aansluit bij zijn/haar persoonlijke wensen en omstandigheden. De kaders worden 

geboden door datgene waar men volgens de AWBZ recht op heeft. De geboden zorg 

wordt dus mede bepaald door formele regelgeving vanuit overheid en financiers. 

Naast de zorg waar men wettelijk gezien recht op heeft kan de cliënt nog andere 

wensen hebben. Ten aanzien van keuzes van de cliënten betekent dit een aanbod 

in zowel het verzekerde als het private deel. 

Ook iedere medewerk(st)er is uniek en heeft persoonlijke drijfveren van waaruit de 

keuze is gemaakt voor de ouderenzorg. Het afwegen van belangen van enerzijds de 

cliënt en medewerker en anderzijds de overheid en de financier ziet Alpha-Zuid als 

een constante uitdaging. De missie is dan ook creatief met zorg. Omdat de kern van 

het organisatiebeleid is gericht op het centraal stellen van de wensen van de cliënt 

en het van daaruit zorg en diensten organiseren en aanbieden, zal er doelmatig(er) 

en productiever moeten worden gewerkt. Dat kan alleen door innovaties van zowel 

het aanbod als de werkprocessen. In alle lagen van de organisatie zal daarvoor een 

ontdekkende en vernieuwende houding moeten ontstaan die ruimte geeft voor 

ondernemende activiteiten. Daarbij zal steeds het belang van de (kwetsbare) cliënt 

de leidraad blijven. 

7.1.1.1  Aansluiting bij initiatieven

Alle initiatieven sluiten aan bij de missie van Alpha. Het doel van het initiatief 

EVV is het invoeren van een verbeterde manier van werken en verantwoorden 

waardoor het mogelijk wordt om, in nauw overleg met de bewoner, een aanbod 

te doen dat aansluit bij diens persoonlijke wensen en omstandigheden. Ook de 

nevendoelstelling om erkenning te geven aan zorgmedewerkers sluit aan bij de 

missie om de belangen van de diverse belanghebbenden goed af te wegen. Het 

doel van het initiatief Gastvrouwen is het concreet uitvoering geven aan het concept 

‘belevingsgericht werken’. Dit nieuwe zorgconcept past bij de missie van Alpha 

om de kwaliteit van leven van de cliënt te verhogen doordat deze zich gekend 

en gehoord voelt. De nevendoelstelling, het ontlasten van zorgmedewerkers, sluit 

nauw aan bij het aspect om oog te hebben voor de belangen van medewerkers. 

Bij het initiatief Vakantie Spanje is het doel voldoen aan de wens van de cliënt 
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middels uitbreiding van de dienstverlening met privaat aanbod. Het initiatief 

Front cooking hoort bij de missie van Alpha om arrangementen te bieden die 

nauw aansluiten bij vragen en behoeften van cliënten: ingespeeld wordt op de 

behoefte aan meer keuzemogelijkheden op het gebied van consumptie. Ook het 

initiatief Verenigingen past bij de visie van Alpha, omdat de creatie van een goed 

welzijnsaanbod de kwaliteit van leven bevordert. Het initiatief Levensverhalen dat 

onder andere als doelstelling het bieden van zorg op maat heeft, sluit aan bij de 

missie van Alpha om te komen tot een persoonlijke(re) benadering van de bewoner. 

Het initiatief Ontmoetingsruimte, met als doel het verhogen van de serviceverlening 

gecombineerd met het behalen van efficiencyvoordelen, sluit aan bij de belangen 

van de cliënt en bij de visie dat er doelmatig(er) gewerkt zal moeten worden en er 

verdere ruimte geboden moet worden voor ondernemende activiteiten.

7.1.2 Organisatiecondities Alpha

In deze paragraaf worden de structuur, cultuur en het klimaat van Alpha globaal 

belicht om een algemeen beeld te verkrijgen van deze organisatiecondities. De 

invloed op de verschillende initiatieven wordt geanalyseerd. 

7.1.2.1 Structuur

BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Diverse bedrijfsdocumenten geven aan dat het de besturingsfilosofie van Alpha is 

om de bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie 

te leggen. Door een respondent verwoord als: “Centraal wat moet, decentraal wat 

kan.” (A1) Het EVV-initiatief is een uitstekende illustratie hiervan. “Van het begin 

af aan zijn de operationeel medewerkers bij het project betrokken en zelfs leidend 

geweest in het hele proces. Wie heeft contact met de cliënt? Dat is de lagere laag in 

de organisatie, dus die laten we dan ook de dingen regelen bij de basis en wij zijn 

daar faciliterend aan. Daar is het hele project op gestoeld.” (A3).

Omdat de managers zorg ieder de verantwoordelijkheid hebben voor twee locaties 

zijn er geen traditionele locatiemanagers meer in de regio Zuid. Dit bevordert de 

autonomie van het middenkader. Vier keer per jaar komen alle middenkaderleden 
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en het MT bij elkaar om kennis te delen en met elkaar in discussie te gaan, dit 

vermindert de hiërarchie. “Ieder heeft een eigen inbreng en weet welke kant 

we opgaan. Sommige dingen liggen al vast, maar het is wel lekker dat je op de 

hoogte gehouden wordt van wat er speelt en wat er nog gaat komen.” (A13) Uit 

de observaties is ook gebleken dat deze bijeenkomsten zeer interactief zijn en 

het middenkader nadrukkelijk betrokken wordt bij actuele ontwikkelingen. Deze 

transparantie stimuleert de bewustwording en betrokkenheid en bevordert de 

samenwerking tussen middenmanagers, zowel tussen als binnen de locaties.

SAMENWERKING

Kenmerkend voor de gezondheidszorg is een hiërarchie tussen de disciplines zorg, 

welzijn en facilitair. “De situatie binnen de gezondheidszorg is al jaren zo: jij bent 

primair, jij bent secundair. Dus wij gaan voor op jou.” (A4) Deze hiërarchie staat 

samenwerking en initiatief in de weg. Samenwerking is één van de kerncompetenties 

die zijn vastgesteld door het MT van Zuid. Dat zorg, welzijn en facilitair moeten 

samenwerken voor een optimale dienstverlening wordt in Zuid dan ook steeds meer 

(h)erkend. “We staan samen voor de klant en proberen samen alles zo goed mogelijk 

op te lossen. De samenwerking hier is dan ook uitstekend. We zien elkaar vooral als 

aanvulling en maken daar dankbaar gebruik van.” (A10) De samenwerking wordt 

niet door formele structuren afgedwongen maar horizontale en laterale interactie 

en communicatie worden volop gestimuleerd. Medewerkers zijn hier ook blij mee: 

“Ik vind het veel belangrijker dat je op mensen terug kunt vallen op het moment dat 

je ergens mee zit. Veel belangrijker dan: we hebben afgesproken dus moeten nu 

gaan zitten. Daar hebben we het ook allemaal veel te druk voor.” (A13) 

Samenwerking tussen locaties wordt gestimuleerd om te kunnen profiteren van de 

ervaring en kennis van collegae. “Er is geen concurrentie tussen de locaties. Wat de 

één al weet wordt voor de ander een meerwaarde, je brengt elkaar daardoor op een 

hoger niveau.” (A3). Dat de samenwerking tussen de locaties in Zuid steeds beter 

gaat bewijst ook het EVV-initiatief. “Margriet was één van de twee pilot-locaties 

bij het elektronisch cliënten dossier (ECD). De medewerkers hebben hierdoor veel 

van elkaar geleerd en over grenzen van locaties heen gewerkt. Margriet heeft 

vervolgens weer de andere locaties in Zuid op sleeptouw genomen. Daardoor hebben 
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ze het geheel naar een hoger niveau getrokken. Deze samenwerking is de kracht 

van Zuid.”(A3) Het initiatief Verenigingen laat zien dat er door samenwerking van 

medewerkers binnen en tussen de locaties synergievoordelen behaald zijn, met 

als gevolg meer diversiteit en daarmee ook meer keuzemogelijkheden voor de 

bewoners. “Als ik iets voor hier organiseer, dan organiseer ik het ook voor daar. 

Want dan gaat het in één moeite door. Ik wil bijvoorbeeld Marco Bakker op laten 

treden. Dan halen we hem hier naar de Margriet en huren we een bus voor De Roos. 

Dan halen we de Roos naar hier en hebben we er allemaal lol van.” (A5) Het initiatief 

Ontmoetingsruimte is een prima voorbeeld om te illustreren dat met samenwerking 

tussen de verschillende disciplines resultaten behaald kunnen worden die anders 

niet mogelijk zouden zijn. Alle disciplines hebben eigen wensen met betrekking 

tot het one-stop-shopping-centrum, maar zijn overtuigd van het totaalbelang. 

Dit heeft uiteindelijk geleid tot meer wederzijds begrip voor elkaars individuele 

wensen en belangen en het gezamenlijk scherper formuleren van de wensen en 

eisen. Samenwerking tussen disciplines zorgt voor creatieve oplossingen. Dit blijkt 

ook bij het initiatief Front cooking het geval. In het vorige hoofdstuk is inzichtelijk 

gemaakt dat door flexibiliteit ten aanzien van de inzet van mensen en middelen, 

het toch mogelijk bleek om het concept front cooking in kleine locaties binnen de 

gestelde randvoorwaarden in te voeren. 

Zoals eerder bleek, kan ook samenwerking met externe partijen leiden tot het 

bieden van extra’s. Doordat de organisatie bij het initiatief Levensverhalen goed 

gebruik maakt van haar uitgebreide externe netwerk van (lokale) contacten, 

kunnen via de school makkelijk stagiaires gevonden worden. Ook bij het initiatief 

Verenigingen is samenwerking gezocht met lokale aanbieders. Hierdoor was het 

bijvoorbeeld mogelijk om met de bewoners een concert in Stad X te bezoeken. Bij 

het initiatief Ontmoetingsruimte is samenwerking gezocht met diverse leveranciers 

en deskundigen om ideeën scherper te krijgen en nieuwe mogelijkheden in beeld te 

brengen. Er wordt door Alpha ook veel gebruik gemaakt van vrijwilligers, waardoor 

eveneens extra diensten mogelijk zijn. Omdat er echter geen formeel dienstverband 

bestaat, verloopt de aansturing soms moeizaam en is het lastig om daadwerkelijk 

invloed uit te oefenen op kwaliteit en motivatie. Zoals bijvoorbeeld bij het initiatief 

Levensverhalen.“Wat ik de haken en ogen vind? De motivatie van de leerlingen, dat 
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is soms best wel lastig op die puberleeftijd. Leerlingen die dan zeggen: ‘de hond 

heeft mijn verslag opgegeten’. Of: ‘mevrouw, ik kan vandaag niet komen want ik 

moet naar de dokter’. Hoe krijg en houd je ze gemotiveerd en gestimuleerd? Dat 

zijn lastige dingen. En het is des te leuker als het lúkt!” (A7)

ONDERDEEL VAN ALPHA-ZORGGROEP

Omdat de regio Zuid onderdeel is van de Alpha-zorggroep kunnen er synergie- 

en schaalvoordelen gehaald worden en zijn initiatieven mogelijk die anders niet 

haalbaar zouden zijn. Het initiatief Vakantie Spanje is hier een duidelijk voorbeeld 

van. Het heeft echter ook nadelen. Zo is de werving van cliënten voor de vakantie 

uitgevoerd door medewerkers van de ledenservice. Dit is echter geen onverdeeld 

succes omdat zij geen direct contact met de doelgroep hebben en ook niet beschikken 

over de lokale kennis ten aanzien van de behoeften. Het nadeel van het onderdeel 

zijn van de Alpha-zorggroep is afhankelijkheid van centrale afdelingen en, bij 

Zorggroep Alpha-brede projecten, het ontbreken van autonomie in besluitvorming. 

Dit is duidelijk aan de orde bij het EVV-initiatief dat enerzijds profiteert van de 

schaalvoordelen en expertise van een grote organisatie, maar anderzijds ook 

behoorlijk gehinderd wordt door de bovengenoemde afhankelijkheid. “Het nadeel 

van Alpha-brede initiatieven is dat mensen hun enthousiasme verliezen door de 

stroperigheid van het project. Als het op een bepaalde locatie stokt, dan ligt alles 

stil. Ook zijn er veel ‘technische’ problemen. Besturingsprogramma’s die nog op 

elkaar afgestemd moeten worden, administraties op de schop etc. Dit moet allemaal 

Alpha-breed afgehandeld worden.” (A3)

Het initiatief Front cooking is met flink wat belemmeringen geconfronteerd door de 

afhankelijkheid van Alpha zorggroep. “De Roos en Margriet hadden een contract met 

de centrale productiekeuken van Alpha Zorggroep voor hun maaltijdvoorziening en 

het heeft heel veel tijd en energie gekost om van dit contract af te komen.” (A4) Dit 

ging met fikse kosten gepaard en had tot gevolg dat het front cooking-concept op 

deze locaties pas later ingevoerd kon worden. Een ander nadeel was dat bij één 

van de locaties geen kok aangenomen kon worden omdat bij een andere locatie 

van Alpha-zorggroep, buiten Zuid, de keuken op termijn gesloten zou worden. 

Daar(door) zou de kok boventallig worden en binnen Alpha herplaatst moest 

worden. Het front cooking-concept moest dus ingevoerd worden zonder dat er een 
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kok beschikbaar was op de locatie. De facilitair teamleider en medewerkers hebben 

met veel kunst- en vliegwerk alles draaiende weten te houden. Dit heeft veel extra 

inspanningen van de medewerkers gevraagd en ook tot de nodige stress geleid. 

7.1.2.2 Cultuur 

MANAGEMENT SUPPORT

Een bevorderende factor bij alle initiatieven is support vanuit het management. 

“Initiatief en ondernemen wordt door het MT zeer gewaardeerd.” (A9) Het MT 

stimuleert initiatieven vanuit de visie dat verandering kansen biedt voor innovatie 

en het verbeteren van prestaties. Observaties en gesprekken maken duidelijk 

dat de directrice nadrukkelijk een voorbeeldfunctie vervult.“De directrice is het 

vlaggenschip. Alles wat voorbijkomt en waar ze enthousiast over is probeert ze te 

realiseren. Dat stimuleert enorm.” (A5) De management support blijft niet beperkt 

tot het alleen stimuleren om met nieuwe ideeën te komen; de mensen krijgen er 

ook daadwerkelijk de ruimte voor. “Als je aangeeft dat je echt ergens voor wil gaan, 

dan krijg je gewoon die kans. Dat vind ik leuk, die vrijheid krijg ik bij Alpha. Niet 

alleen maar dat top-down, en daardoor soms lijden onder het beleid, maar creatief 

zijn met bottum-up-zaken.” (A13)

Zo is bij het initiatief Levensverhalen de coördinator welzijn gestimuleerd door de 

teamleider en de zorgmanager en heeft zij de vrijheid gekregen om het hele project 

te bedenken en op te zetten. “Ik heb ook een zorgmanager die mij alle ruimte geeft. 

Dat maakt het wel makkelijker, want als je constant iemand in je nek hebt hijgen, 

links, rechts, dan gaat het voor mij niet werken.” (A7) Het geven van vertrouwen 

is van groot belang, fouten worden gezien als signalen om dingen te verbeteren. 

“Wat aan het succes van de invoering van de EVV-functie heeft bijgedragen is bij 

mensen aangeven dat ze het kunnen en dat ze ook best fouten mogen maken. 

Dat we ook dingen samen kunnen doen, dat ze niet denken: ik moet het alleen 

uitzoeken.” (A3) Het belangrijkste voor het management is dat medewerkers leren 

waarom de dingen niet goed zijn gegaan.“Communiceren over fouten en dat ze in 

staat en bereid zijn om te ontdekken wat er moet veranderen om een volgende keer 

wel succesvol te zijn. Het gaat om samen tot inzicht komen hoe het beter kan en 

niet om afstraffen.” (A13) 



162

| HOOFDSTUK 7

EXPERIMENTEREN

Medewerkers krijgen volop de ruimte om te experimenteren. Bij het initiatief 

Verenigingen bijvoorbeeld werden de verenigingsleiders actief gestimuleerd 

om hun creativiteit te benutten en kregen zij alle vrijheid in het aanbieden van 

activiteiten. Bij het bewegen voor ouderen heeft de leidster onder meer een 

zitdanslerares uitgenodigd om een aantal lessen te geven. “Ik vind niet gauw iets 

gek. Is er iets nieuws, dan sta ik meestal vooraan. Met elkaar proberen duidelijk 

te krijgen wat kunnen we doen voor een bewoner, met name dat creatieve vind ik 

heel erg leuk. Ons motto is: we zeggen geen nee maar kijken wat er kán.” (A13) Het 

experimenteren met ideeën stond ook centraal bij de brainstormsessie over het one-

stop-shopping-centrum bij het initiatief Ontmoetingsruimte. Uitgangspunt bij deze 

brainstormbijeenkomst was ‘out-of-the-box’-denken en het in kaart brengen van de 

ideale situatie. Het MT ondersteunt ook veel kleine projecten, zich realiserend dat 

sommige ervan waarschijnlijk zullen falen. “Ga het maar gewoon doen, we zien wel. 

Dat is wat het MT uitdraagt. En dat motiveert mij dan ook weer. Ja, oké, het moet 

wel kostendekkend zijn. En als het dan niet kostenneutraal is, dan is dat ‘leergeld’. 

Het is natuurlijk ook weer een stukje PR.” (A9) 

De organisatie staat ook echt open voor initiatieven die vanuit de medewerkers 

komen. Dit zijn vaak heel creatieve, praktische ideeën.“Een zorgmedewerkster die 

een prachtig medicijnoverzicht bedenkt. Zij moeten er mee werken, dus het moet 

voor hen goed werkbaar zijn. Dat is hartstikke leuk en werkt aanstekelijk.” (A12) Er 

zijn bij sommige teamleiders echter twijfels of initiatieven op medewerkerniveau 

mogelijk zijn. “Ik probeer mensen heel erg te stimuleren om met ideeën te komen. 

We praten er dan over. Hoe moeten we het uitwerken, wat zijn de kosten. Daar 

probeer ik de medewerkers bij te betrekken, alleen loop je dan toch wel tegen het 

individuele bevattingsniveau aan. Op een gegeven moment overzien ze niet alle 

consequenties.” (A11) 

STIJL VAN LEIDINGGEVEN

De mogelijkheden van initiatieven op operationeel niveau zijn niet alleen afhankelijk 

van het niveau van de medewerkers, maar ook van de stijl van leidinggeven. 

Belangrijk is om aan de medewerkers de middelen en begeleiding te geven die nodig 
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zijn om hun ideeën uit te werken. De manier waarop medewerkers gestimuleerd 

worden om met initiatieven te komen is daarom heel bepalend. “Wat verwacht je 

van een medewerker en wat wil je. Als een medewerker laaggeschoold is, kun je 

niet verwachten dat er een heel boekwerk met procedures kan worden geschreven. 

Met alle respect, dat moeten we gewoon niet van ze vragen. Daarin moet je als 

teamleider begeleiden. Ze kunnen wel met de meest briljante en praktische ideeën 

komen. Ik kan wel iets bedenken, maar misschien werkt het helemaal niet, terwijl 

zij weten: dat werkt niet, want zus en zo.” (A9) 

Bij verschillende initiatieven blijkt de invloed van de leidinggevende dan ook van 

grote invloed te zijn op het proces en resultaat van het initiatief. Zo zijn bij het 

initiatief Verenigingen de competenties en motivaties van de verenigingsleiders 

bepalend voor de persoonlijke invulling van de taak en het succes van de 

vereniging. Het initiatief Front cooking is door de teamleiders facilitair heel 

verschillend aangepakt. In de Jasmijn kwam bijvoorbeeld veel weerstand vanuit het 

personeel. “Achteraf analyserend is de teammanager van de Jasmijn pas laat gaan 

communiceren met zijn medewerkers, heeft hij ze er pas (te) laat bij betrokken 

i.p.v. het hele traject doorgepraat van dit gaat er gebeuren en zo meer. Die kwam 

dus in tijdsnood omdat iedereen in de contramine was en niet mee wilde gaan.” 

(A4) In de Korenbloem was de teamleider daar veel eerder mee begonnen en was 

de weerstand veel minder. Ook bij het initiatief EVV zijn verschillen tussen locaties 

te zien doordat de teamleiders zich heel verschillend opstellen. De ene teamleider 

durft veel meer aan het toeval over te laten, de ander is meer een perfectionist. 

“Wat je in deze locatie ziet, is dat ze al snel terugzakken, het toch heel veel overlaten 

aan de teammanager. Maar wat ik ook zie, is dat de teammanager hier ook veel 

moeilijker loslaat. Dus het geeft een wisselwerking.” (A3)

SENCE OF URGENCY

De focus van de organisatie is toekomstgericht, ze is ambitieus en wil snelle 

vernieuwingen.“Zuid is heel proactief. Zijn heel erg sterk in het inspelen op wat er 

komen gaat. Dit gaat soms zo snel, dat niet alles even elegant wordt neergezet en 

geborgd. Sommige medewerkers hebben daar de nodige moeite mee.” (A5) Zo is 

bijvoorbeeld het initiatief Gastvrouwen binnen het hele veranderingstraject naar 
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belevingsgerichte zorg een project dat er ‘even tussendoor kwam’ omdat het daar 

mooi inpaste als katalysator. Dit initiatief wordt gekenmerkt door slagvaardigheid 

en resultaatgerichtheid, maar ook door onrust. Voor een aantal medewerkers ging 

het net iets te snel. Het topmanagement en het merendeel van het middenkader (h)

erkent dat alle veranderingen onrust veroorzaken, maar zien dit als onvermijdelijk. 

Zij voelen de urgentie om te veranderen. “We moeten snel zijn, want de markt 

vraagt dat van ons. Tegenwoordig, de hele zorg in Nederland, dan moet je gewoon 

dynamisch zijn We hebben véél te lang achterover geleund, het was gewoon 

‘we doen ons ding’. Dat gaat dus niet meer in de huidige maatschappij. De hele 

financiering verandert, je moet je waarmaken met wat je doet, dus je moet mee. Je 

kunt je het niet meer permitteren om niet mee te gaan, straks heb je geen cliënten 

meer.” (A6) Maar er zijn ook medewerkers die moeite hebben met vernieuwing en 

alles het liefste bij het oude laten. “Er zijn ook medewerkers waarvan je weet en 

ook voelt, dat ze alsmaar in de remmen hangen. Maar dat kun je je niet blijven 

permitteren, want de rest gaat mee, dus je moet. Er zijn ook mensen waar anderen 

heel veel moeite mee hebben, omdat ze niet meegaan. De grap is: als dan de 

teamsamenstelling verandert, zie je dat mensen (mee-)veranderen. Dan wordt het 

slikken of stikken.” (A5)

Om nieuwe ideeën toch zo snel mogelijk uitgewerkt en geaccepteerd te krijgen, 

wordt ook heel bewust gebruikgemaakt van ‘trekkers’. Bij het initiatief EVV zijn de 

medewerkers die hebben meegewerkt aan de pilot ingezet als ambassadeurs om 

het proces bij de andere locaties op gang te brengen. Ook het initiatief Vakantie 

Spanje wordt gekenmerkt door enthousiasme en slagvaardigheid bij ‘trekkers’. De 

directrice van Zuid heeft het idee meteen voorgelegd aan de Raad van Bestuur en 

direct ‘trekkers’ voor het project benaderd.“Als het om veranderingen en initiatieven 

gaat, dan weet men wel aan wie men wat vraagt. Er zijn mensen voor wie het glas 

altijd halfvol en voor wie het glas altijd halfleeg is. Dus als je iets georganiseerd 

wilt hebben moet je op voorhand op zoek gaan naar de mensen voor wie het glas 

halfvol is. En dat doen zij ook.” (A5)
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7.1.2.3  Klimaat 

TAAKDIFFERENTIATIE

Door de steeds verder gaande bezuinigingen en toenemende nadruk op administratie 

en registratie zijn steeds minder ‘handen aan het bed’ beschikbaar. Het initiatief 

Levensverhalen speelt hier op in door stagiaires en vrijwilligers in te zetten om 

bewoners meer persoonlijke aandacht te kunnen geven. Dit kan beschouwd 

worden als een vorm van taakdifferentiatie. Ook het initiatief Gastvrouwen is, 

met het creëren van de functie gastvrouw, een voorbeeld van taakdifferentiatie. 

“De rol van gastvrouw/-heer bestaat vooral uit het scheppen van een prettige en 

huiselijke sfeer in de huiskamer en het uitvoeren van praktische werkzaamheden. 

Ze schenken de cliënten daardoor, ook in de drukste uren van de dag, extra 

persoonlijke aandacht. Daarnaast betrekken zij de bewoners bij ontspannende 

activiteiten, zoals muziek, krant voorlezen, een spelletje doen of een praatje 

maken.” (A8) Bij dit initiatief is gezocht naar nieuwe vormen van samenwerking 

binnen de teams zodat extra aandacht kan worden besteed aan een huiselijk sfeer 

in de woonomgeving van de dementerende oudere. Juist voor hen is het belangrijk 

dat er altijd een vertrouwd persoon in de buurt is, maar het personeel kan eigenlijk 

niet van de zorghandelingen afgeroepen worden. Door krapte op de arbeidsmarkt 

zijn geschoolde medewerkers moeilijk aan te trekken en financieel is er eigenlijk 

ook geen ruimte voor. Er is een creatieve oplossing gevonden door de werving te 

richten op mensen die weten hoe je op een praktische en gezellige manier een 

eigen huishouden draaiende houdt en die het leuk vinden om met (dementerende) 

ouderen om te gaan. Uiteindelijk is gekozen om niet in de zorg geschoolde en niet-

gediplomeerde mensen te benaderen om de rol van gastvrouw/-heer te vervullen. 

Deze vorm van taakdifferentiatie is zeer succesvol gebleken.

Het laatste decennium is meer aandacht gekomen voor bedrijfsmatig werken: het 

verhogen van de efficiency en effectiviteit. Taakdifferentiatie is hierbij van groot 

belang en ook mogelijk, door de vervaging van de traditionele scheiding tussen de 

medewerkers van zorg, welzijn en facilitair. “Wie is waarvoor wel of niet opgeleid 

en kan een bepaalde klus adequaat uitvoeren. Moet je gediplomeerde medewerkers 

maar alles laten doen? Is het sowieso de taak van ‘ons’ om álle dingen te doen?” (A5) 

Het initiatief Ontmoetingsruimte laat goed zien dat door taakdifferentiatie nieuwe 
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functies gecreëerd kunnen worden. Dit is niet alleen vanuit economisch oogpunt 

belangrijk, maar speelt ook een belangrijke rol in de mate van tevredenheid van 

medewerkers omdat hierdoor ook nieuwe taken en uitdagingen ontstaan. “Een 

medewerkster die mocht spuiten, katheteriseren, dat heeft ze allemaal in de 

opleiding geleerd en die zegt ‘ik voel me echt een beetje of ik een wasmachine ben. 

Ik mag alleen maar mensen wassen en aankleden en that’s it’. Ja, dat maakt je 

werk er niet leuker op. We hebben steeds meer van wat eigenlijk bij mij lag, naar 

de werkvloer gedelegeerd. Zodat ook zij belangrijk zijn en bepaalde taken mogen 

uitvoeren.” (A12)

FLEXIBILITEIT IN FINANCIËN

Uit verschillende documenten blijkt dat in Zuid de managers en teamleiders 

budgettaire vrijheid hebben en goed inzicht in kosten. Dat dit van groot belang is 

blijkt bijvoorbeeld uit het initiatief Front cooking. Randvoorwaarde is onder andere 

dat het initiatief budget-neutraal uitgevoerd moet worden en dat openingstijden 

van het restaurant worden verruimd. Door creatief met het budget om te gaan (er 

zijn verschillen tussen voedings- en personeelskosten) is dit haalbaar gebleken. 

Het kant-en-klaar inkopen is weliswaar duurder, maar weegt op tegen de lagere 

personeelskosten.“We zijn dus vreselijk aan het rekenen geweest om de formatie 

goed af te stemmen en de kosten goed in de gaten te houden. Door het budget voor 

voeding en personeel op één hoop te gooien bleek het initiatief financieel haalbaar. 

Je kunt zeggen: men was creatief met boekhouden.” (A4) Daarnaast is goed inzicht 

in de werkelijke kosten van essentieel belang gebleken om bij te kunnen sturen. 

“Die verhouding van 60% inkoop en 40% zelf doen hebben we daadwerkelijk 

gehanteerd en toen bleek dat we finaal uit de pas gingen lopen met het budget. Op 

een gegeven moment hadden we iets van 15.000 euro overschrijdingskosten. Toen 

heb ik gezegd: dat kan niet, we moeten meer zelf doen. Dus nu is die verhouding 

omgedraaid. We zijn weer veel dingen zelf gaan doen en komen weer veel beter 

uit met het budget.” (A11) Ook het initiatief Ontmoetingsruimte laat flexibiliteit in 

omgang met financiën zien. Reserveringen voor verbouwingen worden nu gebruikt 

voor het realiseren van het one-stop-shopping centrum. 
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Alpha maakt verder ook goed gebruik van ‘gratis’ middelen door creatief na te 

denken over wat precies als ‘middel’ kan worden aangemerkt. Het middel ‘mensen’ 

is hierdoor niet alleen beperkt tot personeel, maar betreft bijvoorbeeld ook 

vrijwilligers, stagiaires en bewoners. Bij de initiatieven Verenigingen, Levensverhalen 

en Vakantie Spanje is hier, in verschillende vormen, goed gebruikt van gemaakt.

NIEUWE WERKZAAMHEDEN

De laatste jaren is er veel veranderd in de externe context van en visie op (ouderen)

zorg. Het volgende hoofdstuk gaat hier uitgebreid op in. De overgang van aanbod- 

naar vraaggerichte zorg en de erkenning dat welzijn van even groot belang is als 

zorg, zijn voorbeelden van belangrijke ontwikkelingen. Zo is het initiatief EVV 

ontstaan als concrete uitwerking van vraaggerichte zorg. Het werken als EVV-er 

vraagt een heel andere manier van werken en denken. Daarbij moet de overgang 

gemaakt worden van taak- naar procesgericht werken en krijgt de medewerker ook 

meer discretionaire ruimte. Omdat er, zoals eerder benadrukt, nu naar de wensen 

van de klant gekeken wordt moeten de medewerkers op een andere manier met 

de cliënt in contact treden. “Je moet individueel, achter de voordeur van de cliënt, 

afspraken maken, de grenzen weten, transparantie geven en een ander aanbod 

doen wanneer mensen niet tevreden zijn. Dóórvragen bij cliënten en eventueel naar 

passende oplossingen zoeken.” (A13) Door de nieuwe financiering is het monitoren 

van de zorgzwaarte van groot belang. Als niet tijdig uitbreiding van de indicatie 

wordt aangevraagd, loopt de organisatie het risico dat zorg aan bewoners wordt 

geleverd waar geen financiering tegenover staat. Voorheen hoefden medewerkers 

zich hier helemaal niet mee bezig te houden. Nu is het van het grootste belang dat 

ze de zorgzwaarte constant monitoren. Om de EVV-er goed toe te rusten voor deze 

nieuwe functie hebben de teamleiders, in overleg met de opleidingscoördinator, 

een opleiding op maat samengesteld. Belangrijke onderwerpen hierin zijn: 

emotionele loskoppeling, financieel inzicht en gesprekstechnieken “Hoe spreek ik 

mijn collega’s aan als ze toch niet volgen wat is afgesproken in het zorgleefplan 

zonder dat ze mij als een strenge baas zien.” (A3)

Het verloop van de initiatieven Verenigingen en Gastvrouwen maakt duidelijk 

dat de veranderende visie op zorg en welzijn soms op operationeel niveau als 
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bedreiging wordt ervaren. Bij de start van het initiatief Verenigingen waren niet alle 

medewerkers even blij met de aandacht voor welzijn. Voor veel zorgmedewerkers 

was het niet duidelijk waarom er welzijnsmedewerkers voor de verenigingen 

werden aangenomen. “Een vaak gehoord argument was: ‘dat is toch niet nodig, 

besteed het geld aan meer mensen in de zorg’.” (A5) Voor hen was niet duidelijk 

wat de meerwaarde van welzijn was. Maar proefondervindelijk bleek die er wel te 

zijn doordat bewoners gingen uitzien naar of terugkeken op een leuke activiteit, 

zich daardoor beter voelden en veelal prettiger in de omgang waren. Gaandeweg 

het initiatief veranderde de weerstand in enthousiasme. Ook bij het initiatief 

Gastvrouwen waren de zorgmedewerkers in eerste instantie niet zo positief over 

het aannemen van de gastvrouwen. “Ze zagen hen als een soort indringers binnen 

hun domein en nog niet dat dit feitelijk een verlichting van hun taak betekende.” 

(A6) Pas na verloop van tijd is ook voor hen de meerwaarde duidelijk geworden. 

“Maar ze moeten dat eerst zien en dan geloven ze het pas.” (A6)

Het initiatief Front cooking brengt andere werkzaamheden mee en vraagt andere 

competenties en attitudes van medewerkers. De omschakeling van maaltijden 

afnemen naar het zelf inkopen van maaltijden is een heel ander manier van 

werken.“We krijgen geen complete maaltijden meer, maar allerlei soorten bakjes 

met maaltijdcomponenten, dus dat is wel een omslag. In één keer moest je maaltijden 

opslaan en inkopen, menucycli maken, een bestelsysteem maken. Dit was allemaal 

nieuw.” (A9) Omdat er meer kant-en-klaar ingekocht wordt, hoeft er minder echt 

gekookt te worden, maar staat het regenereren centraal. “Regenereren is toch een 

vak apart. Zeker, één maaltijd gaat nog, maar je moet er meerdere doen. Daar 

hebben we de kok bij nodig, die daar zijn expertise in heeft, die dat dan ook kan 

uitdragen naar het personeel.” (A10) Zoals in hoofdstuk 6 (paragraaf 6.2.4) werd 

aangegeven betekent het werken in de ‘front’ dat er direct contact met de cliënt is. 

Ook daaraan is men niet gewend en hier hebben veel medewerkers moeite mee.

NIVEAU EN KENMERKEN MEDEWERKERS

Niet alle medewerkers zijn in staat of bereid om de benodigde competenties te 

verwerven. Dit heeft te maken met het vaak relatief lage opleidingsniveau en de 

specifieke kenmerken van de medewerkers in de zorg. Bij het initiatief Gastvrouwen 
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vormde dit de grootste belemmering. “Belevingsgericht werken betekent dat je op 

een andere manier met iemand in gesprek gaat. Dat is moeilijk en vereist ook 

een ander niveau. ADL (algemene dagelijkse lichaamsverzorging) is feitelijk een 

technisch verhaal. Uiteraard moet geleerd worden hoe je iemand moet wassen. 

Maar het is niet dominant, niet het enige. Het gaat juist om de omgang, om de 

relatie die je aangaat. Dat is meer een belevingsverhaal. Maar dat is niet altijd 

even makkelijk voor een LBO-geschoolde medewerk(st)er. Taakgerichte opdrachten 

verlopen goed, procesopdrachten gaan vaker fout.” (A2) De meeste medewerkers 

zijn zeer taakgericht. Bij het initiatief Front cooking is te zien dat zij het vaak 

lastig vinden om zelf invulling aan hun werk te geven.“Ik geloof erg in zelfsturende 

teams, mensen duidelijk de randvoorwaarden aangeven en dan zelf hun taken 

laten bedenken. Maar dat is alleen mogelijk als je te maken hebt met een wat hoger 

niveau. Maar op dit niveau, niets ten nadele van hen, moet je toch duidelijk een 

werkmethode afspreken. Het liefst een takenpakket neerleggen met: dit verwacht 

ik van je.” (A11)

Een ander kenmerk is dat medewerkers vaak erg onzeker zijn over hun eigen 

kunnen, zoals bleek bij het EVV-initiatief waar in eerste instantie niemand op de 

nieuwe functie solliciteerde omdat ze dachten dat deze functie voor hen te hoog 

gegrepen was. “Ze twijfelen nog veel aan zichzelf, of ze het wel aankunnen of niet. 

En dan halen ze zichzelf toch wel vaak (te) snel naar beneden.” (A3) Daarnaast 

hebben veel medewerkers faalangst. Ze nemen daardoor snel de slachtofferrol aan. 

Ook dit is te zien bij het EVV-initiatief. Het verplicht volgen van een cursus om de 

nieuwe functie te mogen uitoefenen wordt als aanval op het functioneren ervaren 

en als reden aangevoerd om niet te solliciteren. Dezelfde kenmerken zijn te zien bij 

het initiatief Gastvrouwen.“Ik weet niet hoe ik het moet noemen. ‘Niveau’ klinkt zo 

denigrerend, maar de manier waarop je met deze mensen moet omgaan. Ik heb te 

maken met mensen die heel onzeker zijn. Zij zijn heel erg gevoelig voor hiërarchie, 

erg taakgericht en veelal erg bangig. Ze moeten dan ook heel veel ondersteuning 

hebben.” (A2) Dit betekent dat er geïnvesteerd moet worden in de begeleiding 

van deze medewerkers. Er is echter een constante discussie over de hoeveelheid 

coaching die deze mensen nodig hebben. “Het idee van zelfsturende teams op 

dit niveau, dat is een utopie. Als je op visie wil werken, dan moet je coachen. Hoe 
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strak moet je zijn, hoeveel ‘span of control’ kan je hebben als middenkader om 

daar iets mee te doen? Aan de ene kant willen we niet teveel geld aan dat soort 

dingen besteden, aan de andere kant is het nodig om te krijgen wat we willen. En 

die ondersteuning, waar haal ik die vandaan? Ik kan maar één keer geld uitgeven, 

dus als ik dat weer naar het middenkader breng, dan heb ik minder geld over voor 

het primaire proces.” (A2)

Zoals uit voorgaande beschrijvingen is gebleken, hebben veel medewerkers moeite 

met veranderingen en nieuwe ontwikkelingen. Ze zijn behoorlijk gehospitaliseerd 

en hebben het liefst dat alles bij het oude blijft. “Je moet ook openstaan voor nieuwe 

visies en manieren van denken. Ik denk dat medewerkers op de werkvloer ook nog 

wel heel erg, als een soort bescherming, in zichzelf gaan zitten. Ze verzinnen elke 

keer wat nieuws om níet te hoeven veranderen.” (A5) Daarnaast is het voor veel 

medewerkers moeilijk om te accepteren dat het werken in een verzorgingshuis nu 

anders is dan vroeger. Er is niet alleen een andere visie op zorg ontstaan, maar 

er wordt ook een bedrijfsmatige werkwijze verwacht. Emotionele loskoppeling en 

een professionele houding staan dan centraal. “Extra zorg, die niet geïndiceerd is, 

wordt niet betaald. Men is zich hiervan nu steeds meer bewust, maar vind het wel 

heel moeilijk om hierover met de cliënt in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld: iemand is 

na een heupoperatie weer opgeknapt en krijgt geen volledige zorg meer vergoed. 

Medewerkers vinden het dan zielig om dit bespreekbaar te maken.” (A3) Meegaan 

met veranderen blijkt niet alleen een kwestie van kunnen (andere competenties 

verwerven) te zijn, maar ook van willen. “Het is belangrijk om je medewerkers mee 

te krijgen in de gedachtegang. Daar zit meer de belemmering in, het mee willen 

denken over hoe het anders kan.” (A5)

De samenstelling en ‘geschiedenis’ van een team spelen ook een belangrijke rol in 

het vlottrekken van veranderingsprocessen. “Er is een (ver)harde kern, een team 

dat hier al lang zit, weinig verloop ook. Daardoor denk ik ook dat het zo’n tijd 

gekost heeft om die gedragsverandering, met name in het denkpatroon, er door te 

krijgen.” (A3) Dit heeft mede te maken met het feit dat veel medewerkers al heel 

lang in het verzorgingshuis werkzaam zijn. “Komt ook omdat heel veel mensen juist 

in verzorgingshuizen, daar al 25 jaar werken. Dat is nergens in de zorg zo sterk 
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aanwezig als in verzorgingshuizen. Want fysiek hou je het in een ziekenhuis vaak 

niet vol. Fysiek hou je het hier dan meestal wel vol. Dus hier werken veel mensen 

die hun 25-jarig jubileum meemaken.” (A12).

In bijlage 1 wordt per initiatief gespecificeerd welke factoren vanuit de 

organisatiecontext van invloed zijn op de ontwikkeling van de initiatieven en of ze 

bevorderend dan wel belemmerend werken.

7.2 Cross-case-analyse Alpha

MISSIE

Uit deze analyse blijkt dat de missie van Alpha, die gericht is op het bieden van 

zorg aansluitend bij de persoonlijke wensen van bewoners en de behoeften van 

medewerkers, tot een constante uitdaging leidt: het afwegen van belangen van 

cliënten en medewerkers enerzijds en van de overheid en de hieraan gekoppelde 

financiering anderzijds. Hiervoor is het noodzakelijk dat er doelmatig(er) gewerkt 

wordt. Dit kan worden gerealiseerd door innovaties van zowel het zorgaanbod 

als de arbeidsgerelateerde processen. Hiervoor is in alle lagen van de organisatie 

ruimte nodig voor ondernemende activiteiten. De doelen van alle initiatieven sluiten 

aan bij de missie van Alpha.

STRUCTUUR

Uit de analyse blijkt verder dat de structuur van Alpha bevorderlijk is voor het 

ontstaan en de ontwikkeling van initiatieven. De belangrijkste twee elementen 

hierbij zijn decentralisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Op alle 

(hiërarchische) niveaus is men in de gelegenheid en wordt men gestimuleerd om 

ondernemende activiteiten te initiëren en om aan de ontwikkeling ervan mee te 

werken. Ook wordt er bewust gezocht naar samenwerking tussen locaties en 

disciplines. Daarnaast wordt samenwerking gezocht met externe partijen. 

De structuur van Alpha-Zuid geeft geen noemenswaardige belemmeringen. Het 

gegeven dat Alpha-Zuid onderdeel uitmaakt van een grote zorgorganisatie heeft 

zowel voor- als nadelen. Duidelijke voordelen zijn het kunnen profiteren van 

schaalvoordelen en het beschikken over veel expertise binnen de organisatie. 

Nadelen zijn soms afhankelijkheid en traagheid. 
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CULTUUR

De cultuur van Alpha is gericht op het denken in mogelijkheden en is consistent 

in het aanmoedigen van initiatieven. Consistent omdat het stimuleren van 

ondernemende activiteiten niet alleen met de mond beleden wordt, maar de 

benodigde management support ook terugkomt in de stijl van leidinggeven. Er is 

vertrouwen en er wordt daadwerkelijk vrijheid gegeven. Mensen krijgen de ruimte 

om te experimenteren en om fouten te maken. Leren om te verbeteren staat hierbij 

centraal. Er wordt bewust gebruikgemaakt van de aanwezige kennis en ervaring 

binnen de Alpha-organisatie.

KLIMAAT

De organisatie kenmerkt zich dan ook door een grote flexibiliteit met betrekking 

tot het denken over en de verdeling van middelen. Er wordt creatief omgegaan 

met bestaande middelen door (her)combinatie van de voor handen zijnde 

middelen en er wordt actief gezocht naar mogelijkheden om gebruik te maken 

van on(der)benutte middelen, de zogenaamde ‘gratis middelen’. De flexibiliteit 

ten aanzien van financiën uit zich in budgettaire vrijheid en een goed inzicht 

in de kosten(ontwikkelingen). Flexibiliteit ten aanzien van de kwalitatieve en 

kwantitatieve inzet van arbeidskrachten uit zich in functiedifferentiatie en nieuwe 

vormen van samenwerking tussen personeelsleden, mantelzorgers, vrijwilligers en 

andere doelgroepen op de arbeidsmarkt. 

De flexibiliteit met betrekking tot de medewerkers wordt echter ook beperkt 

doordat een groot deel van het huidige personeelsbestand wordt gekenmerkt 

door onzekerheid, emotionele betrokkenheid en een laag opleidingsniveau. Dit 

verhoudt zich spanningsvol tot wat in de huidige situatie van hen verwacht wordt. 

De initiatieven zijn gericht op veranderingen waardoor werkzaamheden wijzigen en 

andere competenties gevraagd worden. Sommige medewerkers kunnen zich goed 

aan nieuwe situaties aanpassen, anderen hebben daar veel moeite mee. Dit komt 

door gebrek aan juiste scholing en het ontbreken van de benodigde competenties 

waardoor ze het niet kunnen bolwerken. Het heeft echter ook te maken met 

houding en motivatie. Het niet willen veranderen door emotionele betrokkenheid. 

In de praktijk is het dan ook lastig om ‘niet kunnen’ en ‘niet willen’ van elkaar te 

onderscheiden. 
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7.3 Organisatiecontext Omega

In deze paragraaf wordt de organisatiecontext van Omega inzichtelijk gemaakt 

door eerst de Omega-missie te beschrijven en vervolgens haar relatie met de eerder 

genoemde initiatieven in kaart te brengen. Daarna wordt inzicht gegeven in de 

organisatiecondities ‘Structuur’, ‘Cultuur’ en ‘Klimaat’ door een analyse van hun 

invloed op de verschillende initiatieven. 

7.3.1 Missie2 

De missie van Omega geeft aan dat het een dynamische serviceorganisatie betreft, 

die een vraaggericht aanbod van wonen met zorg en dienstverlening biedt. 

De serviceorganisatie van Omega wordt gedefinieerd als een geheel van 

voorzieningen van wonen, service en zorg voor ouderen, gericht op hun wensen 

en behoeften. Als serviceorganisatie biedt Omega in toenemende mate een 

uitgebreid servicepakket waardoor cliënten grotendeels zelf invulling aan hun leven 

kunnen blijven geven. Deze opvatting benadrukt het zelfbeschikkingsrecht en de 

keuzevrijheid van de cliënten: mensen zó ondersteunen dat ze de regie over hun 

leven kunnen blijven voeren. Mét de erkenning van de professionele deskundigheid 

van haar medewerkers, maar op de wijze waarop de cliënt dat wil. Omega heeft als 

visie: een (w)aardige dag. Waardetoevoeging begint met de directe relatie tussen 

cliënt en medewerker. 

Belangrijk is dat Omega de omslag naar een serviceorganisatie maakt. Deze 

koerswijziging is te typeren als ‘van zorg naar service’ en vraagt om een (cultuur)

omslag in denken en doen. Het wijzigen van de koers is nodig om tegemoet 

te komen aan de veranderende vraag van ouderen naar ondersteuning en 

veranderingen in de AWBZ en de WMO. De ‘traditionele’ verzorgingshuizen worden 

omgebouwd tot moderne woon-zorgcomplexen c.q. dienstencentra en kleinschalige 

verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. Zelfstandig en residentieel wonende 

ouderen kunnen voor het dagelijks functioneren op een eenvoudige wijze een 

beroep doen op ondersteuning, zorgarrangementen en services. 

2 Deze paragraaf is gebaseerd op het jaarverslag 2009 en informatie op de website van Omega ten tijde 
van het onderzoek.
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Strategische samenwerking met andere partners is het instrument dat Omega wil 

hanteren om niet alleen de programma’s van wonen-service-zorg te realiseren, 

maar ook de daarvoor benodigde deskundigheid te kunnen aantrekken en om 

bijvoorbeeld risico’s te spreiden. Bij de keuze van samenwerkingspartners is het 

verbeteren van kwaliteit van leven van cliënten het uitgangspunt. In samenwerking 

met anderen wil Omega praktische en innovatieve resultaten behalen. Door in groot 

verband kleinschalig te werken, is de organisatie herkenbaar op lokaal niveau. 

Door letterlijk en figuurlijk ‘in de buurt’ te werken kan de ondersteuning dicht bij 

de cliënten gehouden worden.

Externe ontwikkelingen bepalen de context waarbinnen Omega haar koers voor 

de toekomst moet uitzetten. Sommige ontwikkelingen bieden kansen, andere 

vormen bedreigingen. Omega staat als maatschappelijke onderneming midden in 

de samenleving. Zij wil met haar dienstverlening en zorg een bijdrage leveren aan 

maatschappelijke doelstellingen en houdt in haar beleid actief rekening met externe 

ontwikkelingen. Uitgangspunt is dat Omega, als ondernemende organisatie, in staat 

moet zijn om met publieke en private middelen, in samenwerking met anderen, 

een acceptabel niveau van service en zorgdiensten te realiseren. Hiermee worden 

zowel financieel kwetsbare als financieel (meer) onafhankelijke cliënten adequaat 

ondersteund in hun levenskwaliteit. De basis van de serviceorganisatie ligt in de 

beschikbaarheid en in een maatschappelijk aanvaard niveau van voorzieningen 

voor ouderen.

7.3.1.1  Aansluiting bij initiatieven

Het doel van het initiatief Comfort card is klantenbinding en heeft geen directe relatie 

met de missie van Omega. Het initiatief Eerstelijnscentrum heeft als doelstelling 

samenwerking en sluit aan bij de missie om strategische samenwerking met partners 

aan te gaan om in staat te blijven de Omega-gerelateerde dienstverlening lokaal 

en kleinschalig aan te bieden. De initiatieven Dagactiviteiten en Robijn hebben 

als doelstellingen het tegemoetkomen aan veranderende behoeften van cliënten 

en nieuwe ideeën inbrengen over zorg, door respectievelijk het gestructureerd 

aanbieden van dagactiviteiten voor PG-bewoners en het oprichten van een 

ontmoetingscentrum voor dementerenden naast het aanbieden van wijkzorg. 
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Daarmee sluiten zij aan bij de visie dat Omega, als maatschappelijke onderneming, 

actief rekening houdt met (externe) ontwikkelingen en haar dienstverlening daarop 

aanpast. 

Het initiatief Belevingsgericht wonen beoogt de leefomgeving van PG-bewoners aan 

hun behoeften aan te passen. De relatie met de missie is hier echter ingewikkelder. 

Omega profileert zich namelijk als serviceorganisatie. De slogan luidt: ‘van zorg 

naar service’, maar dit staat soms op gespannen voet met de zorgbehoefte van 

de bewoners. “Het is aan de ene kant heel erg de visie van Omega, toch een beetje 

luxe uitstralen, heel erg gericht op wonen, met zorg op de achtergrond. Maar in 

sommige gevallen is de zorg te ver naar de achtergrond geschoven. Het blijft toch 

wel een verpleeghuis. Er wonen hier circa 60 mensen die zorg nodig hebben en niet 

zomaar zorg. Daar is te weinig aandacht voor geweest. En dit initiatief, waar we nu 

mee bezig zijn, is juist heel erg dáár op gericht: wat hebben deze mensen nodig?” 

(O6) Ook het ZZP-initiatief verhoudt zich spanningsvol tot de missie. Enerzijds 

sluit ook dit initiatief aan bij de missie van Omega om actief rekening te houden 

met (externe) ontwikkelingen. Het initiatief heeft als doel het aanpassen van de 

organisatie aan de nieuwe manier van financieren; de zorgzwaartebekostiging. 

Anderzijds maakt dit initiatief duidelijk dat deze bekostiging en de missie van 

Omega zich spanningsvol ten opzichte van elkaar verhouden. “De nadruk bij de 

bestuurder ligt toch wel op het wonen en gastvrijheid. Dat eten en drinken, die 

dingen, goed voor elkaar zijn. Dat is het paradepaardje. Die visie, iets luxer, is 

wel heel belangrijk.” (O7) De zorgzwaartebekostiging is echter gebaseerd op 

zorgzwaarte. Voor verblijf wordt een vast bedrag gegeven, het maakt niet uit of je 

ZZP 1 of 6 hebt. De zorgzwaarte bepaalt de hoeveelheid geld die binnenkomt, niet 

de omvang en het niveau van de kamers en voorzieningen. De nieuwe manier van 

financieren ‘dwingt’ Omega tot het maken van duidelijke keuzes. 

7.3.2 Organisatieconditie

In deze paragraaf worden structuur, cultuur en klimaat van Omega globaal belicht 

om een algemeen beeld te schetsen van deze organisatiecondities en wordt 

hun specifieke invloed op de verschillende, in het vorige hoofdstuk behandelde 

initiatieven geanalyseerd. 
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7.3.2.1  Structuur

BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Uit onder andere het jaarverslag blijkt dat in het jaar voorafgaand aan onderhavig 

onderzoek, er een structuurwijziging bij Omega heeft plaatsgevonden. De 

eenhoofdige Raad van Bestuur is uitgebreid naar twee personen en besloten is 

om een plattere organisatiestructuur in te voeren. Daarnaast is de organisatie 

overgegaan van vier locatiemanagers naar twee clustermanagers, waardoor de 

managers nu de verantwoordelijkheid hebben voor twee huizen. Het integraal 

management team (IMT) bestaat in deze opzet uit de twee leden van de Raad 

van Bestuur, de beide clustermanagers verzorgd wonen, de manager thuiszorg, 

de manager gastvrij, de (interim)manager ‘management en organisatie’ en de 

controller. Bedoeling is dat verantwoordelijkheden en bevoegdheden lager in de 

organisatie gelegd worden. Uit de diverse (in)formele gesprekken blijkt dat er bij 

veel medewerkers, een jaar na de structuurwijziging, nog altijd onduidelijkheid 

is over de taken en verantwoordelijkheden van de eigen functie. “Er is gewoon 

niet helder over gecommuniceerd: wat zijn nu de beslissingsbevoegdheden op de 

verschillende niveaus? Het lijkt wel of dat nog steeds duidelijker vorm moet krijgen.” 

(O13) Het initiatief Comford card is hier nadrukkelijk mee geconfronteerd. Door 

onduidelijkheid over verantwoordelijkheden heeft het (te) lang geduurd voordat 

het cont(r)act met ‘Lekker Leven’ geëvalueerd is. 

Het delegeren van verantwoordelijkheden naar de werkvloer is bij het initiatief 

Dagactiviteiten goed geslaagd. De bedoeling bij dit initiatief was dat de medewerkers 

die de scholing hadden gevolgd, als kartrekkers op de afdeling zouden gaan 

functioneren. Dit bleek in het begin van het initiatief toch erg moeilijk voor hen te 

zijn. “Collega’s aanspreken is een lastig punt, dat ze het liefst vermijden. Het zou 

fijn zijn als daar meer eigen initiatief in ontstaat.” (O10) De teamleiders hebben 

hen gedurende het traject echter steeds op hun verantwoordelijkheid gewezen en 

aangegeven dat zij ook de collega’s moeten stimuleren en aanspreken. “We hebben 

de scholing gevolgd met elkaar. Dan moet je ook helpen het handen en voeten 

te geven en elkaar aan de gemaakte afspraken houden.” (O9) Uiteindelijk is het 

goed opgepakt en hebben een aantal medewerkers de dagactiviteit als specifiek 

verantwoordelijkheidsgebied gekregen. “We hebben nu een lijst gemaakt met de 
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verschillende taken op de afdeling waarvoor specifieke mensen verantwoordelijk 

zijn. Wij spreken als teamleiders die mensen aan en zeggen: ‘jij bent er zelf 

verantwoordelijk voor om dat verder te vertalen naar de afdeling’. En ik benoem het 

in het functioneringsoverleg.” (O9). Bijkomend pluspunt is dat het klagen hierdoor 

ook een stuk is verminderd.“Weet je, mensen verantwoordelijkheid geven maakt 

ook dat ze uit dat beklaagdenbankje komen. In plaats van altijd maar klagen ga je 

ze er juist bij betrekken. Het is zo makkelijk om aan managers terug te geven van 

waarom hebben jullie niet zus of zo.” (O6)

Het delegeren vraagt niet alleen om een verandering van de medewerkers, maar 

ook een bereidheid bij de managers en teamleiders om los te laten. Uit gesprekken 

en observaties blijkt dat het niet voor iedereen even makkelijk is om de manier 

van aansturing zo te veranderen dat medewerkers meer verantwoordelijkheid en 

ruimte krijgen. 

COMMUNICATIE 

De onduidelijkheid over verantwoordelijkheden en bevoegdheden komt niet alleen 

voort uit, maar heeft ook invloed op de communicatie. Vorig jaar is een nieuwe 

communicatieadviseur aangetreden maar het is, ook voor haarzelf, nog niet 

helemaal helder wat tot haar takenpakket behoort.“Mensen verwachten heel veel 

van mij en dan vraag ik me af: ‘hoort dit wel bij mij?’. De functieomschrijving is 

heel breed, maar niet duidelijk genoeg en klopt niet helemaal. Als het helder wordt, 

wil ik het ook helder communiceren. Het is nu voor niemand duidelijk wat ik doe.” 

(O14) Gevolg is bijvoorbeeld dat ‘Omega communiqué’, waarin samenvatting en 

besluiten van het MT staan vermeld, al anderhalf jaar niet meer verschijnt: het is 

niet duidelijk wiens verantwoordelijkheid dit is. “De communicatie binnen Omega 

over genomen besluiten of informatie is gewoon slecht op dit moment. Er wordt 

eigenlijk niet geïnformeerd. Behalve datgene wat de managers zelf doorgeven aan 

hun teams.” (O15) 

Het ZZP-initiatief heeft gedurende de gehele looptijd hinder ondervonden van het 

feit dat het communicatieplan van het initiatief niet van de grond kwam. Het initiatief 

is ook nog steeds niet afgerond omdat de benodigde communicatieproducten niet 
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op orde zijn.“Als IMT hebben wij de precieze pakketten wel vastgesteld, maar je 

moet ook nog zorgen dat de medewerkers het weten. Via communicatie van boven 

naar beneden en vice versa natuurlijk.” (O4) 

Ook de externe communicatie kent problemen. Het initiatief Comfort card is gestart 

met een grootse bijeenkomst waarbij de pers was uitgenodigd, maar vervolgens is 

er bijna geen promotie meer geweest. “Als je zoiets gebruikt als marketingtool moet 

je er mee naar buiten. Er moet voldoende communicatie plaatsvinden om het onder 

de aandacht te brengen en te houden.” (O2) Dit gebrek aan promotie is duidelijk 

geworden door de evaluatie die dit jaar heeft plaatsgevonden. Besloten is nu om in 

samenwerking met Lekker Leven een communicatieplan op te stellen. Het initiatief 

Eerstelijnscentrum heeft ook nadeel ondervonden van de slechte communicatie. 

De nevendoelstelling van dit initiatief was het verbeteren van de zichtbaarheid 

van Omega door het installeren van de servicebalie in het eerstelijnscentrum. Hier 

heeft bijna geen communicatie of PR over plaatsgevonden. “De opening van het 

gezondheidscentrum was 5 juli, er is daarover vrijwel geen publiciteit geweest. 

Mensen weten (nog) niet of nauwelijks dat Omega er met de servicebalie zit, omdat 

op dit punt onvoldoende in publiciteit is geïnvesteerd.” (O5)

SAMENWERKING 

In de gezondheidszorg wordt samenwerking tussen de disciplines ‘facilitair’ en 

‘zorg’ vaak bemoeilijkt doordat er traditioneel een hiërarchie is waarbij facilitair 

ten dienste staat van zorg. Bij Omega wordt hier anders tegenaan gekeken. Ze 

heeft bewust de term facilitair vervangen door ‘gastvrij’. Uit onder andere het 

ondernemingsplan blijkt dat bij de inrichting van de organisatie de nadruk wordt 

gelegd op wonen en service en dat zorg meer op de achtergrond aanwezig is. De 

zorgmanagers binnen Omega kunnen zich echter moeilijk in al die aandacht voor 

het wonen vinden. Zij zijn van mening dat de visie te ver doorgeslagen is. “De één 

stelt het wel op prijs om ruim te wonen, de ander niet, die heeft meer behoefte aan 

zorg. Er kiest toch niemand vrijwillig om in een verzorgings- of verpleeghuis te 

gaan wonen? Je moet hier wonen omdat je niet anders meer kan. Dan kun je het wel 

mooi maken, maar dan denk ik: blijf maar gewoon met je voeten op de grond.” (O6)

De structuur maakt samenwerking tussen de beide disciplines ook lastig. De 
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discipline gastvrij is namelijk per specialisatie georganiseerd en niet per locatie. 

Teamleiders gastvrij zijn hierdoor niet veel op de werkvloer aanwezig, waardoor 

een vast aanspreekpunt (te) vaak ontbreekt. Directe afstemming of overleg is dan 

ook niet mogelijk wat tot irritaties of misverstanden leidt. “Als je alles verknipt 

kun je nooit direct aansturen. Iedereen was er druk mee, maar niemand nam de 

verantwoordelijkheid, het was vooral wijzen naar elkaar!” (O6)

De samenwerking met externe stakeholders verloopt wel goed “Wij hechten heel 

veel waarde aan goede relaties en betrouwbaarheid daarin. Als we zeggen dat 

we dingen doen, dan doen we dat ook. Desnoods kopen we het in bij een partner 

tegen goed tarief, maar we gaan wel leveren! Dat is een heel andere insteek dan: 

we kunnen het niet. Dan gaan ze naar de ander.” (O5) De samenwerking neemt 

verschillende vormen aan. Bij het initiatief Eerstelijnscentrum betreft het een 

structurele samenwerking met andere zorgaanbieders. Om de Comford card goed 

in de markt te zetten is, zoals eerder aangegeven, samenwerking aangegaan met 

een niet-zorgaanbieder (Lekker Leven). Andere tijdelijke samenwerkingsverbanden 

zijn gericht op het overdragen van kennis zoals bij de initiatieven Dagactiviteiten 

en ZZP, terwijl het initiatief Belevingsgericht wonen op incidentele basis met een 

kunstenaar heeft samenwerkt. Onder het motto “We leggen de bal niet bij de 

andere partij, we wachten niet af tot de ander eens het initiatief gaat nemen” 

(O2), zoekt het initiatief Robijn (pro)actief samenwerking met gemeente en andere 

welzijnsorganisaties. 

KLEINE ORGANISATIE

Samenwerking met externe stakeholders is ook in lijn met de visie van Omega. 

Bewust wordt gekozen voor samenwerkingspartners in plaats van fusies. Op deze 

manier blijft het mogelijk om kleinschalig en lokaal te opereren. Dit betekent dicht 

bij mensen en vertrouwdheid. “Al onze locaties zitten in Oosten, er zijn huizen van 

de buurt, mensen kunnen komen eten en/of deelnemen aan activiteiten. Iedereen 

kan er in- en uitlopen, bij wijze van spreken. Dat is een heel bewuste keuze, dat 

je dicht bij de mensen staat en actief aanwezig bent in de dorpen waar je zit. 

Onze sterke kracht zit in het feit dat wij gewoon de plekken goed kennen waar we 

zorg bieden. We kennen de mensen, we kennen stichting Welzijn, we kennen de 

ouderenbonden, kortom: we weten goed wat er hier speelt.” (O2)

Voordeel van een kleine organisatie is dat het informeel is en minder regels en 
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korte lijnen kent. “Kijk, als cliënten het een heel aantal keren moeten proberen en 

je komt er nooit door. Wij zijn minder bureaucratisch, het is sneller.” (O5) Dit is ook 

een voordeel gebleken bij het initiatief Eerstelijnscentrum. Door de stichting ‘1+’ 

is bewust gekozen om Omega als enige thuiszorgorganisatie aan te laten haken, 

omdat dit een lokale aanbieder is waarvan de RvB nog aanspreekbaar is en de 

organisatie herkenbaar. “Je kunt wel spreken over allerlei strategieën en zo, maar 

het komt praktisch toch meestal op persoonlijke relaties aan. We kennen de mensen 

en zij kennen ons, ze weten wat ze aan ons hebben.” (O2)

7.3.2.2  Cultuur

VERNIEUWING

Omega is een vooruitstrevende organisatie en heeft de ontwikkeling van nieuwe 

ideeën hoog in het vaandel staan. “We zijn een organisatie die eigenlijk altijd graag 

nieuwe dingen wil proberen. Innovatie is het paradepaardje van het bestuur. We 

willen ons onderscheiden. Dat is wel de visie en de drive van Omega.” (O13) Dit wordt 

bijvoorbeeld goed geïllustreerd door het Comford card-initiatief. Omega was de 

eerste zorgaanbieder die samenwerking aanging met een commerciële organisatie 

buiten de zorg om gemaksdiensten aan te kunnen bieden. “Wij waren de eerste en 

enige aanbieder in de wijde omtrek. Er zijn nu ook bepaalde zorgverzekeraars en 

woningbouwcorporaties die het doen.” (O2)

Managers die zitting hebben in het IMT worden ook aangemoedigd om met plannen 

voor vernieuwing te komen. “De bestuurder zal dat ondernemen nooit afremmen, 

hij juicht dat zelfs toe.” (O4) Het is echter niet gebruikelijk om over de plannen 

en uitwerking te brainstormen. “Omega is een organisatie van ‘eerst doen en dan 

pas denken’. Er wordt niet gevraagd waarom doen we dit of dat, of wat willen we 

ermee bereiken.” (O3) Kenmerkend is dan ook dat initiatieven vaak worden gestart 

zonder duidelijkheid over de randvoorwaarden. “Wat in deze organisatie gebeurt 

is: ‘een initiatief, leuk, gaan we doen’, poef. En daarna moet alles nog berekend 

worden en bedacht worden hoe een projectgroep neergezet kan worden en wie 

daar verantwoordelijk voor is. Er is geen helderheid, heel veel ad hoc werk.” (O15) 

Het initiatief Comfort card illustreert goed dat dit belemmerend kan zijn voor de 

voortgang van een initiatief en van invloed is op het resultaat. 
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VRIJBLIJVENDHEID

Het gebrek aan helderheid leidt veelal tot vrijblijvendheid. Dit wordt nog versterkt 

doordat zowel de besluitvorming een zwak punt is in de organisatie. “Je moet 

keuzes maken en daar is deze organisatie gewoon niet goed in.” (O7). Daarbij komt 

dat Omega een nogal informele organisatie is waar heel bewust weinig wordt 

vastgelegd. “Het is een organisatie die het soms ook prettig vindt om dingen vaag 

te houden, om eens te kijken hoe ze lopen. Als blijkt dat het goed loopt, dan gaan 

we het formaliseren. Als het niet goed loopt, dan kunnen we er ook weer makkelijk 

vanaf.” (O3) Het gesignaleerde nadeel hiervan is dat het voor veel medewerkers 

niet duidelijk is wat er precies van hen wordt verwacht waardoor er een cultuur 

ontstaat van vrijblijvendheid en weinig resultaatgerichtheid. Omdat er geen ‘sence 

of urgency’ tot verandering wordt ervaren is er het gevaar dat initiatieven vertragen 

of niet afgemaakt worden omdat de uitvoering in de knel komt door de waan van 

de dag. “Dat risico heb je in een kleine organisatie, namelijk dat het werk van 

alledag je inhaalt. We staan ook met de voeten op de werkvloer, dus we moeten ook 

meehelpen en -werken. Prioriteit geven is dan soms wel eens moeilijk. Als je dan 

eigenlijk aan het project zou moeten werken, terwijl je heel veel ander werk nog 

hebt liggen. Dan denk je: nou, weet je, dat doe ik morgen wel.” (O15) Het initiatief 

Belevingsgericht wonen is hiervoor  illustratief. Omdat medewerkers het druk 

hebben met andere werkzaamheden, vertraagt het en zakt het enthousiasme. “Je 

ziet dat mensen heel makkelijk zich in één keer distantiëren. Zowel de psycholoog 

als de fysiotherapeut.. ik dacht: waar blijven jullie met je enthousiasme? Je moest 

ze echt erbij trekken. Dit volgende zou ik schrappen: Maar die zijn inmiddels alweer 

in een ander huis, met andere dingen bezig.” (O6)

ONZEKERHEID

Daarnaast zorgt deze ondoorzichtigheid, tezamen met de vele personeelswisselingen 

van de laatste jaren, voor veel onzekerheid bij de medewerkers. “Er is hier best 

veel aan de hand geweest, veel wisselingen, veel mensen die zonder slag of stoot 

op een zijspoor werden gezet.” (O9) Door constante wisseling in aansturing weten 

medewerkers niet waar ze aan toe zijn en wat er van hen verwacht wordt, en is er 

een soort angstcultuur ontstaan. “Omdat het is misgegaan in de aansturing en de 

mensen niet de ruimte kregen om ook eens onderuit te gaan, is het vertrouwen 
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verdwenen en krijg je een angstige organisatie.” (O3) Deze gedachte wordt ook 

overgebracht op nieuwe medewerkers. Het blijkt voor de huidige managers heel 

lastig om dit beeld bij te stellen: “Je kunt niet zeggen dat de cultuur er zo naar 

is dat je zomaar afgebrand wordt, dat is niet zo. Maar het ‘empfinden’ zoals de 

Duitsers zo mooi zeggen, is er wel. Als je maar vaak genoeg zegt: ‘als je hier je kop 

boven het maaiveld uitsteekt, dan wordt hij afgehakt’, gaat iedereen erin geloven.” 

(O3) 

STIJL VAN LEIDINGGEVEN

Om het vertrouwen in de organisaties te herstellen zijn gedurende het jaar van 

dit onderzoek, zowel op IMT niveau als op middenkaderniveau, trainingen gestart 

op het gebied van teambuilding. Bij een tweetal initiatieven, Dagactiviteiten en 

Belevingsgericht wonen, zijn door de clustermanager bewust projectgroepen 

geformeerd met medewerkers van diverse niveaus om hen te stimuleren om zelf 

met ideeën te komen. “Ze waren gewend dat alles hun door de strot werd geduwd. 

Ze hebben nooit ergens over mogen meedenken in een vroeg stadium. Dan kak je 

ook in, dan hebben medewerkers ook iets van: laat maar, geen zin.” (O6) Er wordt 

hierbij ook aan medewerkers duidelijk gemaakt wat er van ze verwacht wordt en 

waarop ze kunnen worden aangesproken. “Aan de ene kant zijn we zaken strakker 

gaan neerzetten, maar aan de andere kant hebben we ze ook een stuk vrijheid 

gegeven. Juíst op dat stukje meedenken. Nu krijgen ze meer ruimte, dat ze mogen 

meedenken vanuit hun eigen visie. Dat maakt ook dat ze steeds enthousiaster 

worden.” (O9) Dit wordt door veel medewerkers ook positief opgepakt.“Ik vind ze 

heel actief en creatief. Ik heb in het afgelopen jaar gemerkt dat als je ze daar ook 

wat ruimte in geeft, er ook veel meer kan. Medewerkers gaan nu ook meedenken, 

zoeken naar alternatieve mogelijkheden.” (O6) Dat alleen bij deze twee initiatieven 

niet-IMT-leden betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van de initiatieven geeft 

aan dat nog niet alle managers bereid of in staat zijn om hun medewerkers meer 

ruimte en vrijheid te geven. Er zijn duidelijke verschillen tussen managers waar 

te nemen. “Ik denk dat het goed is om wat los te laten, dat is ook een kwestie van 

opvoeden en dat gebeurt hier ook. Andere huizen zitten er veel meer bovenop, 

houden teveel vast, die willen teveel zelf de regie hebben en houden.” (O10)
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Opvallend is ook dat de enige initiatiefnemer (het Robijn initiatief) die niet 

afkomstig is uit het IMT problemen heeft gehad om ‘gehoord’ te worden.“Ik heb 

mijn plan mogen presenteren in het IMT, maar ja, dan ben je gewoon iemand 

die even in het IMT komt. Ze kunnen je vrij makkelijk afserveren, want daarna 

ben je er niet meer bij. Terwijl je als je lid bent van een IMT, een plan iedere keer 

weer even op de agenda zet.” (O13) Dit initiatief heeft goed inzicht gegeven in 

de rol van de RvB binnen het IMT. Het initiatief heeft flinke vertraging opgelopen 

omdat de verdere ontwikkeling ervan alleen mogelijk was na instemming van 

de RvB. “Ik ben volgens mij bijna twee jaar bezig geweest met de voorbereiding 

en het bleef maar vaag. We hadden een gebouw en we hadden ook al voldoende 

cliënten. We hadden eigenlijk alles om te starten, maar op het hogere niveau werd 

er geen doorslaggevend besluit genomen.” (O13) Het ZZP-initiatief is ook ernstig 

belemmerd door de traagheid en besluiteloosheid van de RvB. Het wegschuiven 

van de resultaten van het adviesbureau heeft ook tot veel frustratie geleid. Binnen 

het IMT is dit punt echter niet bespreekbaar.“Ruimte voor discussie is er niet of 

nauwelijks. Terwijl ik denk: als je iets wilt dan moet je soms met elkaar het gevecht 

aangaan. Discussiëren over ‘waarom doen we dit nou, wat zijn de risico’s en de 

kansen’. Maar die ruimte is er niet.” (O6) Dit heeft tot gevolg dat bij de managers 

een afstandelijke houding tegenover het initiatief is ontstaan en ze het nagenoeg 

hebben stil gelegd. “De managers hadden echt zoiets van, dat kan toch niet. Kijk, 

en dan krijg je lethargie of net hoe je het noemen wilt, zo van: het is voortaan jouw 

pakkie an.” (O4)

7.3.2.3  Klimaat

NIVEAU EN KENMERKEN MEDEWERKERS

Met name de lager geschoolde medewerkers blijken zoals eerder aangegeven, 

veel concrete ondersteuning nodig te hebben. Dat wordt geïllustreerd door 

meerdere voorbeelden. Bij het initiatief Dagactiviteiten bijvoorbeeld, maken SPW-

ers zich de nieuwe manier van werken makkelijker eigen dan de verzorgenden. 

Het samenstellen van een activiteitenmap biedt hen uitkomst. “Bij het vertrekpunt 

weten ze er geen handen en voeten aan te geven. Maar als je het dan heel concreet 

maakt, via de activiteitenmappen, dan lukt het ze wel!” (O9) 
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Bij het ZZP-initiatief organiseren de zorgmanagers, ter voorbereiding op 

de veranderingen ten aanzien van de manier van werken als gevolg van de 

zorgzwaartebekostiging, thema-avonden rondom ‘vraaggericht werken’. Uitgelegd 

wordt wat er daadwerkelijk anders moet worden gedaan. “Wat verwachten we 

nou, vooral m.b.t. het stukje communicatie, bejegening. Elkaar leren aanvoelen, 

de boodschap leren horen.” (O4) Medewerkers geven aan te begrijpen wat er van 

hen verwacht wordt, maar slagen er vervolgens toch onvoldoende in om hier 

daadwerkelijk inhoud aan te geven. “Oppakken en het vervolgens ook doen dat is 

toch… het is toch wel zo, en dat klinkt ontzettend onaardig, dat de mensen een wat 

lager niveau hebben.” (O4) Het niveau van medewerkers blijkt van grote invloed op 

de mate van zelfstandigheid. “Ik ben niet zo’n teamleider die zegt ‘zo moet het’. 

Ik ben ook zelf iemand die probeert veel initiatieven bij hén te laten maar dat kan 

hier niet altijd. Ik heb ook de club verpleegkundigen. Met hen het is toch een ander 

niveau en merk je dat zaken veel beter lopen. Maar bij deze club moet je er toch 

wel wat strakker bovenop zitten en zorgen dat dingen echt gebeuren.” (O10) Uit de 

observaties en gesprekken blijkt echter ook dat medewerkers het doorgaans niet 

fijn vinden als werkzaamheden veranderen. “Het zijn niet de mensen met de meeste 

daad- en veerkracht. Maar met die mensen heb je eenvoudigweg wel dagelijks te 

maken. Ze kunnen meestal hartstikke goed werken, maar ze doen het al jaren zo, 

dus is het volgens hen ook goed zo!” (O12)

GEEN FINANCIEEL INZICHT

Bij Omega ontbreekt het aan transparantie met betrekking tot de financiële 

informatie. “Hoe de poet hier verdeeld wordt, zeg ik altijd, ja, dat is niet echt goed 

te volgen. Daar zijn we hier niet erg duidelijk over en transparant in.” (O4) Inzage 

in financiële zaken is zelfs voor de managers in het IMT nog heel beperkt, terwijl dit 

van groot belang is om adequaat (bij) te kunnen sturen. “Managementinformatie 

wil ik voor mijn afdeling gedetailleerder ontvangen. Ik wil gewoon zelf inzicht in 

mijn eigen ding. Nu wordt zoveel centraal op een grote hoop gegooid, daar kan 

ik niet specifiek op sturen.” (O5) Daarbij komt de informatie vaak ook (te) laat, 

waardoor er niet (meer) naar gehandeld kan worden. “Ook de begroting voor het 

komende jaar.. die verwacht ik in mei. Waar slaat dat op? Je moet een begroting 

hebben voor het nieuwe jaar begint, dan weet je waar je aan toe bent en wat de 

doelstellingen zijn en zo.” (O11)
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Nu bevoegdheden en verantwoordelijkheden in toenemende mate gedelegeerd 

gaan worden naar het middenkader, ontstaat er ook op dit niveau behoefte 

aan meer financieel inzicht. “Het zou veel leuker zijn, vind ik, als wij zelf 

budgetverantwoordelijk worden, want dan ben je er ook veel meer mee bezig. Dan 

is het veel meer nog je eigen toko en dan ja, motiveert alleen maar.” (O10)

Transparantie is niet alleen wenselijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering, maar ook 

noodzakelijk voor inzicht in de financiële ontwikkeling en/of haalbaarheid van de 

initiatieven. Zo kijkt het IMT oorspronkelijk erg sceptisch tegen het initiatief Robijn 

aan omdat de controller aangeeft dat dit initiatief financieel niet haalbaar is. Omdat 

de initiatiefnemer echter zeer gemotiveerd is om het door te zetten en tevens 

overtuigd is van de financiële haalbaarheid ervan, heeft zij eigen berekeningen 

opgesteld. “Ik kan mijn eigen productie zien. Ik weet wel wat er binnenkomt. Je hebt 

wat kerngetallen voor bepaalde zaken die je dan kunt gebruiken om een berekening 

te maken. Dus als de controller tegen mij roept: ‘daar hebben we geen geld voor’, 

dan zeg ik: ‘ik denk eigenlijk van wel’.” (O13) Het gebrek aan transparantie heeft 

bij het ZZP-initiatief ook voor veel frustratie gezorgd. Ondanks berekeningen van 

het adviesbureau die aantonen dat Omega fte’s tekort komt, besluit de RvB dat 

het werk gedaan moet worden met het huidige personeelsbestand, door ‘slimmer’ 

te organiseren. “Eerst huren ze een duur bureau in, en vervolgens verdwijnt het 

rapport in een la omdat de uitkomst niet bevalt. Dat kan natuurlijk niet! Ik heb als lid 

van de werkgroep wekenlang met allerlei medewerkers op de werkvloer interviews 

gehouden. De uitkomst is op basis van de werkelijkheid en dat is allemaal van tafel 

geveegd.” (O5) Het initiatief is mede hierdoor ernstig vertraagd

In bijlage 1 wordt per initiatief aangegeven welke factoren vanuit de 

organisatiecontext van invloed zijn op de ontwikkeling en of ze bevorderend dan 

wel belemmerend werken.

7.4 Cross-case-analyse Omega 

MISSIE

Vier van de zes initiatieven zijn uitingen van de visie van Omega om, als 

maatschappelijke onderneming, actief rekening te houden met (externe) 



186

| HOOFDSTUK 7

ontwikkelingen en de dienstverlening daaraan aan te passen. Er wordt ingespeeld 

op veranderingen in de behoeften van cliënten en in de financieringswijze. Twee 

van deze initiatieven, Belevingsgericht wonen en ZZP, verhouden zich echter 

spanningsvol tot de missie die te typeren is met de slogan ‘van zorg naar service.’ 

Het initiatief Belevingsgericht wonen is een gevolg van een te ver doorgevoerde 

aandacht voor service ten koste van zorg. Het initiatief ZZP toont dat de nieuwe 

manier van financieren haaks staat op de missie van Omega. Dit zorgt ook voor 

veel belemmeringen in de ontwikkeling van dit initiatief en ‘dwingt’ Omega tot het 

maken van duidelijke keuzes. Het initiatief Eerstelijnscentrum vloeit voort uit de 

visie om kleinschalig te opereren en strategische samenwerking met partners aan 

te gaan. Het initiatief Comfort card is puur gericht op klantenbinding en heeft geen 

directe relatie met de missie van Omega.

STRUCTUUR

De structuur van Omega is niet bevorderlijk voor het nemen en ontwikkelen van 

initiatieven. Recent zijn wijzigingen doorgevoerd in de structuur om bevoegdheden 

en verantwoordelijkheden te delegeren. In de praktijk blijkt dit vaak toch nog niet 

daadwerkelijk het geval te zijn en is er veel onduidelijkheid over. Deze onduidelijkheid 

wordt nog versterkt door gebrekkige interne communicatie en het gegeven dat 

besluitvorming een heikel punt is. Het ontbreken van goede externe communicatie 

zorgt voor beperkingen op het gebied van marketing en PR. Daarnaast is er sprake 

van moeizame samenwerking, zowel hiërarchisch, disciplinair als tussen locaties. 

Om dit te verbeteren zijn teambuildingstrajecten op verschillende niveaus gestart 

en is er een structuurwijziging (van de sectie gastvrij) doorgevoerd. 

CULTUUR

Omega is een vooruitstrevende organisatie die vernieuwing hoog in het vaandel 

heeft staan. Hiertoe wordt veel kennis (tijdelijk) ingehuurd, waardoor er geen 

opbouw van kennis in de organisatie plaatsvindt. Omega is een informele organisatie 

waar heel bewust weinig wordt vastgelegd en veel ad hoc gewerkt wordt. Dit leidt 

vaak tot onvoldoende helderheid, wat gecombineerd met zwakke besluitvorming 

en een gebrek aan ‘sence of urgency’, zorgt voor vrijblijvendheid en weinig 

resultaatgerichtheid. Daarbij wordt de cultuur van Omega vanuit het verleden, 
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gekenmerkt door angst en onzekerheid. Door een andere stijl van leidinggeven 

wordt nu geprobeerd mensen meer vertrouwen te geven. Het nemen van initiatieven 

wordt door de RvB enerzijds aangemoedigd en anderzijds belemmerd door (te)

veel beheersing. De vrijheid en informatie die noodzakelijk zijn om initiatieven te 

ontwikkelen, worden onvoldoende gegeven. 

KLIMAAT

De organisatie maakt onvoldoende gebruik van de tot haar beschikking staande 

personele middelen. In plaats van het potentieel van de medewerkers volledig 

te benutten door investering in kennisoverdracht en aansturing, worden flinke 

bedragen uitgegeven aan het inhuren van externe managers of adviseurs. Er wordt 

wel goed gebruik gemaakt van de deskundigheid en ervaring van deze (tijdelijke) 

samenwerkingspartners. De RvB van Omega beschikt over een grote flexibiliteit 

met betrekking tot het aanwenden en verdelen van financiële middelen. Omdat 

de financiën voor de andere niveaus van de organisatie niet transparant zijn, is 

daar (te) weinig inzicht in de besteding, de kostenontwikkeling en resultaten. Daar 

kan dus niet duidelijk op gestuurd of flexibel op ingespeeld worden. Dit is niet 

bevorderend voor het nemen en ontwikkelen van initiatieven en belemmert de 

resultaatgerichtheid en de betrokkenheid. 

7.5  Contextuele inbedding 

In deze paragraaf wordt beschreven hoe de inzichten, verkregen uit de organisatie 

contexten van Alpha en Omega, bijdragen aan een verklaring voor de in hoofdstuk 

zes gepresenteerde overeenkomsten en verschillen met betrekking tot ondernemen 

op organisatieniveau.

7.5.1 Alpha

Uit de analyse van de organisatiecontext blijkt dat Alpha haar missie nastreeft 

met een ondernemerschapstrategie. De organisatiecondities structuur, cultuur en 

klimaat van Alpha zijn over het algemeen bevorderend voor het ontplooien van 

initiatieven. Bij Alpha worden innovaties nadrukkelijk gezien als middel en niet 

als doel. Innovaties worden niet nagestreefd omdat de organisatie vernieuwend 
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wil zijn, maar omdat zij als noodzakelijk gezien worden voor het oplossen van 

problemen van schaarste en om de missie te volbrengen. In de organisatie is 

duidelijk een sense of urgency aanwezig. Men ziet veranderingen niet alleen als 

een noodzakelijkheid om de continuïteit te garanderen, maar ook als wenselijk. 

Proactief wordt op zoek gegaan naar mogelijkheden om de dienstverlening beter 

aan te laten sluiten op de behoeften van (toekomstige) cliënten. Alpha laat zich 

daarbij dan ook niet weerhouden door heersende opinies en is niet bang om 

buiten de gebaande paden te treden. Op voorhand worden geen mogelijkheden 

uitgesloten om financiële, personele of andere redenen. Eigen aan alle initiatieven 

van Alpha is dan ook een gedachtegang die is gericht op mogelijkheden en niet 

op beperkingen. Omdat er schaarste aan resources is wordt bij de ontwikkeling 

van initiatieven bewust gebruikgemaakt van on(der)benutte middelen en vindt 

er (her)combinatie van bestaande middelen plaats. De organisatie probeert alle 

aanwezige resources zo goed mogelijk te benutten. Er wordt actief gezocht naar 

synergievoordelen. Met zo weinig mogelijk resources wordt geprobeerd zoveel 

mogelijk doelen te behalen om de belangen van zoveel mogelijk stakeholders 

te behartigen. Er wordt hierbij goed gebruikgemaakt van de in de organisatie 

aanwezige kennis en ervaring om creatief te zoeken naar alternatieven. Dit verklaart 

ook de aanwezigheid van medewerkers van verschillende niveaus en disciplines bij 

alle initiatieven, vaak in de vorm van een projectteam. Behalve dat hierdoor de 

kennis van alle medewerkers benut kan worden, wordt er zo ook geprofiteerd van 

verscheidenheid in kennis en ervaring. Door Alpha is heel bewust geïnvesteerd in 

samenwerking omdat innovatie vaak ontstaat op het snijvlak van disciplines. Een 

andere bewuste keuze is dat de nadruk niet ligt op bezuinigingen, maar op meer 

omzet maken. Actief wordt op zoek gegaan naar nieuwe manieren om inkomsten 

te verwerven. Dit verklaart ook waarom er niet alleen innovatie in de ‘traditionele’ 

dienstverleningscomponenten te zien is, maar ook innovatie in verdienmodel. 

Het aanwezig zijn van een ondernemerschapstrategie bij Alpha verklaart waarom 

er weinig verschil is in de wijze waarop initiatieven zich ontwikkelen en dat de 

initiatieven veel gemeenschappelijke kenmerken hebben.
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7.5.2 Omega

Uit de analyse van de organisatiecontext blijkt dat Omega haar missie nastreeft 

door strategische samenwerking met andere organisaties. De focus van Omega 

is grotendeels extern gericht en dit verklaart waarom er bij veel initiatieven geen 

medewerkers uit de eigen organisatie betrokken zijn, maar dat er bij alle initiatieven 

sprake is van extern betrokkenen. Door de steeds wisselende betrokkenen zijn 

er veel verschillen in de wijze van ontwikkeling te zien. Soms is er sprake van 

een projectplan en strikte planning, vaak voltrekt het proces zich ad hoc. De 

ontwikkeling kenmerkt zich dan ook door vrijblijvendheid. Een ander kenmerk is 

(externe) kennis en ervaring. Er wordt bewust gebruikgemaakt van veel verschillende 

samenwerkingspartners om zoveel mogelijk deskundigheid en risicospreiding te 

verkrijgen om praktische en innovatieve resultaten te kunnen boeken. Innovatie van 

zakenpartner is hier dan ook van groot belang naast innovatie van de ‘traditionele’ 

dienstverleningscomponenten. Omega wil zich onderscheiden en vernieuwend 

zijn en innovatie wordt dan ook gezien als doel op zich zelf. Binnen Omega is 

onenigheid over de missie van de organisatie omdat niet alle managers hier achter 

staan. Het verloop van de verschillende initiatieven wordt dan ook sterk beïnvloed 

door de variërende betrokkenheid en inzet, die nauw samenhangt met het beoogde 

doel. Omega wordt niet gekenmerkt door een generieke schaarste aan middelen, 

maar door onenigheid over de koers van de organisatie is er veel discussie over 

de wijze waarop de middelen over de organisatie verdeeld worden. Hierdoor wordt 

op bepaalde niveaus of binnen bepaalde disciplines schaarste ervaren. Omdat er 

op het niveau van de RvB genoeg middelen zijn is daar geen sprake van een sence 

of urgency. Onenigheid over de missie en de noodzaak om veranderingen door te 

voeren zorgen ervoor dat veel initiatieven gekenmerkt worden door vrijblijvendheid 

en weinig resultaatgerichtheid. 

7.6 Samenvatting en conclusie

MISSIE

Uit de analyse van de missies van Alpha en Omega blijkt dat:

-  de specifieke invulling van de missie verschilt tussen de twee organisaties.

-  de missie van grote invloed is op de doelen van de initiatieven.
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De specifieke invulling van de missie verschilt tussen beide organisaties. De missie 

benadrukt de eigenheid van de organisatie en bepaalt haar positionering, zowel 

in beoogde beeldvorming bij de klant als in relatie tot de concurrentie. Concreet 

komt dit tot uiting in de visie en de strategie van de organisatie. In dit onderzoek 

komt naar voren dat het verschil in missie van de twee organisaties van invloed is 

op de verhouding tussen sociale en economische waardecreatie en de concrete 

invulling van de waardecreatie die nagestreefd wordt. Bij Alpha sluiten de doelen 

van de initiatieven aan bij de missie. Bij Omega is de relatie tussen missie en doel 

minder eenduidig, omdat hier binnen de organisatie verdeeldheid is over de missie. 

ORGANISATIECONDITIES

De analyse van de organisatiecondities van Alpha laat zien dat deze voornamelijk 

bevorderlijk zijn voor het verloop van de initiatieven. De belangrijkste beperkende 

organisatieconditie bij Alpha is het huidige personeelsbestand. Het ontbreekt hen 

enerzijds, door gebrek aan juiste opleiding, aan competenties (‘niet kunnen’). 

Anderzijds ontbreekt het, mede door emotionele betrokkenheid en verkeerde 

verwachtingen, aan attitude (‘niet willen’). De analyse van de organisatiecondities 

van Omega laat zien dat deze voornamelijk belemmerend zijn voor het verloop van 

de initiatieven. In onderstaande tabel wordt aangegeven wat de meest bevorderende 

en belemmerende factoren zijn geweest bij de onderzochte initiatieven in beide 

organisaties.

Organisatieconditie Bevorderende factoren Belemmerende factoren

Structuur Decentralisatie bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden
Samenwerking

Onduidelijke bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden
Gebrekkige communicatie
Moeizame samenwerking

Cultuur Management support
Vertrouwen
Vrijheid/ruimte
Foutentoleratie
Gebruik kennis/ervaring

Stijl van leidinggeven
Onzekerheid
Vrijblijvendheid
Onvoldoende autonomie
Onvoldoende informatie
Onvoldoende (interne) kennis

Klimaat (Her)combinatie van middelen
Budgettaire vrijheid
Functiedifferentiatie

Weinig transparantie over inzet 
middelen
Competenties en attitude personeel

Tabel 7.1: Bevorderende en belemmerende factoren voor initiatieven
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Het onderhavig onderzoek toont met name het belang aan van drie factoren:

- Samenwerking: innovatie ontstaat vooral daar waar over grenzen heen 

samengewerkt wordt. Het extern of intern samenwerken vanuit verschillende 

disciplines, hiërarchische niveaus of locaties leidt tot het combineren van 

verschillende inzichten; 

- Kennis en ervaring: gebruik maken van kennis en ervaring die binnen of buiten 

de organisatie reeds aanwezig is geeft zicht op nieuwe mogelijkheden; en 

- Flexibiliteit in de omgang met middelen: inzicht in de mogelijkheden van 

beschikbare middelen is zowel noodzakelijk om resultaatgericht te kunnen 

werken als bevorderlijk voor de betrokkenheid en creativiteit. 

Ook komt duidelijk uit dit onderzoek naar voren dat het verschil in ‘persoonlijke 

invulling’ van een functie van groot belang is omdat managers en overige 

medewerkers onderling van elkaar verschillen in denken en doen. Zo kan de stijl 

van leidinggeven en motivatie, afhankelijk van de betreffende persoon, positief of 

negatief aan het verloop bijdragen. Competenties kunnen door het aan- of juist 

afwezig zijn, zowel bevorderend als belemmerend werken.

Als laatste blijkt dat de aard en de soort personeel van grote invloed is op het 

verloop van de initiatieven. De meeste initiatieven brengen veranderingen in 

werkzaamheden en competenties met zich mee. Het opleidingsniveau, de houding 

en de motivatie van het personeel zijn heel bepalend en kunnen dus bevorderend 

of belemmerend werken.

De organisatiecontext is ook van belang voor het resultaat. De waargenomen 

verschillen in resultaat worden grotendeels bepaald door het verloop van de 

initiatieven, wat op zijn beurt beïnvloed wordt door bevorderende en belemmerende 

factoren uit de context. 

Geconcludeerd kan worden dat inzicht in de organisatiecontext in belangrijke mate 

bijdraagt aan een duiding voor de in hoofdstuk 6 omschreven overeenkomsten 

en verschillen in het verloop en de resultaten van de 13 eerder beschreven en 

geanalyseerde initiatieven.
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De analyse van de organisatiecontext van beide organisaties heeft niet alleen 

laten zien op welke wijze de missie en organisatiecondities invloed uitoefenen op 

het proces van ondernemen maar ook, met name in paragraaf 7.5, inzichtelijk 

gemaakt hoe de contextuele inbedding (de wederzijdse beïnvloeding van 

missie, organisatiecondities en initiatieven) leidt tot verschillende manifestaties 

van ondernemen op organisatieniveau. Verder is duidelijk geworden dat de 

organisatiecontext maar in beperkte mate de aanleiding is om een initiatief op 

te starten. De organisatiecontext geeft met name aan waar de sterke en zwakke 

punten van de organisatie liggen ten opzichte van de kansen en bedreigingen voor 

het realiseren van initiatieven. Dit zijn soms aanleidingen om met initiatieven te 

komen, maar meestal alleen in combinatie met externe ontwikkelingen. Om tot 

een nadere duiding te komen van de aanleiding voor initiatieven is inzicht in de 

externe context noodzakelijk. Het is ook nodig om de in hoofdstuk 6 gesignaleerde 

bevorderingen en belemmeringen die niet uit de organisatiecontext afkomstig zijn, 

te kunnen duiden. Het volgende hoofdstuk behandelt deze externe context.
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HOOFDSTUK 8   TREKKRACHTEN IN DE OUDERENZORG:   
DE EXTERNE CONTEXT

De externe context wordt in kaart gebracht door het beschrijven van de zeven 

trekkrachten ( paragraaf 8.1 t/m. 8.7) die op ouderenzorgorganisaties inwerken 

en het duiden van de invloed ervan op ondernemen op organisatieniveau. In 

paragraaf 8.8 wordt geanalyseerd op welke wijze de verschillende trekkrachten de 

initiatieven beïnvloeden en hoe ze met elkaar samenhangen. Paragraaf 8.9 start 

met een samenvatting van de invloed van de externe context op de initiatieven en 

belicht vervolgens hoe inzicht in de externe context bijdraagt aan het verklaren van 

de (in hoofdstuk 6 beschreven) overeenkomsten en verschillen in ondernemen op 

organisatieniveau.

8.1 Maatschappelijke trekkracht

TAAK VERZORGINGSHUIS

In een verzorgingshuis wonen mensen in een beschutte omgeving. Ze krijgen, 

afhankelijk van de hoogte van hun zorgzwaartepakket (ZZP), meer of minder hulp 

bij medische en persoonlijke verzorging. Als iemand naar het verzorgingshuis 

gaat, verandert er feitelijk niet veel voor de familie. Velen verwachten echter dat het 

verzorgingshuis de taken van hen als mantelzorgers geheel overneemt en dat zij 

dan zelf niets meer hoeven te doen. “De familie zit regelmatig in een soort spagaat 

om tussen eigen werk en sociaal leven, ook nog tijd vrij te maken om voor moeder 

en/of vader te zorgen. De familie zet ouders vaak letterlijk over de drempel van het 

verzorgingshuis: ‘alsjeblieft, zo. Hé, hé, nu kunnen wij achterover leunen’. Maar 

dat is natuurlijk niet waar. Ook dan moet je gewoon blijven komen en een aantal 

dingen blijven doen. En dat gebeurt vaak niet (meer) of onvoldoende.” (A13) Zoals 

hieruit blijkt, is het een misvatting dat het verzorgingshuis de rol van de familie 

geheel overneemt. Als bewoners of familie willen dat het verzorgingshuis meer of 

andere taken op zich neemt, dan moet daarvoor betaald worden, want het is niet 

de taak van het verzorgingshuis. “Omdat jij 40 uur per week werkt, kun je niet drie 

keer per week naar je moeder, dan heb je daar gewoon geen tijd voor. Die keuze heb 

je gemaakt. Je moeder zit in het verzorgingshuis en als jij 150 euro sponsort per 
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week, of per maand, dan kan zij allerlei dingen (mee)doen, waar jij geen tijd voor 

hebt. Het mes snijdt aan twee kanten. Is het wel de taak van dit huis? Zo niet, dan 

sponsor het maar. Dan gaan wij kijken of we daar iemand op kunnen zetten.” (A5) 

Zoals aangegeven, zijn de verwachtingen van bewoners en familie meestal anders. 

Het is niet breed bekend welke veranderingen in de ouderenzorg er het laatste 

decennium hebben plaatsgevonden. “We hebben een oud en klassiek imago, zo 

van: dit zijn bejaardentehuizen. Je komt hier en wordt van a t/m z verzorgd. Zoiets 

bestaat helemaal niet meer, maar dat imago is nooit bijgesteld. Het ministerie is 

daarin ook niet duidelijk geweest. In die boekjes staat niet duidelijk: gaat u naar 

een verzorgingshuis of woonzorgcentrum, dan wordt zorg verleend afhankelijk van 

de ZZP en wordt beschutting gegeven, maar voor de rest moet u zélf zorgen of 

betalen.” (A2) Niet alleen het Ministerie maar ook de zorginstellingen zelf hebben, 

door gebrekkige informatieoverdracht naar (toekomstige) cliënten en familie, 

onduidelijkheid en onrealistische verwachtingen bewerkstelligd. “We hebben het 

voor een deel zelf gecreëerd door als zorgorganisatie niet duidelijk te zijn tegen de 

familie: luister, dit doen wij wél, maar dat níet.” (A13) Dit heeft ook te maken met 

het feit dat alle zorgorganisaties, vanuit concurrentieoverwegingen, zichzelf zo 

gunstig mogelijk op de (ouderen)markt willen profileren. Wat het extra ingewikkeld 

maakt is dat de verkeerde verwachtingen doorgaans ook aangewakkerd worden 

door het personeel in het verzorgingshuis, dat de verantwoordelijkheid vaak 

oppakt vanuit de houding ‘wij weten het beste wat goed is’. “En zolang wij zeggen 

‘wij weten wat goed voor u is’, denkt de familie: nou, dat is fijn, dan kunnen wij het 

loslaten.” (A5) 

Met de invoering van de zorgzwaartebekostiging hebben de zorgorganisaties nu 

wel een instrument in handen om duidelijkheid te geven over wat iemand van 

de zorgorganisatie kan en mag verwachten. “We komen uit een cultuur waarin 

vrijwel alles kon en gedaan werd. Door de invoering van de ZZP is dat niet meer 

mogelijk. Daarin moeten we concrete afspraken maken met de mensen, één 

keer per week wordt er bijvoorbeeld een bed opgemaakt. Voorheen waren die 

afspraken niet zo duidelijk. Dus dit is ook een instrument om helder te maken 

wat het standaardpakket inhoudt. Want daar waren wij in de zorg natuurlijk ook 

nooit goed in. Waar we heel goed in waren, is geen ‘nee’ kunnen zeggen. Maar ja, 
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daarmee kregen, zeker de mensen die heel veel eisten, heel veel zorg.” (O8) Zoals 

eerder bleek, hebben de wijzigingen in het financieringssysteem en herzieningen 

van de AWBZ veranderingen in de taak van verzorgings- en verpleeghuizen tot 

gevolg. Sommige bewoners hebben het hier moeilijk mee. “Wij hadden de afgelopen 

zomer een tevredenheidsonderzoek en cliënten zeggen gewoon dat er hier te weinig 

personeel aanwezig is. Terwijl we boven de norm zitten. Er zijn bewoners die hier 

al 20 jaar wonen en die stellen: vroeger was er nog wel tijd dat iemand met mij 

een boodschapje ging doen.” (O4) Er zijn ook personeelsleden die hier moeite mee 

hebben. Soms omdat ze niet op de hoogte zijn van de veranderingen en ze dus niet 

inzien waarom veranderingen nodig zijn, maar vaker omdat ze het er niet mee eens 

zijn. Zoals in eerdere hoofdstukken aangegeven, vinden zij het vanuit emotionele 

betrokkenheid triest voor de bewoners dat zij hen minder zorg mogen geven. Dan 

is er dus geen sprake van onbegrip, maar onwil om te veranderen. 

GELIJKHEIDSBEGINSEL

In het verzorgingshuis zijn zowel bewoners als medewerkers er aan gewend dat 

de algemene (welzijns)activiteiten gratis zijn. Deze activiteiten behoren echter 

niet (meer) tot de primaire taak van het verzorgingshuis en zijn inmiddels geen 

onderdeel meer van de publieke dienstverlening waar bewoners recht op hebben. 

Met het initiatief Verenigingen probeert Alpha in een, voor iedereen betaalbaar 

welzijnsaanbod te voorzien.“De duurste vereniging kost 5 euro per maand en dat 

is voor de bloemschikvereniging, daarvoor maak je dan één keer per maand een 

bloemstuk. Nou, haal jij maar eens een mooie bos bloemen. Dat gaat je niet voor 5 

euro lukken! Dus iedereen snapt dat. De overige contributies kosten 2 of 3 euro per 

maand.” (A5) Doordat het MT van Alpha actief in gesprek ging met de bewoners 

om uit te leggen waarom de verenigingen ingevoerd zijn en hieraan verbonden 

contributies noodzaakzakelijk zijn, werd ook duidelijkheid gegeven over wat men 

tegenwoordig van het verzorgingshuis kan verwachten. 

Dat bewoners problemen hebben met het feit dat ze moeten betalen voor 

diensten die niet onder de ZZP vallen, heeft twee redenen. Als eerste komt het 

voort uit het bovengenoemde verouderde imago van het verzorgingshuis, waar 

‘traditioneel’ een onderscheid werd gemaakt tussen binnen (verzorgingshuis) en 
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buiten (maatschappij). “Als je thuis woont, bent je gewend om ervoor te betalen als 

je een loodgieter of schilder belt. Als je extra zorg wilt, dan ga je daarvoor eveneens 

betalen. Of via je aanvullende verzekering, of zelf. Maar als mensen (moeten) 

verhuizen naar een verzorgingshuis, dan lijkt het alsof ze dat allemaal van zich 

afgooien. Ze denken: ‘das war mal’, en nu word ik helemaal verzorgd en hier hoef ik 

die portemonnee niet aan te spreken.” (A5) Hedendaagse verzorgingshuizen willen 

echter onderdeel van de maatschappij zijn en maken ook geen verschil tussen buiten 

en binnen. “Buiten het verzorgingshuis waren mensen verschillend in hun behoeften 

en bestedingspatroon en dat wordt niet anders als ze in een verzorgingshuis wonen.” 

(A5) De tweede reden waarom mensen problemen hebben met het betalen voor 

diensten in het verzorgingshuis is meer principieel van aard en te herleiden tot het 

gelijkheidsbeginsel in de zorg. Het gelijkheidsbeginsel houdt in dat iedereen voor 

het ontvangen van zorg in principe gelijk is. Dit betekent dat zorg voor iedereen 

beschikbaar moet zijn en niet afhankelijk is van het feit of je dat al dan niet in 

staat bent om te betalen. Zoals eerder aangegeven, komt voor medewerkers in de 

zorg het gelijkheidsbeginsel in het gedrang omdat bewoners volgens de nieuwe 

financieringssystematiek niet meer dezelfde ‘behandeling’ krijgen. Voorheen 

kreeg iedereen dezelfde behandeling, nu verschilt dat per persoon “Het betekent 

dat je van het idee af moet dat iedereen in het verzorgings- en verpleeghuis onder 

hetzelfde maaiveld zit. Dit komt ook in de verschillende indicatieniveaus tot uiting.” 

(A5) Iedere bewoner krijgt, afhankelijk van de geïndiceerde zorgzwaarte, een 

individueel behandelings- en verzorgingsaanbod. Het betekent dat het recht op 

zorg verschilt tussen bewoners waardoor diversiteit in behandeling ontstaat. Dit 

verandert ook de taak van het verzorgingshuis. Nog steeds is zij verplicht om de 

zorg, waar een bewoner recht op heeft en die volgens de overheid voldoende is, 

te leveren. Daar hoeven bewoners, met uitzondering voor een eigen bijdrage, niet 

voor te betalen. Het aanbieden van extra dienstverlening door de zorgorganisatie 

tegen extra kosten, leidt tot verwarring rond het gelijkheidsbeginsel omdat veelal 

niet duidelijk is wat tot de ‘verplichte zorg’ gerekend wordt en wat de extra 

dienstverlening precies inhoudt. De initiatieven ‘Vakantie Spanje’ en ‘Verenigingen’ 

ondervinden om deze reden daarom de nodige weerstand van zowel bewoners als 

medewerkers.
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Doordat deze ‘ongelijkheid’, voorvloeiend uit de nieuwe financiering, vaak tot 

scheve ogen en onbegrip leidt, wordt het werk als steeds moeilijker in emotionele 

zin ervaren. “Het werk in verzorgingshuizen wordt veel zwaarder: de één krijgt 

gemiddeld 4 uur zorg en de ander 13, afhankelijk van je ZZP-indicatie. Dat is dus 

veel moeilijker dealen dan met de marges in het verpleeghuis. Als je onder PG 

valt, is het hooguit tussen de 14 en 18 uur. Dat verschil valt dan niet op, evenals 

bij somatiek. En bovendien zijn dat vaak units of leefgroepen, daar kun je de 

financiën op één hoop gooien, niemand zegt er wat van. Maar hier wordt het nu 

individueel bepaald.” (A3) De veranderde taak van het verzorgingshuis heeft dus 

grote consequenties voor het denken en doen in de zorgorganisatie. Bij Alpha is dit 

de aanleiding voor het initiatief EVV en bij Omega voor het ZZP-initiatief. 

8.2 Politiek-bestuurlijke trekkracht

WET- EN REGELGEVING

Zorgorganisaties hebben te maken met uitgebreide wet- en regelgeving die 

onder andere ten doel heeft het waarborgen van de veiligheid en kwaliteit van de 

dienstverlening. Uiteraard is dit van groot belang, maar soms is de uitvoering in 

de praktijk bijna niet haalbaar. “In de thuiszorg moest ik me bij de aanbesteding 

houden aan een maximaal aantal hulpverleners per cliënt per week. Dat kan niet 

altijd. Mensen hebben drie zorgmomenten per dag, je hebt een ochtend-, middag- 

en avonddienst. Dan heb je al drie personen. Is er één ziek, dan heb je er al vier. 

Dus dat kunnen ze dan wel zeggen, maar hoe moet je dat regelen?” (O2) Dit geldt 

niet alleen voor de discipline zorg maar ook voor bijvoorbeeld facilitair/gastvrij. 

“Als ik alle regelgeving die er is zou moeten uitvoeren, dan zou ik stapelgek 

worden. Daar moet natuurlijk wel evenwicht in zijn. Ik doe het wel, maar niet zo 

supergoed als het hoort. Ik zorg dat ik mijn BHV-organisatie op orde heb en dat 

er bedrijfsnoodplannen zijn, maar ik weet ook niet of elk apparaat goed is.” (A4) 

Daarnaast leidt de regelgeving ook tot bureaucratie en veel extra werk in de vorm 

van registratie en administratie. Omdat men steeds meer wil ‘weten en meten’, 

moet alles steeds gedetailleerder vastgelegd worden en moeten er steeds meer 

verbeterplannen komen. “De zorgmanagers moeten aangeven hoeveel zorg ingezet 

wordt, hoeveel valincidenten ze hebben en wat ze er dan aan hebben gedaan. 

Die moeten alles registreren. Zij krijgen elk jaar de inspecteur op bezoek. Deze 
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loopt door het pand en als hij/zij een huiskamer binnenloopt en zegt: ‘hier zijn de 

bewoners en wie is er in dienst van de organisatie?’ en ze dan aangeven: ‘die is er 

even niet’, dan luidt de conclusie: ‘oh, je hebt dus geen toezicht’. Dan wordt er een 

aantekening van gemaakt en krijg je het bericht dat er een probleem is met het 

toezicht in de huiskamers en dat ze daarvoor graag een verbeterplan willen zien.” 

(A4)

De zorgorganisaties worden in toenemende mate geconfronteerd met 

onzekerheid over de veranderingen in de (toekomstige) wet- en regelgeving. 

Alpha heeft proactief gereageerd op de indertijd aangekondigde, maar nog niet 

uitgekristalliseerde, plannen rond wijzigingen van het financieringsstelsel door 

vroegtijdig met het initiatief EVV te beginnen. “Wij willen ons niet laten overvallen 

door de nieuwe systematiek.” (A3) Omega heeft ook een initiatief rond de nieuwe 

financieringssystematiek gestart, maar dit ZZP-initiatief is nog niet afgerond op 

het moment dat de nieuwe financiering van kracht wordt. Het initiatief Robijn laat 

zien dat Omega hier proactief in speelt op ontwikkelingen rond de overgang van 

bepaalde functies en activiteiten van de AWBZ naar de WMO, en op de grotere rol die 

(in de toekomst) is weggelegd voor gemeenten. Met het initiatief Eerstelijnscentrum 

probeert Omega de onzekerheid op de thuiszorgmarkt het hoofd te bieden door 

samenwerking aan te gaan met andere eerstelijnszorgaanbieders. 

VERANTWOORDING EN TRANSPARANTIE

Een ander doel van de aangepaste wet- en regelgeving is de controleerbaarheid. Over 

publieke middelen moet transparantie bestaan, zodat er verantwoording over kan 

worden afgelegd. De nieuwe systematiek van financieren (zorgzwaartebekostiging) 

vraagt naast een nieuwe manier van werken ook om een nieuwe manier van 

verantwoorden. In dit kader moet nu bijvoorbeeld ook geregistreerd worden wat 

geleverd wordt aan welzijnsactiviteiten. Dit moet in de zogenaamde zorgleefplannen 

worden opgenomen. “Het is de bedoeling dat bij de vaste gegevens komt te staan 

wie er gebruik maakt van welke welzijnsactiviteiten. Want wij gaan straks nat. 

Wat je niet zichtbaar hebt, heb je niet geleverd. Ze zeggen dan: ‘ZZP 4; er is wat 

zorg geleverd, maar verder niets’. Dat het wordt gerapporteerd is in feite net zo 

belangrijk als de douchebeurten.” (A5) Deze nieuwe manier van verantwoorden is 

inmiddels onderdeel van het Alpha-initiatief EVV en het Omega-initiatief ZZP. 
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Door gebrek aan vertrouwen gaat vaak veel tijd in verantwoording zitten. In het 

nieuwe financieringssysteem moet in het geval van wijzigingen in de zorgzwaarte, 

een uitbreiding van de indicatie worden aangevraagd omdat anders zorg geleverd 

wordt waar geen financiering tegenover staat. “Ik had een uitbreiding van de 

indicatie aangevraagd voor drie mensen. Belde het CIZ mij op en wilde alle vragen 

doornemen om te kijken of die indicatie inderdaad verhoogd moest worden. Om één 

indicatie uit te breiden ben je dus zeker een half uur zoet om al die vragen door te 

worstelen en dan denk ik: ‘waar zijn we nou mee bezig?’. Als wij constateren dat 

het ZZP dat iemand heeft niet meer toereikend is en dan aan de bel trekken, geloof 

ons dan. Als dat dan niet zo is, kom dan voor mijn part langs en check het zelf. 

Maar er moet ergens een basis van vertrouwen zijn. Er gaat zo enorm veel tijd in 

zitten!” (A12)

VRAAGGERICHTE ZORG

De betaalbaarheid van de gezondheidszorg is een heikel punt. Achtereenvolgende 

bezuinigingen en aanpassingen in de verzorgingsstaat hebben in de 

gezondheidszorg geleid tot een afname in de kwaliteit en kwantiteit van publieke 

dienstverlening. De diensten waar men in het verzorgingshuis ‘recht’ op heeft zijn 

beperkt (geworden). Tegelijkertijd wordt echter van zorgorganisaties verlangd 

dat ze de omslag van aanbod- naar vraaggerichte zorg maken en de cliënt meer 

keuzemogelijkheden bieden. Omdat toekomstige cliënten andere behoeften 

hebben en hechten aan andere voorzieningen ten aanzien van hun kwaliteit van 

leven, gekoppeld aan een gestegen welvaartsniveau, zullen in de nabije toekomst de 

standaarden voor autonomie, privacy en kwaliteit omhoog gaan. Zorgorganisaties 

proberen hier creatief oplossingen voor te vinden. Beide organisaties hebben 

daarom diverse initiatieven ontwikkeld om cliënten meer keuzevrijheid en service te 

bieden (Verenigingen, Front cooking) en aan te sluiten bij hun specifieke behoeften 

(Ontmoetingsruimte, Gastvrouwen, Dagactiviteiten, Robijn, Belevingsgericht 

wonen). Daarnaast kunnen de zorgorganisaties extra dienstverlening aanbieden 

waar de cliënt voor moet betalen. De missie van Alpha is expliciet de vraag van de 

cliënt beantwoorden, onafhankelijk of dit via de AWBZ of private gelden gefinancierd 

wordt. Het initiatief Vakantie Spanje is een voorbeeld van een extra (meer of minder 

luxe) dienst die cliënten die daar behoefte aan hebben, privaat kunnen afnemen.
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ARBEIDSMARKT EN OPLEIDING

(Ouderen)zorg is arbeidsintensief en dus sterk afhankelijk van ontwikkelingen op 

de arbeidsmarkt en bij zorgopleidingen. In Nederland is de arbeidsmarkt in de 

ouderenzorgsector relatief slecht omdat deze sector als niet aantrekkelijk wordt 

ervaren door de hoge werkdruk, weinig ontwikkelmogelijkheden en lage betaling. 

Het is moeilijk om aan voldoende (geschoold en gemotiveerd) personeel te komen. 

“Je hebt heel veel gebroken diensten en financieel is het niet breed, dus daar krijg 

je niet bijster veel specifiek personeel voor. Wel huisvrouwen die wat extra willen 

werken. Dus nu de arbeidsmarkt krap is bied je, om daar wat in op te lossen, een 

stukje interne scholing en trainingen aan.” (A9) Maar ook geschoold personeel 

heeft vaak niet de benodigde kennis en competenties omdat de opleidingen in 

zorg- en welzijnssector achterlopen op de ontwikkelingen in de praktijk. Het 

kwalitatieve aspect is dus ook niet op orde. “Belevingsgericht werken is bijvoorbeeld 

iets wat al langer rouleert in de verzorgings- en verpleeghuizen. Maar het heeft 

tijd nodig om dat langzaamaan in zo’n opleidingencyclus op te nemen. Dat duurt 

echt ontzettend lang.” (A6) Binnen beide organisaties wordt daarom veel aan her- 

en bijscholing gedaan. “Met die scholing hebben we er op ingezoomd dat mensen 

breder moeten leren kijken en zaken leren loskoppelen van alleen maar ADL want 

het gaat natuurlijk om veel meer. Als je twee uur per dag bezig bent met ADL is dat 

al veel en dan blijft er nog 22 uur over. En ook daar geldt natuurlijk: als iemand 

gevoel heeft voor mensen, geïnteresseerd is in mensen, is dat nog veel wezenlijker 

dan als je dat wondje verbindt. Ja, dat moet natuurlijk ook goed gebeuren maar 

het gaat hier om interactiemomenten, daarin is die attitude wezenlijk.” (O4) Bij het 

initiatief Gastvrouwen zijn de krappe arbeidsmarkt en de verouderde opleiding heel 

belangrijke factoren. Er wordt van de huidige medewerkers iets anders gevraagd 

dan voorheen. Wat nu wordt gevraagd is van een ander, hoger niveau. “Het is maar 

de vraag of ze dat kunnen, in de beleving van iemand anders gaan staan. Kan 

en mag je dat verwachten van iemand, en dit is niet vervelend bedoeld hoor, met 

een LBO-niveau? Misschien wel, met veel levenservaring. Maar niet van iemand 

die net in zijn/haar eigen ontwikkeling zit.” (A2) Als medewerkers dit niet willen 

of kunnen vinden ze doorgaans met gemak een andere baan. De schaarste op de 

arbeidsmarkt betekent dat ze kunnen kiezen waar ze willen werken. 
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Het laten deelnemen van de medewerkers aan cursussen brengt niet alleen kosten 

met zich mee maar leidt in de kleine locaties soms ook tot praktische problemen. 

Zo ook bij de EVV-cursus. “In de Roos hebben we het over zes medewerkers en ja, 

zes medewerkers in één keer afwezig, dat is ondoenlijk. Maar het is financieel niet 

haalbaar om de cursus tweemaal aan te bieden. Dus we zijn er nu mee bezig om de 

opleiding op te splitsen. Wat we dan proberen is om het op verschillende dagen aan 

te bieden, zodat je in je rooster nog een beetje kunt schuiven.” (A12)

8.3 Medisch-professionele trekkracht

Bewoners in het verzorgingshuis hebben niet zo zeer behoefte aan medische 

zorg, maar meer aan individuele aandacht en respect voor hun individualiteit. In 

de ouderenzorg werken niet alleen hoog professionele medewerkers, maar veel 

verzorgenden met een laag opleidingsniveau. Het laatste decennium neemt het aantal 

afdelingen voor psychogeriatrische cliënten sterk toe. Langzamerhand ontstaat 

steeds meer inzicht in de specifieke behoeften en benadering van deze cliënten. 

Ook bij hen gaat het niet primair om zorg, maar om activiteiten en dagstructuur. 

“Bij PG-cliënten staat de ziekte, tussen haakjes, niet voorop, want ze zijn niet ziek. 

Het zijn mensen die in de war zijn, gedesoriënteerd zijn. Maar ze zijn niet somatisch 

ziek.” (A2) Om waardige zorg te verlenen worden nieuwe zorgconcepten, zoals 

vraag- en belevingsgerichte zorg, ingevoerd. Dit staat soms op gespannen voet 

met medisch professionele inzichten. “Tijdens de bewonersvakantie in Spanje is er 

een meneer die met twee stokken loopt, die zelfs verschillend van hoogte zijn. Hij 

zegt: ‘ik loop daarmee zo lekker, maar ja ik verstop ze voor de fysiotherapeut want 

anders krijg ik op mijn kop. Het is namelijk niet goed voor mijn heupen’. Dan denk 

ik: ‘waar zijn we mee bezig!’ Hij heeft er kilometers mee gelopen in Spanje. Gaan 

wij dat verbieden? 88 is hij.. gaan wij dat verbieden en zeggen dat hij de laatste 

drie of vier jaar van zijn leven keurig volgens het boekje moet lopen? Dat denk ik: 

‘hier gaat het toch niet om?’ ”

De (nieuwe) zorgconcepten brengen met zich mee dat werkzaamheden en 

competenties veranderen. Daar wordt op ingespeeld door zowel het creëren van 

nieuwe functies, zoals bijvoorbeeld bij de initiatieven EVV en Gastvrouwen, als het 

zich richten op (externe) samenwerking en het delen van expertise, zoals bij de 
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initiatieven Eerstelijnscentrum en Robijn. Onderzoek naar kwaliteit van leven geeft 

steeds meer inzicht in de invloed van de omgeving op het bevorderen van het 

welbevinden. Belangrijk is om een omgeving te creëren die hospitalisering zoveel 

mogelijk tegen gaat en tegemoet komt aan de behoeften van de verschillende 

bewoners. Verscheidenheid en keuzemogelijkheden moeten hierbij centraal staan. 

Ook wordt er steeds meer bekend over het belang van de omgeving voor mensen 

met dementie. Het initiatief Belevingsgericht wonen richt zich op het aanpassen van 

de leefomgeving. Zowel in de Normen Verantwoorde Zorg als in het functiegebouw 

van de zorg wordt echter nog onvoldoende rekening gehouden met het specifieke 

karakter van ouderenzorg. “De normen verantwoorde zorg staan bijna in een 

soort tegengestelde richting ten opzichte van de visie van het PG-huis. De normen 

verantwoorde zorg gaan uit van een heel medisch model, van verpleeghuisartsen, 

verzorgenden, verpleegkundigen. Het hele functiegebouw is zo weggezet, dit 

medische model past echter niet bij een PG-huis. Daar zou je veel meer moeten 

differentiëren.” (A2)

8.4	 Ouderenzorgspecifieke	trekkracht

VISIE OP ZORG

In de ouderenzorg staat kwaliteit van leven voorop. Belangrijk is dat bewoners 

waardige zorg ontvangen die aansluit bij hun wensen en behoeften en die hun 

kwaliteit van leven doet toenemen. De visie op (ouderen)zorg is door de jaren 

heen veranderd. Vroeger ging men er vanuit dat ‘zorgen voor’ betekende dat 

medewerkers alles van de bewoners overnamen, want anders had je niet goed 

voor iemand gezorgd. Diverse voorbeelden maken duidelijk dat de hedendaagse 

visie op het verlenen van zorg betekent dat bewoners de regie over hun eigen 

leven houden. Van bewoners die handelingen nog zelf kunnen verrichten, wordt 

verwacht dat ze dat ook daadwerkelijk doen. Ook dit houdt een andere werk- 

en denkwijze in, waarin een omslag gemaakt moet worden van aanbod- naar 

vraaggestuurd werken. “De kreet van ‘de zuster weet wat goed voor u is’, die leefde 

hier natuurlijk heel erg. Dat we nu gewoon kijken: wíe hebben we voor ons, wat 

vraagt díe bewoner? Dat is de omslag!” (A13) Het initiatief EVV is specifiek op deze 

ombuiging gericht. Successievelijk worden de functies en hulpmiddelen aangepast 

om hierbij te ondersteunen.“Het elektronisch cliëntendossier is nu opgebouwd met 
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een heel andere vraagstelling. Het is niet meer ‘schrijf maar even op wat je voor 

mevrouw moet doen’. Je moet heel anders denken. Niet zo zeer uitgaan van ‘wat 

is nu het probleem’, maar van wat is de vráág. Dat is een heel andere insteek.” 

(A12) De meeste medewerkers zijn opgeleid in deze denkwijze. Het kost tijd om 

dat eigen te maken. “Iemand zegt ‘die kamer is een troep, dat kan niet’. Ik zeg: ‘wie 

vindt dat, jij of die bewoner?’ Ja, ik. ‘Dan heb jij een probleem, niet de bewoner. 

Lopen er beestjes?’ Nee. ‘Nou,’ zeg ik, ‘klaar’. Vaak is het hun eigen probleem waar 

ze tegenaan lopen. Dat zie je wel steeds meer verschuiven, dat mensen inderdaad 

gaan beseffen: ‘oké, de bewoner heeft er geen last van, dan moet ik er ook geen 

probleem van maken’. Ik vind: het is pas een probleem als de bewoner dat zegt.” 

(A13)

Door toenemende individualisering hebben cliënten steeds meer verschillende 

behoeften, waardoor het aanbieden van een uniform aanbod niet langer volstaat. 

Het is van groot belang dat deze omslag nu daadwerkelijk gemaakt wordt. De 

‘toekomstige’ generatie is al in aantocht. “We krijgen al mondigere mensen binnen. 

We kunnen ze in feite al met onze neus aanwijzen. De dames die, en dat is absoluut 

niet denigrerend bedoeld, altijd in een gezin aanwezig geweest zijn of de dames 

die altijd een maatschappelijke functie vervuld hebben. Daar heb je een heel ander 

gesprek mee. En die zijn met heel andere dingen bezig en laten zich niet alles 

vertellen. Dat is ook wel een hele leuke ervaring, moet ik zeggen.” (A5) Er is nu 

een overgangsfase wat betreft de behoeften van cliënten. “De huidige generatie 

is veelal nog gewend aan hard werken, eten en slapen. Voor extra’s was geen tijd 

en geld. De hierop volgende generatie stelt al meer eisen. Zij hebben meer geld te 

besteden, zijn gewend om naar een kapper of schoonheidsspecialiste te gaan en 

bezoeken theaters of musea. Dit willen ze graag blijven doen, ook als ze in een 

verzorgingshuis wonen.” (A5)

Een andere belangrijke verandering in de visie op zorg is het inzicht dat welzijn 

van steeds groter belang wordt voor de kwaliteit van leven. Eenzaamheid is een 

groot probleem in de ouderenzorg. Meer zorg lost dit probleem niet op. Aandacht 

voor welzijn kan hier wel aan bijdragen. “Wij hebben altijd gezegd: ‘Omega is 

een organisatie die zorgt voor een (w)aardige oude dag’. Wij vinden waardigheid 
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belangrijk. Wij vinden ook vermaak, als je het zo mag noemen, belangrijk. Daarom 

willen we een weg zoeken om zoveel mogelijk aan te bieden, want als mensen het 

naar hun zin hebben, dan hebben ze ook minder zorg nodig. Dat zien we ook aan 

de mensen die nu bij ons aan de dagactiviteiten deelnemen. Het waren mensen die 

voorheen veel belden. Nu ze bij de dagactiviteiten zijn bellen ze niet of nauwelijks 

meer, ze hebben gewoon een fijne dag.” (O13) Zoals eerder bleek, is de ommezwaai 

van zorg naar welzijn echter moeilijk voor veel medewerkers omdat ze het idee 

hebben dat ze dan ‘niets’ doen. “Ik was iemand aan het zoeken en vond diegene 

zittend bij een bewoner. Ze sprong meteen op. Ik zeg naderhand: ‘waarom deed je 

dat?’ Ja, dan zie je dat ik zit. Ik zeg: ‘ja, en? Dat is ook werk’. Mensen in de zorg 

denken dat als ze gaan zitten, dat ze dan niks aan het doen zijn, ook al ben je in 

gesprek met een bewoner.” (A13) 

Aandacht geven zonder dat er een zorghandeling aan te pas komt is nieuw voor de 

medewerkers. Het betekent dat medewerkers vaak (nog) niet over de competenties 

beschikken die heden ten dage van hen verwacht worden. “Dat heeft te maken 

met hoe mensen opgeleid zijn en nog worden, ze zijn vrijwel alleen bezig met 

doelgerichte aspecten, met ADL. Helemaal niet met de aandacht, en dat is waar 

de meeste bewoners juist om vragen.” (O4) De meeste verzorgenden zijn er nog 

altijd van overtuigd dat het belangrijkste voor bewoners is dat ze goed gewassen 

en aangekleed worden. “Al hebben ze tijd, dan nog weten ze die niet goed in te 

zetten voor het welzijn van deze mensen. Ze kunnen ontzettend goed zorgen, maar 

dat wil nog niet zeggen dat ze het welzijnsaspect even goed voor elkaar krijgen.” 

(A2) Medewerkers moeten nog leren hoe ze de andere visie op zorg vorm moeten 

geven. De initiatieven Gastvrouwen en Dagactiviteiten zijn er op gericht om hen 

te ondersteunen in het aanpassen van hun houding en competenties. “Ze moeten 

er oog voor hebben dat wassen en aankleden wel belangrijk is, maar dat andere 

dingen dat ook zijn. Bijvoorbeeld als ze ‘s ochtends zitten, dat je dan even de radio 

aanzet als ze dat zelf niet kunnen. Of de televisie omdat ze naar een bepaald 

programma willen kijken. Dat is een andere visie op zorg.” (O4) Ook het initiatief 

Vakantie Spanje heeft op dit gebied meerwaarde gebracht voor de medewerkers; 

het (hernieuwde) inzicht in wat werkelijk belangrijk is bij de zorg voor ouderen “Ik 

ben net terug van de vakantie met de cliënten naar Spanje, dan weet je echt weer 

waar het om gaat. Dat is niet die dagelijkse zorg, het gaat om die aandacht. Je 
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verhaal kunnen doen, begrip krijgen dat ze zijn zoals ze zijn, dat ze gevormd zijn 

door het leven. Als we dat nou eens met elkaar kunnen bereiken, dan weet ik zeker 

dat het negatieve aandacht vragen door de cliënt vrijwel gaat wegvallen.” (A3)

MOTIVATIE

De motivatie van de meeste managers is tweeledig: ze vinden zowel het werken met 

cliënten als met medewerkers erg belangrijk. “Een drijfveer is zeker de medewerker. 

Mensen doen inzien dat ze een prachtig vak hebben waarin ze veel voor anderen 

kunnen betekenen, maar waarin ze ook hun grenzen moeten aangeven. Mijn andere 

drijfveer is het voldoen aan de wens van de cliënt, gewoon het gesprek aandurven 

gaan over waar het nou echt om gaat.” (A3) Ook de teamleiders leggen de nadruk 

op deze combinatie. “Zo’n reis naar Spanje, dat is hard werken, daar kunnen we 

heel duidelijk over zijn. Maar het genieten van die cliënten en de manier waarop zij 

toch een beetje iemand anders worden tijdens zo’n vakantie, dat maakt het meer 

dan de moeite waard. Maar dat geldt ook voor medewerkers. Mensen komen uit 

de verf, gaan dingen bedenken, komen met creatieve ideeën, zodat het een leuk 

iets wordt met zijn allen. Dat geldt dus over de hele linie.” (A5) Voor de meeste 

medewerkers is het belangrijk om creatief bezig te zijn en het de cliënt naar de zin 

te maken. “Zoals Nintendo, die laatst belde voor een ‘workshop spelcomputer voor 

ouderen’. Geweldig! In andere huizen wilden ze het niet, maar ik wel. Het is gewoon 

leuk, hoe meer uitdaging hoe leuker. Maar wel goed kijken of de doelgroep het 

ook leuk vindt: ik kan het wel leuk vinden, maar het gaat me voornamelijk om het 

feit of het ook aanslaat.” (A7) De meeste medewerkers zijn voornamelijk intrinsiek 

gemotiveerd. “Je wordt voor je extra tijd en inzet financieel niet gecompenseerd. 

Als je het leuk vindt dan ga je ervoor, dan draai je dus ook meer uren en neem je 

die consequentie. En dat je daar zelf financieel misschien bij inschiet, het zij zo, 

want het geeft je ook een soort energie. Daar moet je dan je voordeel mee doen.” 

(A5)

8.5 Trekkracht van de lokale gemeenschap

BINNEN EN BUITEN VERBINDEN

Verzorgingshuizen zijn intramurale voorzieningen en van oudsher ‘geïsoleerd’ 

van de maatschappij. Tegenwoordig is het belangrijk om binnen en buiten met 
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elkaar te verbinden en te laten zien dat ze gewoon een onderdeel zijn van de 

maatschappij. “En dat is wel iets wat misschien nog beter gecommuniceerd en 

nog duidelijker moet worden. Het is een stukje van de wereld, geen afgesloten 

luchtbel waarin wij zitten: binnen is buiten en buiten is binnen.” (A5) Deze 

verbinding voorkomt het hospitaliseren van bewoners en medewerkers en zorgt 

ervoor dat de ‘maatschappij’ een reëel beeld krijgt van (de taak en activiteiten in) 

het verzorgingshuis. “Je hebt avondmensen en ochtendmensen. Dus als iemand 

dan hier ‘s avonds tot middernacht wil opblijven, dan komt deze mogelijk niet ‘s 

morgens om zeven of acht uur uit bed. Dan moet je iemand laten uitslapen. Maar 

in het verzorgings-/verpleeghuis kan dat niet, dan is het meteen pyjamadag! We 

krijgen natuurlijk gekke dogma’s over ons heen. De pers speelt daar ook een rol 

in. In casu wij allemaal eigenlijk. Hoe geïnstitutionaliseerd zijn we eigenlijk?” (A2)

Een andere manier om binnen en buiten met elkaar te verbinden is samenwerking 

met externe organisaties en instellingen, zoals Omega met alle initiatieven laat 

zien. Eerder is aangegeven dat Omega een kleinschalige lokale aanbieder wil 

blijven en daarom samenwerking zoekt met andere plaatselijke organisaties en 

instanties (bij de initiatieven Eerstelijnscentrum en Robijn). Ook wordt de lokale 

gemeenschap van extra service voorzien door het Comford card-initiatief. Door 

gebruik te maken van de lokale gemeenschap, zoals de inzet van leerlingen van 

de plaatselijke school, wordt bij Alpha het initiatief Levensverhalen mogelijk. 

Een andere manier is het aanbieden van activiteiten voor de gehele buurt, zoals 

Omega doet via het ‘huis van de buurt’ concept dat nog in ontwikkeling is. “Er 

moet echt een verbinding zijn tussen binnen en buiten, zodat het ook aantrekkelijk 

wordt voor de buurt om hier binnen te komen. ‘s Avonds wat reuring in de tent, 

bijvoorbeeld door toneelvoorstellingen. Mensen kunnen hier een warme maaltijd 

gebruiken. Een feestje moet je hier kunnen organiseren. Zodat er echt ook wat 

leven komt. We zijn nu eigenlijk van die geïsoleerde eilandjes.” (O4) Alpha geeft 

het initiatief Ontmoetingsruimte met het one-stop-shopping-centrum nadrukkelijk 

ook een buurtfunctie. Bedoeling is dat mensen uit de buurt binnenkomen voor 

het drinken van een kopje koffie of dat de plaatselijke biljartvereniging er samen 

komt. Verder hebben alle restaurants van Alpha door het Front cooking-initiatief 

een buurtfunctie gekregen. Buurtbewoners kunnen tegen een aantrekkelijke prijs 

in het restaurant komen eten. Het initiatief Robijn heeft als mede doelstelling het 
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bieden van een inloopfunctie voor de buurt. Deze wijkfunctie kan mede tot stand 

komen door samenwerking met andere plaatselijke partijen. 

Bovenstaande voorbeelden betreffen het ‘binnen halen van buiten’. Dat andersom 

ook mogelijk is, blijkt uit het Robijn-initiatief. Voor beginnend dementerenden zijn 

dagactiviteiten in het verpleeghuis net een stap te ver. Een ontmoetingsruimte 

waar zij én hun mantelzorgers ondersteund worden, sluit prima op hun behoeften 

aan. Een ander voorbeeld is het Vakantie Spanje-initiatief, waardoor wonen in een 

verzorgings- of verpleeghuis, het op vakantie gaan niet uitsluit. “Waarom zou je 

niet meer op vakantie mogen als je in een verzorgingshuis woont? Binnen en buiten 

zijn hetzelfde. Mensen in een verzorgingshuis hebben ook behoefte aan vakantie. 

Waarom zou je niet meer op vakantie gaan als je in verzorgingshuis woont? Dat 

is een beperking die we ons zelf opleggen!” (A5) Bewoners hebben soms ook 

nog familieleden waarmee ze hun leven en dus ook vakantie willen delen. Het is 

daarom ook expliciet mogelijk gemaakt dat familie of vrienden mee kunnen gaan, 

zodat een gezamenlijke vakantie (weer) mogelijk is. Het verbinden van binnen 

en buiten is niet alleen belangrijk om hospitalisering tegen te gaan: aansluiting 

vinden bij de lokale gemeenschap is ook van groot belang voor het verwerven 

van extra middelen. Stichtingen of bedrijven die graag een steentje bijdragen aan 

het verhogen van de kwaliteit van de ouderenzorg in hun gemeenschap zijn vaak 

goede sponsoren. Zo is aan Omega een ruim bedrag voor het one-stop-shopping-

centrum gedoneerd door een plaatselijke stichting. Ook is, door inbreng van de 

plaatselijke middenstand, de kerstmarkt bij Omega zo’n succes geworden dat 

daarmee niet alleen de snoozelbadkamer gerealiseerd kan worden, maar ook nog 

andere plekken in het huis belevingsgericht(er) ingericht kan worden. 

VRIJWILLIGERS

Veranderingen in de AWBZ en financiering (moeten) leiden tot een debat over de 

wijze waarop tegemoetgekomen kan worden aan de wensen en vragen die niet 

(meer) publiek gefinancierd worden. “We willen mensen wat aanbieden, dat staat 

niet ter discussie, maar hoe gaan we dat inregelen. Met een eigen bijdrage, of wat 

dan ook? Dan is de discussie: hoe ga je dat doen?” (O8) Het initiatief Verenigingen bij 

Alpha laat zien, dat veel welzijnsactiviteiten alleen nog maar aangeboden worden 

als er voldoende vrijwilligers zijn. Hetzelfde geldt bij Omega. “Is er een activiteit, 
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dan hebben we een activiteitenbegeleider die het organiseert, maar de activiteit op 

zich wordt voor het grootste deel door vrijwilligers gedraaid. We kunnen eigenlijk 

niet meer zonder vrijwilligers.” (O13)

Van oudsher kwamen veel vrijwilligers via de kerk, zij zien vrijwilligerswerk als 

een medemenselijke plicht. Een kleine groep van hen is nog steeds beschikbaar, 

maar een tekort aan vrijwilligers dreigt. Tegenwoordig moeten vrijwilligers echt 

geworven worden, bijvoorbeeld via de vacaturebank voor vrijwilligers, advertenties 

in lokale media en vooral via netwerken. Kenmerk van huidige vrijwilligers is dat 

zij minder vaak inzetbaar zijn. “De vrijwilliger die iedere woensdagmorgen van 10 

tot 12 uur hier komt, dat wordt een uitstervend ras. We hebben wel mensen die 

incidenteel binnenkomen, 40’ers en 50’ers die vinden: ik kan en wil mijn steentje 

bijdragen aan deze maatschappij en dit zijn mijn mogelijkheden. Dus ik kom eens 

in de zoveel tijd koffie schenken of bel maar als er een grote activiteit is.” (A5) 

Gekeken wordt hoe op de behoeften van deze vrijwilligers ingespeeld kan worden 

en ze toch op een goede manier inzetbaar zijn.“We zijn nu ook heel erg gaan 

werken vanuit het perspectief dat vrijwilligers hun eigen taken hebben, met eigen 

verantwoordelijkheden waarbij ik natuurlijk eindverantwoordelijk blijf. Daar ga 

je gericht vrijwilligers voor vragen in de kranten. Dan krijg je echt mensen die 

zeggen: ‘leuk, ik heb altijd een leidinggevende baan gehad, maar ben gestopt en ik 

heb nu mijn eigen hutje weer terug.” (A7)

Er moet dus een groter bestand vrijwilligers worden gecreëerd om hetzelfde werk 

rond te krijgen. Van oudsher doen ook veel vrouwen vrijwilligerswerk, maar omdat 

hun arbeidsparticipatie toeneemt zijn ze nu minder beschikbaar. Daarom worden 

nu ook andere doelgroepen aangeboord. De opkomst van de maatschappelijke 

stage op scholen biedt kansen op een nieuwe groep vrijwilligers. “Dit is een heel 

aparte groep die nog beter gestroomlijnd moet worden. Maar het is denk ik voor de 

toekomst wel een investering om aan hen te laten zien dat de verzorging ook heel 

leuk kan zijn, dat oudere mensen ook gewoon heel leuk en interessant zijn.” (O13) 

Vrijwilligers leveren niet alleen wat op, ze kosten ook veel tijd en begeleiding. “Er 

zijn veel werklozen die graag iets willen betekenen voor hun medemens. Vaak zijn 

dat mensen met een psychiatrische achtergrond die moeten re-integreren in de 
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samenleving. Het jammere daarvan is dat het vaak hele goede vrijwilligers zijn, 

maar dat ze uiteindelijk toch ergens anders een baan krijgen. Het verloop is nogal 

groot daardoor. Dus dan heb je hele goede vrijwilligers, maar het kost veel tijd en 

veel investering en als ze goed meedraaien heb je er soms maar heel kort profijt 

van.” (O13) De moeilijkheid bij met name oudere vrijwilligers is het communiceren 

over wat precies de bedoeling is. Ook vrijwilligers moeten gemanaged worden. 

“Vooral vrijwilligers die hier al jaren op de groepen draaien, die zijn bijna niet te 

sturen. Met de nieuwe vrijwilligers hebben we heel duidelijk afspraken gemaakt. 

Het komt voor dat een vrijwilliger zegt: ‘ik ben heel creatief, ik wil zus en zo doen’, 

maar dat wij dan zeggen: ‘heel fijn, maar wij bepalen wanneer dat gebeurt en of 

dat gebeurt. We vinden het ook fijn als je mee wilt gaan met wandelen of zo’. Dat 

gesprek gaan we wel aan.” (O13) Met de invoering van Front cooking wil Alpha 

een dermate hoog niveau van service neerzetten, dat zij er voor kiezen om in 

het restaurant geen vrijwilligers meer in te zetten. Juist vanwege die beperkte 

mogelijkheden om te sturen. “De professionele houding die wij verwachtten bij het 

serveren van maaltijden, werd door vrijwilligers niet uitgevoerd. Ze hanteerden 

hun eigen normen en waarden en dat strookte over het algemeen niet met onze 

visie. Een medewerker kunnen we veel beter stimuleren dan een vrijwilliger die 

zegt: ‘ik ben niet gekomen om een bedrijf te runnen, om me dood te lopen. Ik 

ben hier gekomen voor de gezelligheid.” (A4) Bij welzijn wordt juist wel dankbaar 

van vrijwilligers gebruik gemaakt. “De manier waarop de zorg werkt is in de vier 

huizen hetzelfde doorgevoerd, dat is een eenheidsworst. Daarover worden duidelijk 

afspraken, richtlijnen en gedragscodes aan medewerkers gegeven. Iedereen heeft 

dezelfde protocollen voor het werken aan dezelfde dingen. Ik probeer juist weer het 

verschil te maken door mijn vrijwilligers in te zetten, waardoor bewoners toch hun 

individuele aandacht behouden en je ook niet-standaard dingen kunt doen.” (A7) Het 

is dan ook maar de vraag of zorgorganisaties wel zonder vrijwilligers kunnen. “De 

ochtendkoffie wordt in principe door vrijwilligers geserveerd en de thee ‘s middags 

ook. De maaltijdondersteuning werd wel voornamelijk door eigen medewerkers 

gedaan. Natuurlijk mag ik dat niet hardop zeggen, maar koffie zetten en serveren 

hoort eigenlijk gewoon bij je taak als verzorgingshuis, terwijl dat tegenwoordig 

voor het grootste deel op vrijwilligers draait.” (O13)
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8.6 Economische trekkracht: zakelijkheid

KOSTEN VERMINDEREN

Een manier om de kosten te verminderen is het gebruik maken van ‘gratis’ middelen. 

Werken met vrijwilligers en stagiaires bij het initiatief Levensverhalen valt hier 

onder. Daarnaast heeft het bieden van plaatsen voor een maatschappelijk stage als 

extra voordeel dat scholieren op een laagdrempelige manier kennismaken met de 

organisatie. “Als je jongeren van school krijgt, kost je het niks om iets voor elkaar 

te krijgen. Ze zijn hier bijvoorbeeld ontbijt komen brengen en hebben geholpen 

met de high-tea. Door scholen binnen te halen willen jongeren ook wel graag in het 

weekenden komen werken en blijven ze vaak om vrijwilligerswerk de doen.” (A7) Ook 

de bewoners zelf kunnen beschouwd worden als ‘gratis’ middelen. Dit sluit aan bij 

de nieuwe visie op zorg die niet uit gaat van de beperkingen van de bewoner, maar 

van de mogelijkheden. “Het welzijnsgebeuren zal minder moeten gaan kosten, 

maar wel prominenter aanwezig moeten zijn. Dus je zult meer met vrijwilligers 

moeten gaan doen en meer met de capaciteiten die je (al) in huis hebt. Want er 

wonen hier natuurlijk ook mensen die het leuk vinden om dingen te organiseren. 

Als je dat goed faciliteert, kunnen zij dat waarschijnlijk ook wel. Het hoeft helemaal 

niet zo groot te zijn, hé. Een spelletjesmiddag is ook heel leuk.” (O13)

Een andere manier om kosten te verminderen is gebruikmaken van schaalvoordelen. 

Dit kan op organisatieniveau, zoals bij het initiatief Vakantie Spanje. Hier wordt 

door het aanbieden van het initiatief aan alle bewoners van Alpha, een grotere 

doelgroep bereikt. Schaalvoordeel kan ook op locatieniveau worden ingezet, 

zoals bij het initiatief Ontmoetingsruimte. Door het combineren van verschillende 

diensten en functies zijn daar synergievoordelen behaald. “Bewoners kunnen er 

boodschappen doen, koffie drinken, activiteiten doen, eten en dat allemaal in één 

ruimte. Het bijkomende bedrijfsmatige voordeel is dat je met lager geschoold 

personeel toch een signalerende functie hebt naar de bewoners toe.” (A9) Ook het 

initiatief Verenigingen profiteert van schaalvoordelen door uitwisseling tussen de 

locaties. 

De eerder genoemde frequente externe samenwerking die Omega nastreeft, is 

eveneens gericht op het benutten van schaalvoordelen en het verkrijgen van meer 
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(gratis) expertise. De initiatieven Eerstelijnscentrum en Robijn zijn hier sprekende 

voorbeelden van.

Het aanbieden van extra diensten, die niet standaard tot het verzorgingshuis 

behoren en waar geen publieke financiering tegenover staat, moet in principe 

kostenneutraal plaatsvinden. Bij het initiatief Vakantie Spanje bijvoorbeeld, een 

extra dienst die medewerkers niet binnen hun reguliere taak kunnen uitvoeren, is 

ruimte gecreëerd door medewerkers er specifiek tijd voor te geven. De extra kosten 

die dit met zich meebrengt, moeten worden gecompenseerd door de inkomsten 

die er tegenover staan. Er is geen winststreven, maar er mag ook geen verlies 

gedraaid worden. 

Het ZZP-initiatief bij Omega maakt duidelijk dat de organisatie het huidige luxe 

niveau van dienstverlening niet kan handhaven, maar keuzes moet maken om 

kosten te verminderen. Dat komt vooral doordat de nieuwe financiering niet 

voorziet in de bekostiging van de extra zaken die geboden worden op het gebied 

van wonen en gastvrijheid. Het ZZP-initiatief is enorm vertraagd omdat er geen 

overeenstemming is over de te maken keuzes. 

MEERDERE BRONNEN VAN INKOMSTEN AANBOREN

Bij Alpha is een belangrijke taak van de afdeling facilitair het genereren van omzet. 

Uitgangspunt is: “We moeten niet bezuinigen, maar omzet draaien. Je moet kijken 

naar kansen. Die liggen overal.” (A9) Het Front cooking-initiatief zorgt voor een 

verhoogde omzet doordat buurtbewoners tegen betaling komen eten. Door het 

one-stop-shopping-centrum ook een belangrijke buurtfunctie te geven, kan extra 

omzet gegenereerd worden door additionele consumpties en verhuur. “Dat kan heel 

simpel door een kopje koffie te gaan verkopen. Daarbij hoef je niet de commerciële 

prijs te gaan berekenen, want we zijn geen Jan Tabak, Amstel hotel of bakker Bart, 

maar we moeten wel gezond (kostendekkend) ondernemen.” (A9)

Er wordt creatief op zoek gegaan naar mogelijkheden om meer omzet te krijgen. Zo 

wordt in één van de locaties de beschikbare ruimte goed benut. “Binnen Zuid doen we 

aan diverse (bij)scholingen en die worden hier gehouden. We hebben verschillende 
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vergaderzalen, waarvan we er één voor de huizen van Zuid reserveren en de rest 

voor externen. We verhuren de ruimtes met catering erbij.” (A11) Bijkomend is dat 

ook hier binnen en buiten met elkaar in contact worden gebracht. Dit geldt ook 

voor een ander initiatief.“Je huishoudelijke dienst bijvoorbeeld uithuren aan mensen 

van de aanleunwoningen. Mijn zus woont in het woonzorgcentrum en dat meisje 

daar maakt zo goed schoon, kan ik haar ook voor bij mij inhuren. Ja, natuurlijk, 

het mes snijdt zo aan twee kanten. En zo kun je dat met heel veel dingen doen.” 

(A9) Ook bij Omega wordt het verbinden van buiten en binnen gecombineerd met 

het aanboren van extra inkomsten, zoals het initiatief Belevingsgericht wonen, dat 

mogelijk wordt gemaakt door sponsoring door de lokale middenstand. 

Maar het aanboren van extra inkomsten gaat niet vanzelf. Er moet wel actief voor 

gezocht worden. “Als je hier door de wijk loopt zie je allemaal 50-plussers, dus 

daar zit een markt. Daarom hebben we in de buurt flyers uitgedeeld met het idee 

om de mensen voor de avonduren het restaurant binnen te halen. Maar dat lukte 

niet goed. We hebben toen onderzocht hoe het zit met de inkomens hier in de buurt. 

Toen bleek dat de meesten van hen op modaal zitten of net eronder, en dat die 7,25 

euro die ze toen voor een maaltijd moesten betalen inmiddels te duur was. Maar 

in combinatie met een muziekgezelschap betalen ze dat wel. Dus toen zijn we dat 

meer gaan doen. Dat gaat goed en proberen we voorzichtig meer uit te breiden.” 

(A11) Risico lopen hoort daar bij. Het initiatief Comford card vraagt een investering 

waarvan niet op voorhand duidelijk is of deze wordt terugverdiend. Het directe 

effect is niet inzichtelijk. Er is alleen bekend hoeveel mensen gebruik maken van 

de card. Maar dit wil niet zeggen dat ze vervolgens ook verdere diensten afnemen. 

“Is het het waard? Als je kijkt vanuit marketing perspectief vind ik van wel. Want 

dan is 10.000 euro natuurlijk peanuts als ik daar vijf cliënten mee binnenhaal. 

Het is ook dit: je wilt juist alles bieden, je wilt ze ergens binnen hebben en deze 

card kan bijvoorbeeld net die stap zijn.” (O5) Tot nu toe wordt er niet verdiend 

aan deze extra diensten. Omega ziet ze als klantenbinding en PR, en niet als extra 

bron van inkomsten. Het initiatief Robijn is wel een extra bron van inkomsten. Het 

is echtereen onzeker financieel product. “Dit product.. als je het goed neerzet en 

je zit vol, dan heb je genoeg geld. Het risico is natuurlijk: kom het wel vol?”(O13). 

Deze onzekerheid heeft grote invloed op de ontwikkeling van het initiatief. Het 
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initiatief Eerstelijnscentrum heeft expliciet behoud en verhoging van de omzet als 

doelstelling om de thuiszorg van Omega levensvatbaar te houden.

8.7	 Economische	trekkracht:	marktwerking

CONCURRENTIE

Bij de nieuwe financiering in de vorm van zorgzwaartepakketten krijgt de organisatie 

niet meer een vast bedrag per bewoner. Dit wordt afhankelijk van de indicatie van 

de betreffende bewoner. Het bedrag dat hoort bij een ZZP is voor iedereen gelijk, 

maar wat er voor dat bedrag wordt geleverd verschilt per organisatie. In overleg 

met de bewoner wordt afgestemd wat de organisatie de cliënt kan bieden. “Je hebt 

allemaal hetzelfde budget, maar het is natuurlijk maar net hoe inventief je bent, 

wat je met dat pakket gaat doen, als organisatie.” (A5) Organisaties kunnen op 

deze manier met elkaar concurreren. De initiatieven EVV en ZZP hebben zich hier 

uitgebreid mee beziggehouden.

PROFILEREN 

Beide organisaties profileren zich op verschillende manieren. Bij veel 

verzorgingshuizen zijn de welzijnsmedewerkers weg bezuinigd. Bij Alpha is er juist 

voor gekozen om welzijn te profileren. Het welzijnsaanbod wordt hier gezien als de 

etalage van het huis. Douchen en aankleden doen ze overal, maar wat er daarnaast 

wordt geboden, dat geeft het verschil. Een mooi aanbod van welzijn heeft een 

uitstekende PR-functie. Het werkt onderscheidend en je kunt er meerwaarde mee 

laten zien. Er zal een grote diversiteit aan dienstverlening geboden moeten worden 

waar mensen uit kunnen kiezen. Dat is ook het doel van het initiatief Verenigingen. 

Hoewel Omega zich bewust profileert als kleinschalige lokale aanbieder die nabije 

zorg op menselijke maat levert, zijn er in de ouderenzorg, vanuit het gezichtspunt 

van schaalvergroting, in het laatste decennium veel zorginstellingen gefuseerd. 

Hierdoor zijn een aantal grote organisaties ontstaan. Die kennen het nadeel van 

een te grote afstand tussen leiding en werkvloer, en bewoners die zich niet meer 

(voldoende) gekend voelen. De initiatieven Comford card, Eerstelijnscentrum en 

Robijn zijn treffende voorbeelden van een lokale profilering.
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PUBLICITEIT

Naast het genereren van omzet is een andere belangrijke taak van Alpha-facilitair 

‘het op de kaart zetten’ van Alpha, de PR-functie vervullen. De initiatieven Front-

cooking en Ontmoetingsruimte maken het verzorgingshuis onderscheidend ten 

opzichte van veel andere instellingen. Een mooi restaurant en een uitgebreide 

dienstverlening zijn goed voor de concurrentiepositie. Door de buurtfunctie 

maken veel mensen inmiddels al kennis met de organisatie. Dit verbetert de 

concurrentiepositie zowel wat betreft toekomstige cliënten als medewerkers en 

vrijwilligers. 

Alpha gebruikt succesvolle initiatieven heel bewust om goede publiciteit te 

krijgen en zo ook de concurrentiepositie te versterken. Soms gebeurt dit aan de 

hand van gewonnen (innovatie)prijzen, zoals bij de initiatieven Levensverhalen 

en EVV. Het initiatief Gastvrouwen heeft veel publiciteit gegenereerd, omdat dit 

een onderscheidend project is, het gaat tegen de gevestigde normen in. Ook het 

initiatief Vakantie Spanje kende veel publiciteit. De overheid wil keuzevrijheid van 

mensen stimuleren, maar in het schrale aanbod van de publieke dienstverlening valt 

niet veel (meer) te kiezen. Met privaat aanbod wordt mensen daadwerkelijk keuzes 

geboden en wordt het onderscheidend vermogen als organisatie vergroot. De 

organisatie wordt daardoor ook beter zichtbaar ‘naar buiten’. Negatieve publiciteit 

is een groot gevaar en een gruwel voor de Raad van Bestuur. “Het bestuur wil de 

normen verantwoorde zorg halen. Zij willen goede PR en goed te boek (blijven) 

staan. Als je twee keer de krant hebt gehaald met een negatief bericht, dan heb je 

het fout gedaan als bestuurder. 

Bij Omega wordt nog te weinig publiciteit gegeven aan de vernieuwingen binnen 

deze organisatie. Hoewel Omega als eerste zorgaanbieder met de comford card is 

gekomen, is het voordeel daarvan niet uitgebuit. “Je moet meer naar voren brengen 

wat die meerwaarde is, duidelijk maken dat je gewoon alles bij ons kan krijgen.” 

(O5) Mensen geven aan de comford card te waarderen. Het geeft ze het gevoel lid 

te zijn en ergens bij te horen. Deze belangrijke bijkomstigheid zorgt mogelijk ook 

voor positieve mond-tot-mondreclame. Het feit dat Omega de comford card gratis 

aanbiedt aan haar extramurale cliënten heeft ook geholpen bij de aanbesteding 



215

8

TREKKRACHTEN IN DE OUDERENZORG: DE EXTERNE CONTEXT | 

van de WMO. Voor de gemeente betekende dit een groot pluspunt van Omega. 

Zodra de snoozelbadkamer gereed is, wil Omega nu echt meteen de publiciteit 

gaan zoeken. “Een stuk in de krant en een foto van de oude en nieuwe situatie. En 

misschien hier in de gang een collage.” (O9)

8.8 Invloed externe context op initiatieven

In de vorige paragraaf zijn de zeven trekkrachten uitgebreid beschreven en is hun 

invloed op de Alpha- en Omega-initiatieven geschetst. In paragraaf 8.8.1 wordt 

allereerst geanalyseerd op welke wijze de initiatieven beïnvloed worden door een 

specifieke trekkracht. Een belangrijke constatering is dat de initiatieven sterk 

van elkaar verschillen wat betreft de aanwezigheid en (mate van) invloed van een 

specifieke trekkracht. In bijlage 1 wordt dit per initiatief inzichtelijk gemaakt. 

Vervolgens wordt in paragraaf 8.8.2 nader ingegaan op de onderlinge samenhang 

van de verschillende trekkrachten.

8.8.1 Invloed afzonderlijke trekkrachten 

MAATSCHAPPELIJK: ONDUIDELIJKHEID EN WEERSTAND

De taak van verzorgings- en verpleeghuizen is veranderd door wijzigingen op het 

gebied van financiering (ZZP) en wet- en regelgeving (herzieningen van de AWBZ, 

WMO, invoering beperkte marktwerking). Invoering van de zorgzwaartebekostiging 

heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat elke bewoner, afhankelijk van de geïndiceerde 

zorgzwaarte, een individueel aanbod krijgt en dat bewoners dus niet meer allemaal 

dezelfde ‘behandeling’ krijgen. De wijzigingen hebben er ook toe geleid dat diensten 

waar men voorheen ‘recht’ op had, zoals de algemene welzijnsactiviteiten, nu tot 

de extra ‘betaalde’ dienstverlening behoren. Over de inhoud en het gevolg van 

deze veranderingen is zowel door de overheid als door de zorgorganisaties zelf 

onvoldoende gecommuniceerd. Door de mede hierdoor ontstane onduidelijkheid 

leven er verkeerde verwachtingen bij bewoners en hun familie, maar ook bij de 

medewerkers. Deze onduidelijkheid leidt ertoe dat de legitimiteit van (de initiatieven 

van) de organisatie in het geding komt. 
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POLITIEK-BESTUURLIJK: BUREAUCRATIE EN WANTROUWEN 

De politiek-bestuurlijke trekkracht manifesteert zich vooral op het gebied van wet- 

en regelgeving. Deze heeft o.a. als doel het waarborgen van kwaliteit en veiligheid 

van de dienstverlening en de verantwoording hierover. De vele veranderingen 

in wet- en regelgeving zorgen voor extra registratie en administratie en dus 

een toename van bureaucratie. Omdat er gewerkt wordt met publieke gelden 

is controleerbaarheid en transparantie van groot belang. Door een gebrek aan 

vertrouwen schiet het middel echter vaak het doel voorbij, wat ten koste kan gaan 

van bijvoorbeeld de efficiency. De politiek-bestuurlijke trekkracht uit zich heel 

specifiek in de betaalbaarheid van de zorg. Achtereenvolgende bezuinigingen en 

aanpassingen van onze verzorgingsstaat hebben er toe geleid dat het publieke 

aanbod verschraald is. Er wordt echter wel van zorgorganisaties verlangd dat 

ze overgaan van aanbod- naar vraaggerichte dienstverlening en dat de cliënten 

meer keuzes wordt geboden om aan te sluiten bij de toegenomen individualiteit 

en heterogeniteit in de samenleving. Het beleid ten aanzien van arbeidsmarkt en 

zorgopleidingen is van groot belang omdat het van invloed is op de kwantiteit en 

kwaliteit van het personeel. 

MEDISCH-PROFESSIONEEL: VOORWAARDELIJK

Bewoners in een verzorgingshuis hebben niet zo zeer behoefte aan medische zorg, 

maar aan aandacht en respect voor hun individualiteit. In de ouderenzorg werken 

daarom van oudsher niet zo zeer hoog geprofessionaliseerde medewerkers, maar 

veelal verzorgenden met een laag opleidingsniveau. Om waardige zorg te kunnen 

verlenen worden nieuwe zorgconcepten, zoals vraag- en belevingsgerichte zorg, 

ingevoerd. Hierdoor veranderen werkzaamheden en competenties. Initiatieven 

op dit gebied worden beïnvloed door het gegeven dat de Normen Verantwoorde 

Zorg en het functiegebouw van de zorg nog onvoldoende rekening houden met 

deze specifieke kenmerken. Ze zijn nog voornamelijk gebaseerd op medisch-

professionele inzichten. Deze vormen daarom de randvoorwaarden voor initiatieven 

in de ouderenzorg. 

OUDERENZORG SPECIFIEK: BEPALEND VOOR INHOUD

In de ouderenzorg is het belangrijk dat bewoners waardige zorg ontvangen die hun 

kwaliteit van leven doet toenemen. De visie op (ouderen)zorg is door de jaren heen 
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veranderd. Tegenwoordig betekent verlenen van goede zorg dat bewoners de regie 

over hun eigen leven behouden. De omslag moet, zoals eerder besproken, gemaakt 

worden van aanbod- naar vraaggestuurd werken en er is het toenemend inzicht dat 

welzijn van groot belang is voor de kwaliteit van leven en dat het belangrijk is om 

een omgeving te creëren die hospitalisering tegengaat en tegemoet komt aan de 

individuele behoeften van de bewoners. Verscheidenheid en keuzemogelijkheden 

moeten hierbij centraal staan. Voor medewerkers in de zorg is dit een ingrijpende 

verandering in hun manier van denken en doen. De meeste medewerkers zijn niet 

volgens deze denkwijzen opgeleid en beschikken vaak (nog) niet over de attitude 

en de competenties die tegenwoordig van ze verwacht worden. Daarbij is ook van 

belang dat de motivatie van de meeste mensen die in de ouderenzorg werken, 

primair het bieden van zorg van hoge kwaliteit is. De financiële beloning daarvoor 

is hierbij van minder belang. 

LOKALE GEMEENSCHAP: ONDERSTEUNEND EN NOODZAKELIJK

Verzorgings- en verpleeghuizen vormen een integraal onderdeel van de maatschappij. 

Om hospitalisering van bewoners en medewerkers te voorkomen is het belangrijk 

om binnen en buiten met elkaar te verbinden. Manieren hiertoe zijn het aanbieden 

van activiteiten voor de buurt en het aangaan van (in)formele samenwerking met 

externe organisaties en instellingen vanuit de lokale gemeenschap. Het verbinden 

van binnen en buiten is ook van groot belang voor het werven van extra middelen 

in de vorm van geld, kennis en arbeid. Deze middelen zijn ondersteunend en (in 

toenemende mate) noodzakelijk voor het effectief (kunnen blijven) functioneren 

van verzorgings- en verpleeghuizen. 

ECONOMISCH ZAKELIJKHEID: BEPALEND VOOR VORM

Algemene bezuinigingen en specifieke veranderingen in de bekostiging van de zorg 

zijn van grote invloed op de ouderenzorg. Zorgorganisaties moeten met minder 

middelen meer productie van hogere kwaliteit leveren. Zij moeten effectiever en 

efficiënter werken. Een belangrijke manier om de kosten te verminderen is gebruik 

maken van ‘gratis’ middelen en hergebruik of her-allocatie van middelen. Een andere 

manier om kosten te verminderen is zoeken naar synergie- en efficiencyvoordelen 

door gebruik te maken van schaalvoordelen en/of samenwerking(svormen). Het is 
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zorgorganisaties tegenwoordig toegestaan om extra dienstverlening aan te bieden 

waar de cliënt privaat voor betaalt. De zorgorganisatie mag geen winst genereren, 

maar er kunnen wel extra inkomsten ontstaan. Actief wordt gezocht naar nieuwe 

of extra inkomstenbronnen. 

ECONOMISCH MARKTWERKING: POSITIONERING

Door de invoering van (beperkte) marktwerking is het van belang voor zorgorganisaties 

om zich van elkaar te onderscheiden en hiermee concurrentievoordeel op te 

bouwen. Zorgorganisaties profileren zichzelf door zich bijvoorbeeld te richten op 

een bepaald specialisme of op een regio. Bewust wordt de publiciteit gezocht om 

de onderscheidende prestaties voor het voetlicht te brengen. 

8.8.2 Onderlinge samenhang trekkrachten

Door de trekkrachten afzonderlijk te analyseren is duidelijk geworden wat hun 

specifieke invloed is op de initiatieven. Nadeel van deze analyse is dat het een 

vereenvoudigd beeld oplevert van de invloed van de externe context op de 

initiatieven. De praktijk is weerbarstiger omdat de verschillende trekkrachten 

elkaar ook onderling beïnvloeden. Zo hebben wijzigingen op het gebied van 

financiering en wet- en regelgeving (politiek-bestuurlijk) direct invloed op de taak 

van de zorgorganisatie (maatschappelijk), het zorgaanbod (ouderenzorg-specifiek) 

en de continuïteit (economisch-zakelijk). Wat het extra gecompliceerd maakt is dat 

de trekkrachten soms ook in tegengestelde richting invloed uitoefenen. Zo heeft 

bijvoorbeeld het nieuwe financieringssysteem (politiek-bestuurlijk) ertoe geleid 

dat cliënten niet meer allemaal ‘dezelfde’ behandeling krijgen. Dit verhoudt zich 

echter moeilijk tot het uitgangspunt van gelijkheid in de zorg (maatschappelijk). 

Een ander voorbeeld is dat door onduidelijkheid over veranderingen in de rol en 

taak van maatschappelijke ondernemingen in de ouderenzorg, er bij het publiek 

veel verkeerde verwachtingen leven (maatschappelijk). Voor zorgorganisaties is het 

echter van belang om zich van elkaar te onderscheiden en zichzelf zo gunstig 

mogelijk te profileren (economisch-marktwerking). Onbedoeld neveneffect is dat 

de verwachtingen hierdoor nog verder worden opgeschroefd in plaats van naar 

beneden bijgesteld. Deze tegengestelde werking is ook duidelijk aanwezig bij 

de ouderenzorg-specifieke en economisch-zakelijke trekkrachten. Deze vragen 
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respectievelijk om een groter en meer divers zorgaanbod van hoge kwaliteit en 

om het verhogen van zorgefficiency en -effectiviteit. Een compromis moeten 

gevonden worden in de vorm van voldoende kwaliteit van zorg tegen aanvaardbare 

kosten. Een laatste voorbeeld betreft de medisch-professionele en ouderenzorg- 

specifieke trekkrachten, die soms op gespannen voet met elkaar staan. Dat wat 

maatschappelijk als kwaliteit van leven wordt gezien, staat vaak op gespannen voet 

met louter medisch-professionele inzichten. Door de toenemende druk (politiek-

bestuurlijk) om meer gebruik te maken van informele zorg (lokale gemeenschap) 

wordt het spanningsveld tussen professioneel-medische en zorg-specifieke 

inzichten nog gecompliceerder. 

8.9 Samenvatting en conclusie

In dit hoofdstuk is de externe context van organisaties in de ouderenzorg in beeld 

gebracht door het afzonderlijk beschrijven van de zeven trekkrachten. Geanalyseerd 

is op welke wijze deze trekkrachten van invloed zijn op de initiatieven. In aanvulling 

op de analyse van de organisatiecontext (hoofdstuk 7) toont deze analyse van de 

trekkrachten aan dat de externe context (mede) aanleiding is voor veel initiatieven. 

Doordat de organisaties te typeren zijn als maatschappelijke ondernemingen 

neemt de politiek-bestuurlijke trekkracht hierbij een speciale positie in. Het is voor 

maatschappelijke ondernemingen noodzakelijk om zich hiertoe te verhouden: 

er is sprake van een dwingende invloed. Op stelsel- of financieringswijzigingen 

en veranderende opleidingseisen moet gereageerd worden. Initiatieven waarop 

gereageerd moet worden zijn daarom te typeren als noodzaak-gedreven (necessity-

driven). De ouderenzorgspecifieke trekkracht heeft daarentegen geen dwingende 

invloed op de organisaties. Inspelen op veranderende inzichten over zorg en 

kwaliteit van leven en veranderende behoeften van cliënten is geen pertinente 

noodzaak voor de organisatie, maar een ambitie. Hier wil de organisatie op 

reageren, omdat het tegenwoordige aanbod als te schaars wordt beschouwd in 

relatie tot huidige en toekomstige behoeften. Deze initiatieven zijn te typeren als 

behoefte-gedreven (conviction-driven). Ze hangen veelal samen met de missie van 

de zorgorganisatie en benadrukken de focus en identiteit van de organisatie. De 

aanleiding wordt dus niet gevormd door het behalen van financieel gewin zoals het 

geval is bij de initiatieven die kans-gedreven (opportunity-driven) zijn.
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Omdat de aanleidingen voor initiatieven voornamelijk afkomstig zijn uit de externe 

context, die gelijk is voor alle organisaties in de ouderenzorg, is het logisch dat er 

weinig verschillen zijn tussen de organisaties. De verschillen die er wel zijn, kunnen 

worden verklaard uit het gegeven dat iedere organisatie een eigen interpretatie 

geeft aan de ontwikkelingen in de externe context en de keuze van (re)ageren 

samenhangt met de eigen missie en sterkten en zwakten van de interne organisatie. 

In hoofdstuk 6 is geconcludeerd dat bij beide ouderenzorgorganisaties een grote 

variëteit aan doelen te onderscheiden is, gericht op sociale en/of economische 

waardecreatie in de vorm van nieuw aanbod, nieuwe manier van denken en doen en 

continuïteit. De analyse van de trekkrachten laat zien dat deze doelen voortvloeien 

uit belangrijke veranderingen in de externe context. Zie figuur 8.1

Trekkracht Van Naar Doel

Politiek-
bestuurlijk/
Ouderenzorg 
specifiek

· Aanbodgericht

· Uniformiteit 
(eenheidsworst)

· Vraaggericht

· Diversiteit (keuzemoge-
lijkheden)

· Divers aanbod

Ouderenzorg 
specifiek

· Probleemgericht 
handelen

· De zuster weet wat goed 
voor u is

· Zorg centraal

· Wens cliënt is 
uitgangspunt

· Eigen regie van de cliënt

· Welzijn centraal

· Nieuwe manier 
van denken en 
doen

· Ander aanbod

Politiek-
bestuurlijk/
Economisch-
zakelijk

· Oude financiering 

· Financiering per bed

· Budget cliënt gelijk

· Alleen publieke gelden

· Nieuwe financiering

· Financiering per cliënt

· Budget cliënt verschillend

· Budget afstemmen op 
wens cliënt

· Afnemende publieke 
gelden

· Private gelden

· Nieuw aanbod

· Nieuwe manier 
van denken en 
doen

· Financieel 
risico 
beperken

Maatschap-
pelijk/Lokale 
gemeenschap

· Verzorgingsstaat intact

· Gesloten zorgsysteem

· Duidelijke taak maat-
schappelijke onderne-
ming in de ouderenzorg

· Veel vrijwilligers

· Geen taak voor familie

· Verzorgingsstaat afbrokke-
lend

· Open zorgsysteem

· Onduidelijke taak maat-
schappelijke onderne-
ming in de ouderenzorg

· Afneming vrijwilligers

· Taak voor familie

· Duidelijkheid 
creëren over 
taak zorgorga-
nisatie

Tabel 8.1: Samenhang tussen veranderingen in de externe context en de doelen van 
initiatieven
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In de oorzaken van de in hoofdstuk 6 geconstateerde verschillen in het verloop 

en het resultaat van de initiatieven, is al gedeeltelijk inzicht verkregen door de 

analyse van de organisatiecontext. Dit inzicht wordt verder uitgebreid door de 

analyse van de externe context in het voorliggende hoofdstuk. Hier blijkt dat de 

trekkrachten ook invloed (kunnen) uitoefenen op het verloop en daarmee het 

resultaat van de initiatieven. Deze verschillen sterk wat betreft de aanwezigheid 

en invloed van een specifieke trekkracht op het verloop. Hieruit blijkt dat de 

politiek-bestuurlijke, ouderenzorg-specifieke en zakelijke trekkrachten met name 

invloed hebben op de aanleiding van de initiatieven. De overige trekkrachten 

hebben vooral invloed op het verloop van de initiatieven. De maatschappelijke 

trekkracht blijkt vaak van invloed omdat er veel onduidelijkheid is over de 

veranderende rol en taak van de maatschappelijke onderneming. Dit uit zich 

meestal in belemmeringen in het verloop van een initiatief door weerstand 

onder zowel personeel als bewoners omdat de legitimiteit van de initiatieven in 

twijfel wordt getrokken. Door de medisch-professionele trekkracht wordt invloed 

uitgeoefend op het verloop van de initiatieven omdat de normen-verantwoorde 

zorg en het functiegebouw voorwaardelijk zijn voor initiatieven en gebaseerd 

op medisch-professionele inzichten. Het verloop van initiatieven ondervindt ook 

veel invloed vanuit de trekkracht van de lokale gemeenschap. De middelen die 

deze biedt zijn ondersteunend aan en in toenemende mate noodzakelijk voor de 

ontwikkeling van (zorg)initiatieven. Daarnaast zijn de ouderenzorgspecifieke en 

economisch-zakelijke trekkrachten niet alleen van invloed op de aanleiding van 

(zorg)initiatieven, maar oefenen ze ook invloed uit op het verloop ervan doordat 

zij leidend zijn voor respectievelijk het wat (de inhoud) en het hoe (de vorm) van 

de initiatieven. Er is sprake van constante afstemming en spanning tussen beide 

trekkrachten om met initiatieven te komen die zowel sociale als economische 

waardecreatie opleveren. Tenslotte is een opvallende bevinding dat de trekkracht 

ten aanzien van marktwerking maar in zeer beperkte mate aanleiding blijkt te zijn 

voor het ontplooien van initiatieven. Dat deze trekkracht wel degelijk van invloed is 

blijkt uit het feit dat de resultaten van de initiatieven heel bewust gebruikt worden 

door de organisatie om zich te profileren. 

De invloed van de externe context is in de praktijk zeer complex omdat de 

trekkrachten niet alleen elkaar onderling beïnvloeden, maar soms ook in 

tegengestelde richting invloed uitoefenen.
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HOOFDSTUK 9   CONCLUSIE EN DISCUSSIE

Inleiding 

De motivatie voor het in dit boek gepresenteerde onderzoek is een bijdrage te 

leveren aan zowel de theorie als de dagelijkse praktijk van ondernemen in de 

maatschappelijke onderneming in de ouderenzorg. Deze studie heeft daarom 

als doel 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’. Deze 

combinatie heeft geleid tot inzicht in:

-  De invloed van de context op de wijze waarop ondernemen zich manifesteert;

-  De variëteit van ondernemen in de ouderenzorg op bestuurlijk- en 

organisatieniveau;

-  De relatie tussen ondernemen op bestuurlijk- en organisatieniveau;

-  Het proces van ondernemen op organisatieniveau;

-  De specifieke context van ouderenzorg.

Alvorens deze bijdrage aan theorie en praktijk in paragraaf 9.3 te presenteren wordt 

in paragraaf 9.1 gestart met het beantwoorden van de vraagstelling die leidend is 

geweest voor deze studie. Daarna worden de beperkingen van dit onderzoek in 

paragraaf 9.2 besproken. Het hoofdstuk sluit (in paragraaf 9.4) af met reflectie en 

aanbevelingen voor onderzoek en praktijk.

9.1	 Beantwoording	vraagstelling

Op basis van de analyses en deelconclusies van de hoofdstukken 5 tot en met 8 

wordt in de deze paragraaf antwoord gegeven op de 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?
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Omdat er nog niet veel bekend is over ondernemen door maatschappelijke 

ondernemingen in de ouderenzorg is, zoals in hoofdstuk 4 uitgebreid beschreven, 

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. Hierdoor gaat het onderzoek verder 

dan alleen het beschrijven van het proces en wordt inzicht gekregen in de 

achterliggende logica. Het begrijpen van de patronen zorgt voor het ontwikkelen 

van adequate verklaringen. 

ONDERNEMEN OP BESTUURLIJK NIVEAU

De in hoofdstuk 5 gepresenteerde analyses en resultaten over ondernemen op 

bestuurlijk niveau zijn gebaseerd op een verkennende studie, in de vorm van 

expert interviews met 30 bestuurders van maatschappelijke ondernemingen in de 

Nederlandse ouderenzorg. De resultaten worden in figuur 9.1 beknopt weergegeven 

en vervolgens toegelicht.

Externe context Karakter

*   randvoorwaarde *   nieuwe activiteiten gericht op:

*   positionering / legitimiteit      - centraal stellen van de cliënt

     - continuïteit van de organisatie

Organisatie context Doel

*   missie: door bestuurders bepaald       intern

*   organisatie condities: beïnvloedbaar

*   attitudes en competenties personeel

     zijn kritische factor maatschappelijk                                   commercieel

      extern

Mate en variëteit

radicaal      incrementeel *   extra dienstverlening

*   product/marktcombinaties

*   inhoudelijke zorginovaties

*   interne projecten

*   samenwerking

Figuur 9.1: Ondernemen op bestuurlijk niveau
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Geconcludeerd is dat ondernemen op bestuurlijk niveau zich manifesteert in nieuwe 

activiteiten die zijn gericht op het centraal stellen van de cliënt en de continuïteit 

van de organisatie. De mate van vernieuwing is echter beperkt, radicale innovaties 

vinden niet veel plaats. Er is wel een grote variëteit aan incrementele innovaties, deze 

zijn onder te verdelen in vijf vormen: Extra dienstverlening, nieuwe product/markt 

combinaties, zorginhoudelijke innovaties, interne projecten en samenwerking. 

Deze laatste vorm komt zowel op zichzelf als in combinatie met de andere vormen 

voor. Deze variëteit laat zien dat ondernemende activiteiten op bestuurlijk niveau 

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. 

De resultaten van dit onderzoek maken verder duidelijk dat zowel de externe 

context als de organisatiecontext van invloed is op de wijze waarop ondernemen 

zich manifesteert. In hoofdstuk 5 is geconcludeerd dat de trekkrachten politiek-

bestuurlijk en economisch-marktwerking direct van invloed zijn op het karakter en 

de variëteit van ondernemen op bestuurlijk niveau omdat zij de randvoorwaarden 

vormen waarbinnen de bestuurders kunnen ondernemen. Deze trekkrachten 

bepalen of er sprake is van een markt, de mate waarin concurrentie mogelijk 

is en de ruimte in de wetgeving voor een eigen beleid. De overheid probeert 

enerzijds ondernemen te stimuleren door de invoering van beperkte marktwerking 

maar blokkeert ondernemen anderzijds door toenemende regulering. Deze door 

bestuurders ervaren tweeslachtigheid van de overheid creëert onduidelijkheid 

en maakt dat de bestuurders hun eigen weg moeten kiezen. Daarnaast is ook de 

trekkracht economisch-zakelijk van grote invloed. Zorgorganisaties moeten zowel 

hun huidige dienstverlening efficiënter aanpakken, als dat de organisatie in al haar 

geledingen moet worden toegerust om nieuwe mogelijkheden te kunnen creëren 

en benutten. 

De discretionaire ruimte van bestuurders in de externe context wordt bepaald door 

de strategische opties die bij hen bekend zijn en de aanwezigheid van machtige 

stakeholders. Dit betekent niet dat zij volledig geleid worden door de trekkrachten 
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in de externe context, bestuurders hebben nog altijd keuzemogelijkheden. 

Beïnvloeding van de organisatiecontext is voor bestuurders daarentegen een 

stuk makkelijker. De missie wordt op bestuurlijk niveau vastgesteld en bepaalt 

de focus en positionering van de organisaties en is daarom van invloed op de 

mate en variëteit van ondernemende activiteiten die ontplooid worden. Daarnaast 

heeft men op bestuurlijk niveau 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. Bijna alle 

organisaties zijn geherstructureerd tot platte organisaties met decentrale of 

regionale verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dit bevordert de mogelijkheid 

tot ondernemen op verschillende niveaus in de organisatie en zorgt tevens voor 

minder afstand tussen de bestuurders en het primaire proces. Tegelijkertijd laten 

de resultaten van deze studie zien dat bestuurders geen actieve invloed uitoefenen 

op de ontwikkeling van de competenties en houding die nodig zijn voor de nieuwe 

manier van werken. Ze initiëren bijvoorbeeld cultuur- en opleidingstrajecten, maar 

monitoren vervolgens niet op welke wijze hier invulling aan wordt gegeven. Tevens 

worden de randvoorwaarden niet op orde gebracht waardoor de implementatie niet 

plaats kan vinden. 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. 

ONDERNEMEN OP ORGANISATIENIVEAU

Om te kunnen concluderen hoe ondernemen zich manifesteert op organisatieniveau 

zijn de aanleiding, het doel, het verloop en het resultaat van 13 initiatieven binnen 

twee maatschappelijke ondernemingen in de ouderenzorg met elkaar vergeleken. 

Daarnaast is de invloed van de organisatiecontext en externe context op dit proces 

geanalyseerd. De resultaten van deze vergelijkende longitudinale multi-case studie, 

zijn in hoofdstuk 6 tot en met 8 uitgebreid gepresenteerd. De kernpunten zijn 

in figuur 9.2 schematisch weergegeven en worden vervolgens toegelicht om de 

probleemstelling te beantwoorden.
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Aanleiding

*    noodzaak

*    behoefte

Externe context *    kans

*  complex, hybride, moreel bepalend

*   vorm Doel

*   inhoud sociale en economische waardecreatie

*   verwachtingen *    nieuw aanbod

*   ondersteuning *    nieuwe manier van denken en doen

*    continuïteit

Organisatie context

*  missie: keuze Verloop

*  organisatiecondities: knepunten *    veel betrokkenen

*  persoonlijke invulling *    kennis en ervaring

*  aard / soort personeel *    middelengebruik

bevorderend / *   geleidelijke ontwikkeling

belemmerend

Resultaat

*    incrementele innovatie

*    succes afhankelijk van verloop

     niet van doel

Figuur 9.2: Ondernemen op organisatieniveau

Ontwikkelingen in en kenmerken van de externe context en de organisatiecontext 

bepalen de aanleiding van de initiatieven. De grote variëteit aan initiatieven wordt 

verklaard doordat er meerdere aanleidingen zijn om te ondernemen. 

De aanleidingen voor de in dit onderzoek bestudeerde initiatieven zijn op drie 

wijzen te typeren:

-  noodzaak gedreven (necessity-driven);

-  behoefte gedreven (conviction-driven);

-  kans gedreven (opportunity-driven).

Dit onderzoek toont aan dat op organisatieniveau een grote variëteit aan 

initiatieven wordt ontplooid. De verklaring hiervoor ligt in het gegeven dat 

ondernemen in de ouderenzorg niet alleen door kansen wordt gedreven 

(opportunity-driven). Maatschappelijke ondernemingen in de ouderenzorg worden 

geconfronteerd met een grote diversiteit aan ontwikkelingen in de externe context 

en knelpunten in de organisatiecontext. Doordat deze organisaties te typeren 

zijn als maatschappelijke onderneming (dat wil zeggen: private organisatie met 

een publieke taak) is de politiek-bestuurlijke trekkracht in de externe context 

van grote invloed. Het is noodzakelijk voor de maatschappelijke onderneming 
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om zich tot de ontwikkelingen hierin te verhouden: zij hebben een dwingende 

invloed. Op stelsel- of financieringswijzigingen en bijvoorbeeld opleidingseisen 

moet gereageerd worden, zij vormen dus aanleiding om initiatieven te ontplooien. 

Initiatieven waarop gereageerd moet worden zijn daarom te typeren als noodzaak-

gedreven (conviction-driven). Een andere trekkracht uit de externe omgeving, 

de ouderenzorgspecifieke trekkracht, heeft weliswaar geen dwingende invloed 

op zorgorganisaties, maar is wel van groot belang. Inspelen op veranderende 

inzichten over zorg en kwaliteit van leven en veranderende behoeften van cliënten 

is geen pertinente noodzaak voor de organisatie, maar een behoefte. Hier wil de 

organisatie op reageren, omdat zij er van overtuigd is dat het ook anders kan. Ook 

dit is dus reden voor de organisatie om met initiatieven te komen. Deze initiatieven 

zijn te typeren als behoefte-gedreven (conviction-driven) en hangen veelal samen 

met de missie van de zorgorganisatie en benadrukken de focus en identiteit van 

de organisatie. 

De kenmerken van de, in hoofdstuk 7 beschreven organisatiecontext en de 

ontwikkelingen in de, in hoofdstuk 8 beschreven, externe context zijn ook bepalend 

voor de doelen van de initiatieven. Zorgorganisaties creëren hierdoor initiatieven 

die als doelstelling hebben het creëren van sociale en economische waarde in de 

vorm van:

-  nieuw aanbod;

-  nieuwe manier van denken en doen;

-  continuïteit.

De verhouding tussen sociale en economische waardecreatie en de concrete 

invulling hiervan is afhankelijk van de organisatiecontext waardoor verschillen 

tussen organisaties ontstaan. De resultaten in hoofdstuk 6 en 7 laten op dit gebied 

dan ook verschillen zien tussen de initiatieven van Alpha en Omega. 

Dit onderzoek toont aan dat initiatieven vaak meervoudige doelen kennen. Reden 

hiervoor is dat de organisatie voortdurend de ideeën, waarden en belangen 

van de diverse stakeholders met elkaar in balans moet brengen. De initiatieven 

Ontmoetingsruimte en Robijn zijn hier goed voorbeelden van. Omdat er geen 
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extra middelen beschikbaar zijn, wordt creatief met de beschikbare middelen 

omgesprongen en ontstaat er een grote variëteit aan innovaties die multidimensionaal 

van aard zijn. Dit wil zeggen dat de innovaties zich niet laten plaatsen in een enkel 

‘hokje’ van het classificatieschema’s voor innovatie in diensten (Den Hertog, 2010). 

Bij alle initiatieven is sprake van een combinatie van twee of meer van de in dit 

schema gepresenteerde innovatievormen. Een opvallend resultaat is dat er bij alle 

initiatieven mede sprake is van innovatie in zakenpartner en/of verdienmodel. De 

grote aandacht voor deze innovatievormen is te verklaren uit de ontwikkelingen in 

de externe context, zoals afnemende publieke financiering, toenemende vraag en 

introductie van beperkte marktwerking. Deze hebben ertoe geleid dat economische 

waardecreatie van toenemend belang is voor maatschappelijke ondernemingen. 

Belangrijke conclusie is dat ondernemen dus niet alleen gericht is op sociale 

waardecreatie maar ook op economische waardecreatie. 

De externe en organisatiecontext zijn ook van invloed op het verloop en het 

resultaat van de initiatieven. In hoofdstuk 7 en 8 is geconcludeerd dat de 

waargenomen verschillen qua verloop en resultaat grotendeels worden bepaald 

door bevorderende en belemmerende factoren die voortvloeien uit de context. Uit 

de analyse van het verloop van de initiatieven blijkt dat er meestal sprake is van 

verschillende interne en/of externe betrokkenen. De diversiteit aan betrokkenen 

zorgt ervoor dat heterogene kennis en ervaring uit verschillende disciplines en 

locaties wordt ingebracht. De initiatieven Front cooking en Gastvrouwen zijn 

uitstekende illustraties van creatief gebruik van middelen door het combineren van 

verschillende inzichten. Door het buiten de eigen kaders denken (‘out-of-the-box’) 

worden in een gezamenlijke inspanning ideeën (verder) ontwikkeld, doelen bepaald 

en vindt continue aanpassing plaats. De resultaten maken duidelijk dat dit proces, 

dat getypeerd wordt als bricolage (Baker & Nelson, 2005), beïnvloed wordt door de 

aanwezige organisatiecondities. Zij stimuleren of belemmeren de mechanismes die 

bricolage drijven: samenwerking, kennis en ervaring, flexibiliteit in de omgang met 

middelen en geleidelijke ontwikkeling. De initiatieven monden uit in incrementele 

innovaties die een kleinschalig karakter hebben en voornamelijk zijn gericht op 

lokale behoeftes en problemen. 
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Uit deze studie blijkt verder dat in de organisatiecontext, naast de missie en de 

organisatiecondities, nog twee factoren van invloed zijn op het verloop en het 

resultaat. De eerste is dat het verschil in ‘persoonlijke invulling’ van een functie van 

groot belang is. Zowel managers als overige medewerkers verschillen onderling 

van elkaar in ervaring, competenties, motivatie en houding. Deze individuele 

verschillen kunnen zowel een stimulerende of belemmerende factor zijn voor het 

verloop van de initiatieven. Bij het initiatief EVV is dit heel duidelijk waarneembaar. 

De tweede invloedrijke factor is de aard/soort personeel. 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. 

Dit onderzoek maakt duidelijk dat ondernemen op organisatieniveau, net als 

ondernemen op bestuurlijk niveau, ook beïnvloed wordt door de externe context. 

De resultaten laten zien dat de externe context, die getypeerd wordt als complex, 

ambigue en moreel, van invloed is omdat deze (mede)bepalend is voor de aanleiding 

en het doel van de diverse initiatieven. De externe context heeft ook invloed op het 

verloop en het resultaat van de initiatieven. De trekkrachten verschillen echter sterk 

wat betreft hun aanwezigheid en de mate van invloed. De economisch-zakelijke 

trekkracht en de ouderenzorg specifieke trekkracht hebben invloed op het verloop 

van vrijwel alle initiatieven. Zij beïnvloeden respectievelijk de vorm en de inhoud 

van de initiatieven. Er moet bedrijfsmatig gedacht worden en met minder middelen 

moet meer productie van hogere kwaliteit worden geleverd. Dit staat echter 

soms op gespannen voet met de aandacht voor vraaggestuurd werken waarbij 

verscheidenheid en keuzemogelijkheid centraal staat. Er is sprake van constante 

spanning tussen beide trekkrachten en voortdurende afstemming is noodzakelijk 

om met initiatieven te komen die zowel sociale als economische waardecreatie 

opleveren. Het initiatief ontmoetingsruimte illustreert dit. De maatschappelijke 

trekkracht blijkt vaak van invloed omdat er veel onduidelijkheid is over de taak van 

de maatschappelijke onderneming. Het initiatief Verenigingen maakt duidelijk dat 

dit leidt tot verkeerde verwachtingen en zich uit in belemmeringen in het verloop 

van een initiatief door weerstand onder zowel personeel als bewoners. Tenslotte 

is de trekkracht van de lokale gemeenschap van toenemende invloed. Omdat zij 
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middelen kan verschaffen die ondersteunend, en in toenemende mate noodzakelijk 

zijn voor de ontwikkeling van de initiatieven wordt hier creatief op ingespeeld. Het 

initiatief Belevingsgericht wonen heeft dit aangetoond.

VERHOUDING ONDERNEMEN OP BESTUURLIJK- EN ORGANISATIENIVEAU

Dit onderzoek laat zien dat ondernemen op bestuurlijk- en organisatie niveau zich 

verschillend manifesteert. Op het eerste niveau ligt de nadruk vooral op beleid en 

planning en bij de tweede op (inter)actie. Op bestuurlijk niveau zijn grote projecten 

waarneembaar die soms flinke investeringen vragen voor enkele jaren. De 

innovaties zijn beleidsmatig en grootschalig van aard maar slecht zelden dermate 

radicaal dat ze de zorgstructuren en –systemen op macroniveau veranderen. 

Op organisatieniveau betreffen het voornamelijk intern gerichte initiatieven ten 

behoeve van het vervullen of oplossen van lokale behoeftes en problemen. 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 (zowel materieel als immaterieel) gebruiken, zorgt 

voor incrementele innovaties.

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. Het bestuurlijk niveau heeft 

een kaderstellende rol met betrekking tot ondernemen. Het is verantwoordelijk 

voor de missie en de strategie van de organisatie en bepaalt de positionering. 

Op organisatieniveau is men verantwoordelijk voor de kwaliteit en tevredenheid 

van de inhoudelijke zorg en de zorgrelatie. Omdat bestuurders een kaderstellende 

rol hebben betekent dit dat zij de ruimte en mogelijkheden voor ondernemen op 

organisatieniveau kunnen beperken of stimuleren. De discretionaire ruimte van 

bestuurders in de organisatiecontext is groot maar wordt echter onvoldoende 

benut. Dit onderzoek toont aan dat zij onvoldoende aandacht hebben voor de 

belemmeringen die de daadwerkelijke implementatie van nieuwe processen in de 

organisatie in de weg staan en die kunnen  zorgen voor verlaging van de kosten 

(Cho en Hambrick, 2006; Peteraf en Reed, 2007)



232

| HOOFDSTUK 9

Bestuurders kunnen ondernemen echter niet afdwingen. Het is afhankelijk 

van de capaciteiten en bereidheid van het management en de medewerkers of 

initiatieven daadwerkelijk tot bloei komen. Initiatieven op organisatieniveau 

worden daarentegen weer bevorderd of belemmerd door de op bestuurlijk niveau 

vastgestelde missie en organisatiecondities. Er bestaat dus een grote onderlinge 

afhankelijkheid tussen de beide niveaus. 

De discretionaire ruimte van bestuurders in de externe context is echter veel 

beperkter. Het samenspel van de zeven trekkrachten die op de zorgorganisatie 

inwerken maakt dat er sprake is van een grote variëteit aan invloedrijke stakeholders 

met verschillende (soms tegengestelde) wensen, waarden en belangen. Dit leidt 

ertoe dat ondernemende activiteiten soms niet door alle stakeholders geaccepteerd 

worden. 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 

externe context is dus van invloed op zowel aanleiding als de acceptatie van de 

ondernemende activiteiten en dit verschilt soms op beide niveaus zoals blijkt 

uit hoofdstuk 5 en 8. Geconcludeerd dat de economisch-zakelijke trekkracht 

op beide niveaus aanleiding is voor ondernemende activiteiten. Ook is duidelijk 

geworden dat op organisatieniveau deze trekkracht van grote invloed is op de 

acceptatie van ondernemen. Dit omdat, zoals eerder in deze paragraaf beschreven, 

men op organisatieniveau bezorgd is dat deze trekkracht prioriteit krijgt boven 

de ouderenzorg-specifiek trekkracht. De ouderenzorg specifieke trekkracht is 

met name van invloed op het primaire proces en hierdoor aanleiding voor veel 

initiatieven op organisatieniveau. Op bestuurlijk niveau worden de principes van 

vraaggericht werken en ‘de klant centraal’ wel onderschreven, maar vormt de 

ouderenzorg-specifieke trekkracht geen aanleiding voor ondernemende activiteiten. 

Op dit niveau heeft de politiek-bestuurlijke trekkracht de meeste invloed door de 

toenemende onzekerheid over de (toekomstige) wet- en regelgeving. Dit uit zich 

in veel tijd en aandacht voor onderhandeling met zorgkantoren, Inspectie van de 

gezondheidszorg en eventuele samenwerkingspartners. Op organisatieniveau uit 

deze trekkracht zich vooral in veel wantrouwen, bureaucratische rompslomp en 

vertraging waardoor initiatieven belemmerd worden.
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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. Door de bezuinigingen is de reguliere 

AWBZ zorg verschraald en wordt de rol van familie en vrijwilligers in de zorg steeds 

belangrijker. De overheid spreekt over de vermaatschappelijking van de zorg en 

doet steeds meer een beroep op de zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van 

burgers. De zorg moet niet ‘binnen’ plaatsvinden maar in de maatschappij, gebruik 

makend van de 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 organisatieniveau kan echter 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. Het initiatief Robijn is een 

uitstekende illustratie hiervan. Feitelijk worden op de werkvloer de keuzes gemaakt 

die leiden tot aanhoudende vernieuwingen op organisatieniveau. 

Dit onderzoek maakt duidelijk dat er met name op organisatieniveau een grote 

variëteit aan initiatieven is waar te nemen die zorgen voor continue vernieuwing. 

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.
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9.2 Beperkingen van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in het proces en de variëteit van 

ondernemen. Om die reden zijn twee organisaties geselecteerd die bekend staan 

als ondernemend. Omdat deze organisaties niet representatief zijn is het niet 

mogelijk om aan de hand van deze studie uitspraken te doen over de mate waarin 

ondernemen voorkomt in maatschappelijke ondernemingen in de ouderenzorg. 

Een tweede beperking van dit onderzoek is dat er alleen formele interviews zijn 

gehouden met bestuurders, managers en operationeel leidinggevenden. Reden 

hiervoor is dat er geen toestemming was om uitvoerenden formeel te interviewen 

omdat zij niet gemist kunnen worden op de werkvloer. Door formele en informele 

observaties is echter wel een goed beeld verkregen van deze groep maar hieruit is 

niet op te maken of zij zich herkennen in het beeld dat door de overige respondenten 

van hen geschetst is. Mede omdat uit de resultaten naar voren is gekomen dat het 

delegeren van taken en verantwoordelijkheden voor een aantal leidinggevenden 

nog lastig is, roept dit de vraag op in hoeverre uitvoerenden daadwerkelijk niet 

mee willen/kunnen in de veranderingen of dat zij er onvoldoende gelegenheid 

voor krijgen. Om hier meer inzicht in te krijgen is nader onderzoek op het niveau 

van uitvoerenden zeer gewenst. Dat cliënten niet bij het onderzoek zijn betrokken 

kan ook als beperking worden aangemerkt. Hier is bewust voor gekozen omdat 

het doel niet is om inzicht te krijgen in het succes van ondernemen. In het 

onderzoek is echter wel het resultaat van de initiatieven aangegeven en hierin zijn 

soms ook uitspraken over de tevredenheid van de cliënt meegenomen. Deze zijn 

gebaseerd op wat de respondenten hierover verteld hebben en informatie uit de 

clienttevredenheidsonderzoeken maar niet door het direct bevragen van de cliënt. 

De laatste beperking van dit onderzoek is het gegeven dat de ontwikkelingen in de 

ouderenzorg zo snel gaan dat sommige gepresenteerde uitspraken en situaties al 

zijn achterhaald door de actualiteit. 

9.3 Bijdragen aan theorie en praktijk

Nu in de voorgaande paragrafen de vraagstelling van deze studie is beantwoord 

en de beperkingen van het onderzoek zijn besproken, wordt in deze paragraaf 

duidelijk gemaakt wat dit onderzoek heeft bijgedragen aan drie thema’s in 
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theorie en praktijk; ondernemen in de non-profit sector, de contextuele inbedding 

van ondernemen en het proces van ondernemen. De paragraaf sluit af met een 

schematische weergaven van de relatie tussen deze thema’s.

ONDERNEMEN IN DE NON-PROFITSECTOR

De resultaten van deze empirische studie naar ondernemen in maatschappelijke 

ondernemingen in de ouderenzorg dragen ten eerste bij aan een breder begrip van 

ondernemen door aan te tonen dat ondernemen niet alleen wordt gedreven door te 

handelen naar aanleiding van kansen (opportunity-driven) maar ook uit noodzaak 

(necessity- driven) en behoefte (conviction- driven). In het geëigende onderzoek 

naar ondernemen, refereert necessity aan de economische situatie van het individu 

(bron). Ondernemen is in dit geval geen keuze maar een noodzaak. In dit onderzoek 

betreft necessity de (politiek)economische situatie van de organisatie. De publieke 

taak brengt met zich mee dat maatschappelijke ondernemingen soms geen 

keuzevrijheid hebben. In maatschappelijke ondernemingen wordt echter niet alleen 

overgegaan tot ondernemen omdat dit door de overheid afgedwongen (problem 

driven) wordt in het kader van de invoering van beperkte marktwerking en de 

afnemende financiële middelen, maar ook omdat men intrinsiek gemotiveerd is door 

de overtuiging (conviction-driven) dat het anders kan (Gawell, 2008)1. Convictions 

zijn geen persoonlijke, individuele behoeftes, maar een perceptie van behoeftes die 

in (groepen van) de maatschappij leven dat er iets moet veranderen. Convictions 

zijn verbonden met overtuiging, hetgeen kracht geeft om oppositionele ideeën 

voor te stellen en toe te passen. Uit onderhavige studie blijken maatschappelijke 

ondernemingen sterk geëngageerd met hun doelgroep en ervan overtuigd dat de 

bestaande praktijken niet langer adequaat zijn en er alternatieven mogelijk zijn. 

Het initiatief gastvrouwen is een uitstekende illustratie hiervan. Steyaert en Hjorth 

(2003) spreken in dit verband over ‘driven by the incomplete’. Omdat de bestaande 

situatie als te beklemmend wordt ervaren, ontstaat de behoefte om deze open te 

breken of zich hier vrij van te maken hetgeen leidt tot het uitdagen van gevestigde 

organisatie-ideeën en –praktijken. Deze studie toont aan dat ondernemen niet 

alleen het opvolgen van kansen inhoudt maar ook het overkomen of verwijderen van 

1 Gawell gebruikt in haar studie de term necessities om behoefte gedreven ondernemen te duiden. 
Omdat in het gangbare onderzoek de term necessities juist gebruikt wordt om aan te geven dat onder-
nemen geen keuze maar een noodzaak betreft, wordt in deze studie voor de term conviction gekozen. 
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belemmeringen in de omgeving. 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 duidelijk dat winst en 

(sociale) veranderingen elkaar niet uitsluiten en dat een onderscheid aanbrengen 

tussen ‘business’ en ‘social’ ondernemen dan ook niet nodig is (Rindova, Barry en 

Ketchen, 2009). 

Dit leidt tot de tweede contributie aan het thema ondernemen in de non-

profitsector; nl. de bijdrage aan het debat over de betekenis en bruikbaarheid van 

het concept ‘social entrepreneurship’ (Dahles, Verduyn en Wakkee, 2010). Het 

gebruik van dit concept heeft de laatste jaren een vlucht genomen waardoor er veel 

onduidelijkheid is over wat het heden ten dage precies betekent. Desondanks wordt 

het concept door veel onderzoekers nog steeds gebruikt om het onderscheid tussen 

ondernemen in profit en non-profitorganisaties te duiden. De aanname hierbij is 

dat ondernemen in profitorganisaties is gericht op economische waardecreatie 

en dat ondernemen in non-profitorganisaties is gericht op sociale waardecreatie. 

Dit empirisch onderzoek heeft laten zien dat, hoewel non-profitorganisaties geen 

winstoogmerk hebben, ook zij moeten zorgen voor levensvatbaarheid van de 

organisatie. Economische waardecreatie is weliswaar niet het primaire doel van 

een maatschappelijke onderneming, maar is in veel gevallen noodzakelijk omdat 

anders de sociale waardecreatie (het primaire doel) niet behaald kan worden. In 

profitorganisaties is de omgekeerde beweging waar te nemen (Aguinis en Glavis, 

2012). Hier was sociale waarde oorspronkelijk vaak een (onbewust) bijproduct van 

de gecreëerde economische waarde. Recentelijk wordt hier echter steeds meer 

bewust naar gestreefd, blijkend uit de sterk toegenomen belangstelling voor 

maatschappelijk verantwoord ondernemen (Corporate Social Responsibility). Beide 

vormen van waardecreatie blijken in de praktijk dus complementair aan elkaar 

en waarneembaar in zowel profit als non-profitorganisaties. 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 studie 

daarentegen heeft wél een verklaring gevonden voor de verschillende manifestaties 

van ondernemen in de non-profitsector. Deze verschillen worden namelijk juist 
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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 het derde thema waaraan 

dit onderzoek bijdraagt: de invloed van identiteit en legitimiteit op ondernemen. 

In de ondernemerschapliteratuur is nog maar beperkt aandacht geschonken aan 

de dynamische ontwikkeling van processen van identiteit en legitimiteit als gevolg 

van veranderingen in de context (Young, 2001; Drori en Honing, 2013). 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: de overtuigingen en verwachtingen, de gedeelde betekenis 

en geloof in het doel en de manier waarop gewerkt wordt (Kistruck en Beamisch, 

2010). 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: de algemene perceptie dat de activiteiten van de organisaties passend 

zijn bij de sociaal geconstrueerde normen en opvattingen in de samenleving 

(Suchman, 1995). 

Bovenstaande bijdrage aan het debat over ondernemen in de non-profitsector is 

mogelijk geworden omdat de invloed van de context op ondernemen in de analyse 

is betrokken. Hierdoor heeft dit onderzoek niet alleen een verklaring kunnen geven 

voor het verschil in manifestaties van ondernemen op horizontaal niveau (tussen 

verschillende organisaties), maar ook de verschillen op verticaal niveau (bestuurlijk- 

en organisatieniveau) worden verklaard door de context. De contextuele inbedding 

van ondernemen is daarom het tweede thema wat dit onderzoek adresseert.
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CONTEXTUELE INBEDDING VAN ONDERNEMEN

De resultaten van de invloed van organisatiecondities op ondernemen op 

organisatieniveau laten zien dat de beïnvloedende organisatiecondities (bijna) 

gelijk zijn aan de factoren die van belang zijn in non-profitorganisaties (Ireland, 

Kuratko en Morris, 2006a). Belangrijke uitzondering blijkt het gebruik van 

beloningen om ondernemende activiteiten te stimuleren. Financiële beloningen in 

een non-profitorganisatie zijn, als het gevolg van wet- en regelgeving, moeilijk 

te distribueren. Dit onderscheid leidt echter niet tot beperkingen in het ontstaan 

van initiatieven omdat er sprake is van intrinsieke motivatie. Dit sluit aan bij de 

bevinding van dit onderzoek dat ondernemen niet alleen door organisatie of 

persoonlijk financieel gewin gedreven wordt maar ook ‘conviction driven’ kan zijn. 

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 de specifieke kenmerken en overtuigingen van het personeelsbestand. Het is 

opvallend dat de aard/soort personeel, een factor die van grote invloed blijkt in 

deze studie, in de literatuur niet eerder benadrukt is als factor van belang. Dit is 

deels toe te schrijven aan het gegeven dat het merendeel van het onderzoek naar 

ondernemen, behalve dat ze zich vooral richten op profit organisaties, ook slechts 

beperkt en selectief aandacht heeft geschonken aan de service sector (Phan, Wright 

en Ucbasaran,2009). Onderzoek heeft vooral plaatsgevonden in kennisintensieve 

organisaties in de zakelijke dienstverlening waar veel hoogopgeleide professionals 

werkzaam zijn. Hoewel de zorgsector over het algemeen getypeerd wordt als 

professionele organisatie wordt de maatschappelijke onderneming in de ouderenzorg 

niet gedomineerd door de ‘klassieke’ professional (Boekholdt, 2005). Het grootste 

deel van het personeelsbestand bestaat uit uitvoerenden. Zij zijn gemiddeld van 

hogere leeftijd, al lange tijd in dienst en hebben een laag opleidingsniveau. Volgens 

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

is er vaak sprake van faalangst. Vernieuwing wordt door hen eerder als bedreiging 

dan als uitdaging ervaren. Onderzoek van Fuglsang (2010b) laat zien dat laag 

opgeleide medewerkers een kleiner innovatiebewustzijn kennen. Ze zijn uit zichzelf 

niet gefocust op ontwikkeling en innovatie maar gaan mee met initiatieven die 

aansluiten bij hun intrinsieke motivatie (Andersen, 2008). De onderhavige studie 

toont aan dat bij deze groep het ontwikkelen van ondernemende activiteiten actief 
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gestimuleerd moet worden en dat gerichte begeleiding bij de uitvoering nodig is. 

De persoonlijke invulling van deze ‘management support’ is van grote invloed op 

het verloop en het resultaat van de initiatieven. 

Zowel de organisatiecontext als de externe context beïnvloeden de manifestaties 

van ondernemen. De externe context van maatschappelijke ondernemingen in 

de ouderenzorg is te typeren als complex, hybride en moreel. Op macroniveau 

zijn de algemene doelstellingen van toegankelijkheid, doelmatigheid en kwaliteit 

van de zorg geformuleerd. De ontwikkelingen in de externe context hebben ertoe 

geleid dat de operationalisering hiervan nu op meso-niveau, de zorgorganisaties, 

moet plaatsvinden. Om in te spelen op specifieke omstandigheden en te komen 

tot innovaties in de zorg wordt ondernemen gestimuleerd. Een andere inzet van 

middelen kan leiden tot nieuwe soorten van zorgverlening. Ondernemen in de 

ouderenzorg op mesoniveau is dus 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). De initiatieven EVV en ZZP tonen dit duidelijk aan. Door 

de zorgorganisaties worden verschillende keuzes gemaakt met als gevolg dat er 

een grote verscheidenheid aan ondernemende activiteiten is waar te nemen. Deze 

corresponderen niet altijd met wat door interne en/of externe 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. 

Het initiatief Gastvrouwen is een duidelijk voorbeeld hiervan. 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 
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genoeg afgeweken wordt, komen deze als noodzakelijk geachte veranderingen er 

niet door. Dit onderzoek laat zien dat “conviction driven” ondernemen, in deze 

context, een proces is van ‘mindfull deviation’ (Garud en Karnoe, 2001). Het is 

echter nog niet duidelijk of dit verklaard kan worden door de externe context, de 

organisatiecontext of de specifieke sector. Eerder in dit onderzoek is de relatie gelegd 

tussen maatschappelijke ondernemingen en “conviction driven” ondernemen. Uit 

de literatuur is reeds bekend dat alle maatschappelijke ondernemingen opereren 

in een complexe, hybride en morele context. Onderzoek naar het proces van 

ondernemen bij maatschappelijke ondernemingen in bijvoorbeeld de onderwijs- en 

woningcorporatiesector, kan duidelijk maken of dit proces van ‘mindfull deviation’ 

hier ook is waar te nemen waardoor meer inzicht ontstaat in de verklarende 

factoren.

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). Dit is het derde thema waar 

dit onderzoek een bijdrage aan levert. 

HET PROCES VAN ONDERNEMEN

In de literatuur is nog niet veel theorievorming over hoe waardecreatie tot stand 

komt. Het proces van ondernemen wordt nog veelal als black box beschouwd (Priem 

en Butler, 2001; Santford, 2010). Het proces, zoals in dit onderzoek waargenomen, 

laat zich typeren als bricolage. Volgens Baker en Nelson (2005) wordt bricolage 

gekenmerkt door de (her) combinatie van middelen en de bereidheid om bestaande 

praktijken en normen te herzien. In de literatuur is de laatste jaren een toenemende 

belangstelling voor bricolage waar te nemen omdat het ervoor kan zorgen dat 

organisaties problemen kunnen oplossen, aan behoeftes kunnen voldoen en 

kansen kunnen benutten ondanks serieuze middelenbeperkingen (Corbett en Katz, 

2012). Deze studie draagt bij aan de verdere theorieontwikkeling over bricolage 

door inzicht te geven in de drijvende mechanismes: lokale kennis en ervaring, 

creatief middelen (her) gebruik, vele betrokkenen en een geleidelijke ontwikkeling. 

Deze vier mechanismes worden hier achtereenvolgend nader toegelicht.
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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. Het adequaat gebruik maken van de kennis van het 

verleden, de context en van de middelen die de organisatie heeft, geeft inzicht 

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

problemen op te lossen en veranderingen door te voeren. Het initiatief Comford 

card is hier een illustratie van. Andersen (2008) spreekt in dit verband van de 

historische erfenis van de organisatie. Inzicht in de ‘erfenis’ van de organisatie 

geeft 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. Penrose (1959) geeft aan 

dat de middelen van een onderneming ‘an sich’ er niet toe doen, maar dat het van 

belang is hoe een onderneming gebruik maakt van deze middelen. Het gaat niet 

om het hebben van middelen, maar om het benutten van middelen. 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. Verschillende mensen zullen totaal verschillende diensten creëren uit 

dezelfde middelen omdat ze andere attributen zien of waarderen en een andere 

inschatting maken van de context.

Deze studie heeft 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. Dit is duidelijk waarneembaar bij het initiatief Robijn. 

Door gebruik te maken van de heterogeniteit in mentale modellen ontstaat inzicht 

in de mogelijkheden van de beschikbare middelen. Dit leidt tot creativiteit die 

resulteert in onverwachte variaties in het gebruik van middelen. In de literatuur is 

vooral belangstelling voor de rol van de manager bij ondernemen (Floyd en Lane, 

2000). Deze studie laat zien dat ook medewerkers een belangrijke rol hebben 
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omdat zij veel kennis hebben van de dagelijkse praktijken en problemen. Zij 

kunnen dus veel detail en contextafhankelijke informatie inbrengen. Dit onderzoek 

bevestigt hiermee niet alleen de studie van Andersen (2008) die concludeert dat 

het van belang is aandacht te schenken aan de rol van degene met de dagelijkse 

verantwoordelijkheden, maar voegt daar expliciet het belang van samenwerking 

aan toe. Deze studie draagt hiermee bij aan het debat over top-down en bottum-up 

ondernemen door aan te tonen dat het in principe niet uitmaakt van welk niveau 

de initiatiefnemer afkomstig is, maar dat het van belang is om vervolgens de 

verschillende lagen in de organisatie bij de ontwikkeling te betrekken. Het initiatief 

EVV illustreert uitstekend dat er sprake is van een team dat gezamenlijk vormgeeft 

aan het initiatief. 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’ 

een incompleet beeld van de werkelijkheid oplevert en geen inzicht geeft in de 

verschillende manifestaties van ondernemen.

Het laatste kenmerk van bricolage is geleidelijke ontwikkeling. 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). 

Dit onderzoek heeft niet alleen inzicht gegeven in de organisatiecondities die de 

mechanismes kunnen faciliteren of belemmeren maar ook 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. Nader onderzoek naar deze relatie is noodzakelijk om hier een 

definitieve conclusie over te kunnen trekken.
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In figuur 9.3 wordt de relatie tussen de drie thema’s schematisch in beeld gebracht.

  

 
 

 
   
 
  
  
  



Figuur 9.3: Relatie tussen thema’s: non-profit, context en proces

9.4	 Reflectie	en	aanbevelingen

Organisatie- en management studies claimen dat ze een bijdrage leveren aan zowel 

de onderzoeksgemeenschap als de organisaties die object van onderzoek zijn. Dit 

betekent dat er alleen sprake is van een wetenschappelijke bijdrage als de theorie 

bruikbaar is voor zowel onderzoekers als voor praktiserende managers “Theoretical 

knowledge contributes little if that knowledge is not exhibited in oprganizational 

practice and does not affect pracises other than our own theorizing practices” 

(Corley en Gioia, 2011, p.23). Onderzoek (bron) toont echter aan dat de bijdrage 

aan de praktijk meestal onvoldoende uit de verf komt. Dit onderzoek heeft bewust 

een bijdrage beoogd aan zowel theorie als praktijk omdat de onderzoeker het 

persoonlijk belangrijk vindt om een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan het 

oplossen van actuele problematiek in de maatschappij en niet alleen wil publiceren 

voor “het massagraf van de wetenschap” (Vries de, 2009). Door in deze studie de 

relatie tussen ondernemen en de context te onderzoeken 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. 

In de literatuur is er nog onvoldoende aandacht besteedt aan het gedetailleerd in 

beschouwing nemen van de context bij onderzoek naar ondernemen. Longitudinale 

veldstudies worden niet veel uitgevoerd omdat hier vaak geen tijd en gelegenheid 

voor is. Het onderhavig onderzoek heeft echter gedetailleerd aandacht besteed aan 

de context waardoor het mogelijk is gebleken om de samenhang te analyseren tussen 

de diverse (f)actoren die ondernemen beïnvloeden. Gekozen is voor expertinterviews 

in combinatie met een vergelijkende multi-case studie om onderzoek te kunnen 

doen naar ondernemen op zowel bestuurlijk- als organisatieniveau. 
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In de onderzochte praktijk is naar voren gekomen dat de term ondernemer voor 

verwarring zorgt en dat het begrip kans (opportunity) geen duidelijke (rol van) 

betekenis heeft. Het gaat om handelen. Actie staat centraal. Gekozen is daarom 

voor de subjectivistische benadering van ondernemen als judgement en het 

initiatief als eenheid van analyse. Het genereren van kennis over zowel het proces 

van ondernemen als de invloed van de context hierop, twee thema’s waarvan de 

theorie nog onderontwikkeld is, heeft geleid tot een bredere kijk op het fenomeen 

ondernemen waardoor meer inzicht is ontstaan in de microgrondslagen van 

ondernemen:“Individual cognition, attitudes, beliefs and motivation that create and 

influence macro structures (Abell, Felin en Foss, 2008). De gevonden individuele 

verschillen tussen bestuurders, managers en medewerkers zijn zowel van invloed 

op de verschillende manifestaties van ondernemen als op het resultaat. 

Met de invoering van beperkte marktwerking is getracht ondernemen in de 

ouderenzorg te stimuleren. De keuze over de verdeling van de alsmaar schaarser 

wordende middelen is verplaatst van het politieke niveau naar het niveau van 

de zorgorganisatie. Op bestuurlijk niveau is hierdoor meer handelingsvrijheid 

ontstaan maar ook meer onzekerheid door onduidelijkheid rond de regulering. 

Deze onzekerheid brengt, afhankelijk van de individuele zienswijze, kansen of 

bedreigingen met zich mee maar maakt actie niet onmogelijk. Dit betekent dat de 

door Meurs en Noordegraaf (2005) beschreven besturingsfuik: “de situatie waarin 

bestuurders vanwege de uitvoeringsorganisatie veel moeten, vanuit ambitie veel 

willen, maar die tegelijkertijd niet veel kunnen” niet (meer) juist is. Uit deze studie 

blijkt dat bestuurders wel degelijk mogelijkheden hebben, maar hier onvoldoende 

invulling aan geven. Hoewel veel bestuurders aangeven zich niet te laten leiden 

door “Den Haag”, maar zelf hun koers te bepalen, blijkt in de praktijk dat de 

zorgorganisaties toch meer het onderwerp van debat  zijn dan dat ze de agenda 

van de discussie zelf bepalen (RMO, 2010). Op bestuurlijk niveau zijn er dan ook 

bijna geen radicale innovaties die het stelsel van ouderenzorg vernieuwen. Gegeven 

de grote variëteit aan stakeholders met conflicterende waarde en belangen is dit 

ook een moeilijke opgave, maar het is teleurstellend dat deze uitdaging maar door 

weinig bestuurders wordt opgepakt. Ondernemings en /of beleidsplannen staan 

bol van de ambities om de zorg te vernieuwen en aan te passen aan de wensen 
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en behoefte van de cliënt, maar in werkelijkheid gaat de meeste aandacht van 

bestuurders nog steeds uit naar de regulerende en toezichthoudende instanties. 

In plaats van de missie centraal te stellen,  zijn  de meetbare resultaten waarop ze 

door hen worden beoordeeld,  leidend voor hun daadwerkelijk handelen.

 

Er zijn echter veel meer stakeholders, maar aan hen wordt door de bestuurders 

onvoldoende prioriteit toegekend. Er wordt te beperkt geïnvesteerd in een relatie met 

hen waardoor ook geen betrokkenheid  onstaat. Dit heeft belangrijke consequenties 

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

(ondernemende activiteiten) van de organisatie. Stam en Hulsink (2012) hebben 

al aangetoond dat legitimiteitstrategieën van invloed zijn op de snelheid waarmee 

startende ondernemers zorginnovaties kunnen doorvoeren. 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. In een rapport van de Raad voor Maatschappelijke 

Ontwikkeling (2009) is ook al gewezen op het belang van verankering en worden 

concrete aanbevingen gedaan op het terrein van dialoog en discussie. Dit 

onderzoek laat zien ook zien dat op organisatieniveau, juist door erkenning van 

de verschillende stakeholders en hun diverse verwachtingen, ideen en belangen, al 

veel succesvolle initiatieven ontplooid zijn.

Dit onderzoek maakt duidelijk dat ondernemen op bestuurlijk en organisatieniveau 

zich theoretisch verschillend laat duiden. Ondernemen op bestuurlijk niveau kan 

gezien worden als uiting van de ‘agency’ theorie (Van Puyvelde, Caers, Du Bois en 

Jegers, 2012). Hierbij wordt de overheid als de principaal gezien en de bestuurders 

als de agents die uitvoeren. Zij spelen slechts in op de mogelijkheden die ontstaan 

vanuit het beleid van de overheid in plaats van dit beleid actief te willen veranderen 

en op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden. Ondernemen op organisatieniveau 

laat een beeld zien dat veel beter geduid kan worden met behulp van de resource 

dependency theorie (Hillman, Wihers en Collins, 2009). Daar wordt veel meer 

geredeneerd vanuit de eigen missie en middelen, door het creatief hercombineren 

van resources  worden initiatieven gerealiseerd die zijn gericht op het bereiken van 

sociale en economische meerwaarde.
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Nu de ontwikkelingen in de ouderenzorg zich elkaar in een steeds sneller tempo 

opvolgen en het regeerakkoord (2012) laat zien dat de (organisatie van de) 

ouderenzorg drastisch gaat veranderen is het van groot belang dat bestuurders 

duidelijk zijn over de rol en taak van de organisatie zodat hier geen onduidelijkheid 

meer over bestaat. Het is noodzaak om veel sneller dan nu, in te spelen op de 

actuele uitdagingen en hier transparant over te communiceren. 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. Die 

wordt rechtstreeks geconfronteerd met de (acute) vragen en verwachtingen van de 

cliënt en moet daar op dat moment op inspelen.

Medewerkers in de ouderenzorg hebben echter geleerd om taakgericht te werken 

met standaarden en protocollen. Van hen wordt nu dus meer eigen initiatief verwacht 

en experimenteren en leren (met vallen en opstaan) wordt daarom aangemoedigd. 

Dit kan heel stimulerend zijn maar brengt ook veel angst en onzekerheid mee. 

Vooral laagopgeleide medewerkers hebben moeite met veranderingen (Anderson, 

2008). Het is daarom belangrijk dat aanwijzingen en voorbeelden worden gegeven 

van wat van een ieder wordt verwacht omdat dit voor elk niveau en functie weer 

anders ligt. (H)erkenning van de (verschillende) rollen en verantwoordelijkheden 

met betrekking tot ondernemen is nodig om verspilling van middelen en frustratie 

te voorkomen en noodzakelijk voor effectieve vernieuwingen in der zorg. Er moet 

duidelijkheid bestaan over wat er in de organisatie precies onder ondernemend 

werken wordt verstaan en wat de missie betekent voor het dagelijks handelen 

en de richting voor vernieuwing (McDonald, 2007). Daarbij is het van belang te 

realiseren dat zowel managers als medewerkers onderling van elkaar verschillen 

in motivatie, competenties, houding en ervaring. Deze verschillen kunnen zorgen 

voor complexiteit in aansturing maar kunnen ook ten gunste worden aangewend. 

Belangrijk is dat de leiding van de organisatie zich hiervan bewust is en deze 

subjectiviteit en heterogeniteit (h)erkent en de organisatiecondities zodanig 

vormgeeft dat hier voordeel uit behaald kan worden en bricolage gestimuleerd 

wordt. 
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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 
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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 
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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
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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 
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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) 
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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 
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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 
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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). 
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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 
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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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ENGLISCH SUMMARY

Entrepreneurship in Healthcare for the Elderly: Requirements, Resistance, Reality

Introduction

The healthcare sector is faced with an increasing turbulence that is caused my 

major changes in the social, political and institutional environments. In virtually all 

developed countries, there is a restructuring of the way in which care for the elderly 

is organized (Van der Grinden, 2004; Porter, 2006; De Gooijer, 2007, Saltman, 

Calltorp and De Roo, 2011). These changes are designed to reduce costs and 

encourage a customer-oriented kind of care. Attempts to improve public healthcare 

services and specific developments in the Dutch healthcare system aimed at 

introducing a demand-driven market mechanism have led to shifts within the sector. 

There is a changing relationship between the government and social enterprises, 

and within the sector, which at first was only serviced by social enterprises, more 

and more commercial service providers are active. As a result, there is not only 

increased competition, but increasingly also collaboration between the public and 

private sectors. These changes have led to a competitive landscape with inherent 

substantial uncertainties, in addition to which there is also a dissatisfaction with 

regard to the performance of social enterprises. The various stakeholders often 

have high and diverging expectations that are (or can be) realized insufficiently. 

The costs have to be reduced and the service quality has to be improved (Gradius, 

Van Asselt, Bovenberg and Klink, 2011). 

Healthcare for the elderly is an interesting area of the healthcare sector, because 

it poses challenges to organizations that are active in that area, mainly for three 

reasons. First of all, the resources that are available are seriously limited. Secondly, 

due to an aging population, it is necessary to increase the volume of the services 

being provided. And thirdly, the characteristics of the elderly in question are 

changing as well. Their needs and requirements do not match the services that 

are currently being provided (Boekholdt, 2007; Rijkschroeff en Stavenuiter, 2006; 

WRR, 2006).
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However, the discrepancies between customer requirements and the services 

being offered also provide opportunities to organizations that are looking for 

opportunities that thus far have not been spotted or seized (Asoh, Rivers, McCleary 

en Sarvela, 2005). Entrepreneurship is seen as a promising alternative to respond 

to specific circumstances in which flexible solutions to social needs have to be 

found (Mason, Kirkbride en Bryde, 2007). However, (inter)national research into 

entrepreneurship by non-profit organizations, in recent years often referred 

to as social entrepreneurship, is still largely lacking. It is known that profit and 

non-profit organizations differ with regard to their goals and environments. 

Non-profit organizations have a social rather than commercial mission and their 

external environment is characterized by (many) more stakeholders with diverging 

interests. Thus far, little insight is available into the impact of this specific context 

on manifestations and challenges of entrepreneurship on the part of non-profit 

organizations (Bezemer, Volberda, Van Den Bosch en Jansen, 2006; Morris, 

Coombes, Schindehutte en Allen, 2007).

In traditional approaches, it is assumed that the context is a discrete variable that 

can be verified in predictive models. As a result, there is a lack of empirical studies 

that are aimed specifically at studying the process of entrepreneurship within its 

context. However, Zahra (2005) emphasizes the importance of context when it 

comes to gaining access to resources and giving meaning to actions.  In the words 

of Morris, Webb and Franklin: “Contextual differences produce subtle yet important 

differences in the form of entrepreneurship” (Morris, Webb and Franklin, 2011, p. 

48). There is a need for further theoretical and empirical analysis of the specific 

context and how it affects the way entrepreneurship manifests itself (Phan, Wright, 

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

2010).

Methodology

The goal of this study is to establish a connection between the social issue of ‘how 

organizations in healthcare for the elderly can become more entrepreneurial and 

thus improve their services, in light of all the recent developments’ on the one 

hand, and the scientific issue ‘that entrepreneurship has to be studied in relation 
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to its context to gain insight into the process and the variety of entrepreneurship’. 

This will provide insight into the issues and problems that play a role in practice, 

while at the same time making it clear where the theoretical boundaries are. This 

study will examine the following research question: How does entrepreneurship 

manifest itself at a board of directors and organizational level in social enterprises 

in the Dutch healthcare sector and in what way are these manifestations influenced 

by their context?

In this study, that context is divided into the organizational context and the external 

context. The organizational context is defined as the (f)actors within the organization 

in which entrepreneurship occurs and is operationalized by the mission of the 

organization and the organizational conditions of structure, culture and climate. 

The external context is defined as the (f)actors outside of the organization and is 

operationalized by the forces that are present in healthcare for the elderly. To gain 

insight into the characterization and variety of entrepreneurship at the board of 

executives/directors level, interviews were conducted with 30 executives/directors 

of social enterprises providing healthcare to the elderly in the Netherlands. To 

gain insight into the development of entrepreneurship at an organizational level, a 

longitudinal multi-case study involving two social enterprises that are active in the 

sector under investigation was conducted. For a period of twelve months, a total 

of 13 initiatives were followed to gain insight into the process and variety of these 

activities and to determine how they are influenced by their context. Because, as yet, 

little is known about entrepreneurship by social enterprises providing healthcare to 

the elderly, the decision was made to conduct qualitative, exploratory research in 

the form of a contextual process approach. This means that the continuous mutual 

interaction between process and context is included in the analysis specifically, To 

gain insight into the events, situations and undefined phenomena in this context, 

the focus of the research design is largely inductive in nature. The collection and 

analysis of the data did not take place separately, but the two activities alternated 

continuously in an iterative process of observation and verification, using data 

triangulations in the form of document analysis, interviews and observations. 
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Conclusion

Entrepreneurship at the board of directors level manifests itself in new activities 

that focus on the client and on the continuity of the organization. At this level, 

innovations often require substantial investments for several years, and they 

are strategic and large-scale in nature. However, the level of innovation is often 

limited, and rarely of such a radical nature that the care structures and systems 

are affected at a macro-level. The entrepreneurial activities are distinguished in the 

extent to which they are aimed at realizing social and commercial objectives. At an 

organizational level, there is a greater variety of initiatives that lead to incremental 

innovations providing continuous innovation. In everyday practice, people are 

faced with a  variety of problems and challenges. The way employees respond to 

these problems and challenges and the way they use the available resources lead 

to internal initiatives designed to meet local requirements or solve local problems. 

Due to their local and small-scale nature, these initiatives are less visible, as a result 

of which they are not included in the (theoretical and practical) debate regarding 

entrepreneurship in the sector under investigation. This produces a limited picture 

of entrepreneurship in healthcare for the elderly that does not do justice to the 

variety that can be observed.

This study makes it clear that these different manifestations can be explained by 

looking at the influence of the context at both levels, in combination with the 

various roles with regard to entrepreneurship. There is a mutual dependency 

between the entrepreneurial activities at board and organizational level. Although, 

at an organizational level, the organizational context is a given, at a board level, 

it can be influenced. At that level, the mission is determined and, if need be, the 

organizational conditions are adjusted to changing circumstances. In particular 

with regard to structure, it can be observed that adjustments are actively being 

made. However, directors are far less aware of any obstructions when it comes 

to actually implementing the new processes within the organization. Although 

directors recognize that the employees are the critical (success) factor, they make 

insufficient use of their skills and knowledge to alter climate factors that stand in 

the way of new initiatives. Compared to the organizational context, the extent to 

which directors can influence the external context is far more limited, but by the 
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introduction of limited market mechanisms at board level, the room for maneuver 

is increasing. However, lack of clarity with regard to regulation has also caused 

increased uncertainty, which, depending on a person’s attitude, carries either 

opportunities or threats, but which certainly does not prohibit action. This study 

demonstrates that directors do have opportunities, but that they fail to seize those 

opportunities sufficiently. In light of the large variety of stakeholders, with conflicting 

values and interests, this is without a doubt a difficult task, but it is a challenges 

that few directors have chosen to take on. Business plans are filled with ambitions 

to innovate healthcare, but in reality, most directors still focus on the measurable 

results on the basis of which they are evaluated by the regulatory and supervisory 

bodies. Ditrectors take the other stakeholders into account insufficiently, which 

has important consequences, because the various stakeholders are crucial when it 

comes to the legitimacy of the (entrepreneurial activities of the) organization. As 

such, the difference in the requirements and values of the various stakeholders not 

only explains the variety in reasons (to engage in entrepreneurial behavior), but 

also the resistance facing entrepreneurship in this sector. 

However, this complex, hybrid and moral context turns out not to be the only 

explanation for the resistance facing the entrepreneurial behavior of organizations 

providing healthcare to the elderly. At a board level, there is a responsibility for 

making strategic choices about the strategic (re)positioning of an organization as 

a social enterprise, which requires transparent communication, both internally and 

externally. This is necessary, because there is a growing discussion about shifts 

in the way tasks and responsibilities are distributed between care organizations, 

government and civil society. This study concludes that, at board level, there is 

a lack of clear choices with regard to the role and tasks of the organization. As 

a result, the various stakeholders are faced with a lack of clarity and with false 

expectations, which in turn affects the legitimacy of the (entrepreneurial activities 

of the) organization. In addition, it means that the employees lack concrete 

guidelines and management. Directors are often insufficiently aware that, as a 

result of the lack of transparency and slow decision-making, individual employees 

end up having to make the choices and decisions. At an organizational level, there 

is no time to ‘wait’ until the board has finally made its decision. The immediate 
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contact with customers make immediate actions necessary. Thus, insight into the 

needs and requirements of customers and the opportunities and impossibilities 

of the local context gives rise to initiatives that address practical developments. 

In fact, it is on the work-floor that the choices are made that lead to continuous 

innovation at an organizational level. 

Contribution to theory and practice

The results of this empirical study into entrepreneurship in social enterprises 

providing care to the elderly contribute to three related themes in theory and 

practice: entrepreneurship in the non-profit sector, the contextual embeddedness 

of entrepreneurship and the process of entrepreneurship. 

The contribution to the debate on entrepreneurship in the non-profit sector is 

threefold. This study demonstrates that entrepreneurship is not only about seizing 

opportunities (opportunity-driven). Social entrepreneurship also takes place 

because, on the one hand, it is strongly encouraged by the government (necessity-

driven), within a framework of limited market mechanisms and decreasing financial 

resources, and on the other hand based on an intrinsic belief that things can be 

done differently (conviction-driven). This approach to entrepreneurship as ‘necessity 

of change’ is an addition to the approach to entrepreneurship as ‘opportunities 

for wealth’. Through this broader notion of entrepreneurship, it also becomes 

clear that profit and (social) change are not mutually exclusive and that it is not 

necessary to draw a distinction between ‘commercial’ and ‘social’ entrepreneurship 

(Rindova, Barry and Ketchen, 2009). This leads to the second contribution to the 

theme of entrepreneurship in the non-profit sector; the contribution to the debate 

concerning the significance of the concept of ‘social entrepreneurship’ (Dahies, 

Verduyn and Wakkee, 2010). This study has made it clear that the use of the 

concept of social entrepreneurship to refer to entrepreneurship in the non-profit 

sector is not only conceptually incorrect, but that it also excludes any explanation 

of the differences in manifestations of entrepreneurship in different organizations 

within the non-profit sector, because these differences, in contrast to assumptions 

to the contrary, are not explained by differences in the interpretation of and the 

relationship between social and economic value creation per organization. The 
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individual choices made by non-profit organizations in this respect are based 

on the specific mission of the organization, the forms of income generation and 

negotiations with a variety of stakeholders. The most important role played by 

the various stakeholders also becomes clear from the third contribution to this 

theme: the influence of identity and legitimacy on entrepreneurship. This study 

demonstrates that there is resistance to entrepreneurship in the non-profit sector 

because the various internal and external stakeholders no longer have a clear 

idea of what the organization stands for and what its objectives are. This can be 

explained because internal stakeholders, compared to non-profit organizations, 

identify more strongly with the original identity of the organization, and fear that 

the organization may lose sight of its original mission. 

In addition, the non-profit organization, through the many external stakeholders 

with different values and interests, is more deeply embedded in existing values, 

patterns and dependencies (Smith, Knapp, Barr, Stevens and Channatelli, 2010). 

As a result, changes have a bigger impact and raise questions regarding the 

organization’s legitimacy. Di Domenico, Haugh and Tracey (2006) point out that 

it is necessary, especially for non-profit organizations, for directors to develop 

a legitimacy strategy. This will not only increase the (speed of) acceptance of 

innovations, but also increase the influence within the external context. 

The second theme to which this study contributes is the contextual embeddedness 

of entrepreneurship. By including the organizational context in the analysis, this 

study has shown that the difference in manifestations of entrepreneurship can 

also be explained by looking at the specific characteristics and convictions of 

the employees. Most initiatives lead to changes in tasks and competencies. The 

education levels, motivation and attitudes of the employees to a large extent 

determines whether or not they can and/or want to continue. In the sector providing 

healthcare to the elderly, most of the staff carry out orders. They have a relatively 

low educational level and, according to management, they are very emotionally 

committed, but they are also insecure and have a fear of failure. They have learned 

to work in a task-oriented way with standards and protocols, but now they are 

expected to show more initiative. Although this can be motivating, it also can cause 
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fear and uncertainty. This study shows that, as a result, it is important to actively 

encourage and manage the development of entrepreneurial activities among this 

group and that it is also important to provide concrete instructions and examples. 

This personal approach to management support turns out to be a very important 

influence on the process and result of the initiatives. This study has shown that not 

only the organizational context, but the external context as well, has an influence 

on the differences in the way entrepreneurship is manifested. Entrepreneurship 

in the sector under investigation is not a neutral process, but has a political and 

moral element as a result of the aforementioned dilemmas surrounding identity 

and legitimacy. At an organizational level, many economic decisions have to be 

made that are closely related to to moral and political issues like setting priorities, 

dealing with inequality and solidarity (WRR, 2004). Because the care organizations 

make different choices, there is a wide variety of entrepreneurial activities that 

do not always match what stakeholders perceive as ‘good care’, which causes 

resistance (Gastelaars, 2006; Hasenfeld, 2010). The requirements and values of 

the internal and external stakeholders determine the level of acceptance, which 

means they also help determine the emergence and boundaries of the innovative 

practices. Because entrepreneurship within this context is also conviction-driven, 

organizations deliberately look for and test the boundaries of local codes and 

professional standards to see to what extent the external rules and values pose a 

genuine threat. The danger of this is that organizations that diverge too much from 

existing values and routines can lead to reactions that can be counterproductive. 

On the other hand, when they stay too close to existing values and routines, 

changes that are considered necessary will not materialize. This study shows that 

conviction-driven entrepreneurship is a process of ‘mindful deviation’ (Garud and 

Karnoe, 2001).

Together with the (re)combination of existing resources, the revision of existing 

values and practices, is characteristic of the process of entrepreneurship that is 

referred to as bricolage (Nelson and Baker, 2005). The process of entrepreneurship 

is the third theme to which this study offers a contribution. This process can be 

typified as bricolage. This study shows that bricolage is an intensive process that 

demands more commitment and effort from people than carrying out tasks in the 
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traditional way. People’s willingness to engage in bricolage seems to be connected 

to the need (conviction-driven) to bring about change. In addition, this study 

contributes to theory development regarding bricolage by providing insight into 

four driving mechanisms: local knowledge and experience, the creative (re)use of 

resources, processes involving many parties and a gradual development. The ability 

to use the knowledge and experience that is available within the organization well 

is related to the organization’s ‘memory’ (Duymedjan and Ruling, 2010), which 

allows the organization to build a foundation of inductively acquired knowledge 

that provides insight into the opportunities that have as yet not been seized (or 

that have been seized insufficiently) and the need or desirability to solve problems 

and implement change. This allows organizations to use existing resources in 

different ways and come up with new solutions. The creative (re)use of resources 

is important, because resources can provide organizations with different ‘sets of 

services’. The connection between resources and the services that can be provided 

using the resources depends on people’s subjective ability to perceive new 

opportunities. Using the heterogeneity in mental models leads to the emergence of 

unexpected variations in the way resources are used. 

This study has also shown that, through the interaction of the many – internal 

and external – stakeholders, each with their subjective knowledge, experiences 

and expectations, it is easier to transcend existing frameworks (and frames 

of reference) and to discover new opportunities. Innovation exists wherever 

collaboration transcends existing boundaries. This study shows that, in addition 

to directors and managers, employees also play an important role, due to their 

extensive knowledge of everyday practice and everyday problems, which means 

they bring a lot of details and context-dependent information to the table. This 

study contributes to the debate about top-down and bottom-up entrepreneurship 

by explicitly demonstrating the importance of collaboration. The formation of a 

team with people from different disciplines (horizontal) and hierarchical levels 

(vertical) is crucial when it comes to making an optimum use of their differences in 

roles, responsibilities, knowledge and experience. As such, this study demonstrates 

that operationalizing entrepreneurship as the activities of a ‘hero entrepreneur’ 

that lead to spectacular innovations provides an incomplete picture or reality and 



278

| ENGLISCH SUMMARY

fails to provide insight into the different manifestations of entrepreneurship. This 

study has demonstrated that innovation is not necessarily a planned, one-off event, 

aimed at realizing a spectacular innovation. It is also a continuous process of a 

modest but steady increase of innovations, in response to everyday problems and 

needs (Fuglsang, 2010b). 
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Bijlage 1: Overzichtstabellen initiatieven

Initiatieven Alpha

- Levensverhalen (1)

- Vakantie Spanje (2)

- Verenigingen (3)

- Ontmoetingsruimte (4)

- Front Cooking (5)

- Eerst verantwoordelijke verpleegkundige (EVV) (6)

- Gastvrouwen (7)

Initiatieven Omega

- Comford card (1)

- Dagactiviteiten (2)

- Eertselijnscentrum (3)

- Robijn (4)

- Belevingsgericht wonen (5)

- Zorgzwaartepaketten (ZZP) (6)
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Initiatief Levensverhalen (1)

Aanleiding Direct Opdracht in kader van opleiding

Indirect Opkomst maatschappelijke stage, bezuinigingen

Doel Individuele aandacht voor cliënt. Buiten en binnen verbinden. 
Aanvullend doel: zorg op maat

Reikwijdte 1 locatie 

Initiatiefnemer Coördinator Welzijn

Vorm Geen formele organisatie

Beinvloedende 
factoren

Bevorderend (externe)Samenwerking, decentralisatie bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden, vrijheid, management support, lokale kennis, 
opleiding, motivatie, ‘gratis’ middelen, functiedifferentiatie

Beide Aansturing vrijwilligers

Belemmerend N.v.t

Fasering Exploratie, pilot, exploitatie

Betrokkenen Coördinator welzijn, teamleider zorg, school, stagiaires, vrijwilligers

Resultaat Status Afgerond

Succes Ja

Soort innovatie Klant relatie: Inzet stagiaires.
Waarde systeem/ zakenpartners: Samenwerking met school. 
Verdienmodel: Gratis middelen (stagiaires en vrijwilligers)
Dienstverlenings systeem (o): Aansturing en afstemming stagiaires

Type 
ondernemen

Gemeenschapsgericht ondernemen

Missie Aansluitend

Interne context Structuur Cultuur Klimaat

Bevorderend (externe) Samenwerking
Decentralisatie 
bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden

Vrijheid
Management Support
Lokale kennis

Opleiding
Motivatie
‘Gratis’ 
middelen

Beide Aansturing vrijwilligers

Belemmerend

Externe context Maatschappelijk Geen invloed          

Politiek bestuurlijk Invloed

 Medisch professioneel Geen invloed

 Ouderenzorg specifiek Invloed

 Lokaal/Familie Veel invloed

 Economisch/Zakelijkheid Veel invloed

 Economisch/Marktwerking Invloed
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Initiatief Vakantie Spanje (2)

Aanleiding Direct Kans gezien na netwerkcontact/gat in de markt

Indirect Verschraling publiek aanbod

Doel Uitbreiding van de dienstverlening met privaat aanbod

Reikwijdte Zorggroep Alpha breed

Initiatiefnemer Directeur Zuid,

Vorm Formele projectorganisatie

Beïnvloedende 
factoren

Bevorderend Schaalvoordelen Alpha zorggroep, slagvaardig, creativiteit, 
management support, inzet ‘trekkers, ‘gratis’ middelen, motivatie, 
schaalvoordelen Alpha zorggroep

Beide Lokale kennis

Belemmerend Afhankelijkheid Alpha zorggroep, kenmerken medewerkers 
(emotionele betrokkenheid), beeldvorming over (functie van) 
verzorgingshuis

Fasering Draagvlak creatie, projectplan, pilot/exploratie, exploitatie, 
implementatie in bestaande organisatie

Betrokkenen RvB, directeur Zuid, teamleiders zorg en welzijn, ledenservice, 
Spaanse zorgorganisatie, ambassadeurs/bewoners

Resultaat Status Afgerond, opgenomen in bestaande organisatie  aandacht

Succes Ja, organisatorische aspecten verdienen nog

Soort innovatie Dienstverlenings concept: vakantie met begeleiding.
Klant relatie: De Spaanse organisatie verleent zorg. Personeel van 
Alpha is verantwoordelijk voor welbevinden.
Waarde systeem/zakenpartners: samenwerking met Spaanse 
zorgorganisatie

Type 
ondernemen

Marktgericht ondernemen/vermarketing

Missie Aansluitend

Interne context Structuur Cultuur Klimaat

Bevorderend Schaalvoordelen Alpha 
zorggroep

Slagvaardig
Creativiteit
Management Support
Inzet ‘trekkers’

‘Gratis’ middelen
Motivatie

Beide
Lokale kennis 

Belemmerend Afhankelijkheid Alpha 
zorggroep

Emotionele 
betrokkenheid 
medewerkers

Externe context Maatschappelijk Geen invloed

Politiek bestuurlijk Invloed

Medisch professioneel Geen invloed

Ouderenzorg specifiek Invloed

Lokaal/Familie Veel invloed

Economisch/Zakelijkheid Veel invloed

Economisch/Marktwerking Invloed
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Initiatief Verenigingen (3)

Aanleiding Direct Wijziging bekostigingssystematiek

Indirect Tekort aan welzijnsactiviteiten door werkdruk,  inzicht dat welzijn van 
belang is voor kwaliteit van leven, behoeftes cliënten veranderen

Doel Creëren van een goed welzijnsaanbod door de oprichting van 
verenigingen om de kwaliteit van leven te verhogen en de 
concurrentiepositie te verbeteren

Reikwijdte 3 locaties, teamleider Welzijn, geen formele organisatie

Initiatiefnemer Teamleider Welzijn

Vorm Geen formele organisatie

Beïnvloedende 
factoren

Bevorderend Vrijheid, creativiteit, management support, samenwerking (intern en 
extern), ‘gratis’ middelen, budgettaire vrijheid

Beide Leiderschapsstijl, persoonlijke invulling, competenties

Belemmerend Kenmerken medewerkers (Emotionele betrokkenheid), beeldvorming 
over (functie van) verzorgingshuis

Fasering Exploratie, implementatie in bestaande organisatie

Betrokkenen Teamleider en medewerkers welzijn, manager zorg, vrijwilligers

Resultaat Status Project is afgerond en opgenomen in bestaande organisatie

Succes Ja

Soort innovatie Dienstverlenings concept: Interne verenigingen 
Klant relatie: Deelname aan activiteiten alleen voor leden.
Verdienmodel:Directe kosten worden goedgemaakt door contributie.

Type 
ondernemen

Combinatie van marktgericht en gemeenschapsgericht ondernemen

Missie Aansluitend

Interne context Structuur Cultuur Klimaat

Bevorderend Samenwerking (intern 
en extern)

Vrijheid
Creativiteit
Management support

‘Gratis’ middelen
Budgettaire vrijheid

Beide Leiderschapsstijl
Persoonlijke invulling

Competenties

Belemmerend Emotionele 
betrokkenheid 
medewerkers

Externe context Maatschappelijk Veel invloed

Politiek bestuurlijk Invloed

Medisch professioneel Beetje invloed

Ouderenzorg specifiek Veel invloed

Lokaal/Familie Invloed

Economisch/Zakelijkheid Invloed

Economisch/Marktwerking Invloed
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Initiatief Ontmoetingsruimte (4)

Aanleiding Direct Kans gezien door medewerker/onbenutte mogelijkheden van ruimte 

Indirect Veranderende visie op kwaliteit van leven en kostendruk leidt tot 
nieuwe ideeën over inrichting verzorgingshuis

Doel Verhogen van de serviceverlening gecombineerd met het halen van 
efficiencyvoordelen door oprichting van one-stop-shopping centrum. 
Aanvullende doelen : vermindering eenzaamheid bewoners, verhogen 
omzet, cultuuromslag en taakdifferentiatie facilitair personeel. 

Reikwijdte 1 locatie 

Initiatiefnemer Teamleider facilitair

Vorm Formele projectorganisatie

Beïnvloedende 
factoren

Bevorderend Samenwerking (intern en extern), communicatie/inspraak, management 
support, experimenteren, budgettaire vrijheid, functiedifferentiatie

Beide N.v.t.

Belemmerend N.v.t.

Fasering Exploratie, projectplan

Betrokkenen Middenkader Margriet, manager zorg, leveranciers, cliëntenraad

Resultaat Status Project gaande. 

Succes Nog niet bekend

Soort innovatie Dienstverlenings concept: One stop shopping centrum 
Klant relatie: Medewerkers moeten  zich meer dienstverlenend 
opstellen. 
Waarde systeem/new zakenpartners: Samenwerking met leveranciers 
en sponsoren
Verdienmodel: Efficiencybesparingen en mogelijk extra omzet.
Dienstverlenings systeem (o): Taakdifferentiatie

Type 
ondernemen

Combinatie van marktgericht ondernemen en intern ondernemen

Missie Aansluitend

Interne context Structuur Cultuur Klimaat

Bevorderend Samenwerking (intern 
en extern)
Communicatie/inspraak

Management support
Creativiteit

Budgettaire vrijheid
Functiedifferentiatie

Beide

Belemmerend

Externe context Maatschappelijk Geen invloed

Politiek bestuurlijk Geen invloed

Medisch professioneel Beetje invloed

Ouderenzorg specifiek Invloed

Lokaal/Familie Invloed

Economisch/Zakelijkheid Veel invloed

Economisch/
Marktwerking

Geen invloed
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Initiatief Front Cooking (5)

Aanleiding Direct Succesvol initiatief bij ander zorgcentrum

Indirect Nieuwe inzichten rond invloed voeding op welzijn en gezondheid, 
wensen cliënten veranderen

Doel Verhogen van de servicegraad door het uitbreiden van 
keuzemogelijkheden en inspelen op individuele wensen. 
Aanvullende doelen: toename van welbevinden en gezondheid

Reikwijdte Heel Zuid, 4 locaties

Initiatiefnemer MT Zuid

Vorm Formele projectorganisatie

Beïnvloedende 
factoren

Bevorderend Samenwerking, budgettaire vrijheid, inzicht in financiën

Beide Communicatie/inspraak, leiderschapsstijl, persoonlijke invulling, 
competenties, motivatie

Belemmerend Afhankelijkheid Alpha zorggroep, bezettingsproblemen, andere 
werkzaamheden, praktische voorzieningen, arbeidsmarkt

Fasering Eerste deel: exploratie, projectplan, implementatie in bestaande 
organisatie.
Tweede deel: implementatie in bestaande organisatie

Betrokkenen RvB, MT, managers, teamleiders en medewerkers zorg en facilitair, 
beleidsmedewerker.

Resultaat Status Afgerond, opgenomen in staande organisatie 

Succes Ja, mate waarin verschilt per locatie

Soort innovatie Dienstverlenings concept: Maaltijdvoorzieningsconcept 
Klant relatie: direct contact tussen medewerkers facilitair en bewoners. 
Verdienmodel: Wijziging in verhouding voedings- en personeelskosten.
Dienstverlenings systeem (o): Nieuwe werkzaamheden en competenties

Type 
ondernemen

Intern ondernemen

Missie Aansluitend

Interne context Structuur Cultuur Klimaat

Bevorderend Samenwerking Budgettaire vrijheid
Inzicht in financiën

Beide Communicatie/
inspraak

Leiderschapsstijl
Persoonlijke invulling

Competenties
Motivatie

Belemmerend Afhankelijkheid Alpha 
zorggroep

Bezettingsproblemen
Andere werkzaamheden
Praktische voorzieningen

Externe context Maatschappelijk Geen invloed
Politiek bestuurlijk Geen invloed
Medisch professioneel Geen invloed
Ouderenzorg specifiek Veel invloed
Lokaal/Familie Invloed
Economisch/Zakelijkheid Invloed
Economisch/
Marktwerking

Beetje invloed
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Initiatief Eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV) (6)

Aanleiding Direct Wijziging in de bekostigingssystematiek en AWBZ

Indirect Overgang naar vraaggerichte zorg

Doel Bieden van vraaggestuurde zorg door de invoering van een verbeterde 
manier van werken en verantwoorden. 
Nevendoel is erkenning geven aan zorgmedewerkers.

Reikwijdte Alpha Zorggroep breed

Initiatiefnemer RvB/directieraad

Vorm Formele projectorganisatie

Beïnvloedende 
factoren

Bevorderend Decentralisatie bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 
samenwerking, management support, veiligheid/vertrouwen, lokale 
kennis, inzet ‘trekkers’, opleiding op maat

Beide Afhankelijkheid Álpha zorggroep, leiderschapsstijl, persoonlijke 
invulling, andere werkzaamheden, competenties

Belemmerend Kenmerken personeel(onzeker, slachtofferrol), niveau personeel), 
scholing, technische problemen

Fasering Opdracht, projectplan, pilot(exploratie/experimentatie), vaststelling 
functieomschrijving, werving en selectie, implementatie in bestaande 
organisatie

Betrokkenen RvB, Directieraad, managers zorg, ambassadeurs pilotlocaties, 
teamleiders zorg, opleidingscoördinator

Resultaat Status Project afgerond, opgenomen in staande organisatie

Succes Ja, mate waarin verschilt per organisatie

Soort innovatie Klant relatie: Vraaggestuurd werken
Dienstverlenings systeem (o): Nieuwe werkzaamheden en 
competenties.
Dienstverlenings systeem (t): Elektronisch cliënten dossier

Type 
ondernemen

Intern ondernemen

Missie Aansluitend

Interne context Structuur Cultuur Klimaat

Bevorderend Decentralisatie 
bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden
Samenwerking

Management support
Veiligheid
Lokale kennis
Inzet ‘trekkers’

Opleiding op maat

Beide Afhankelijkheid Alpha 
zorggroep

Leiderschapsstijl
Persoonlijke invulling

Andere 
werkzaamheden
Competenties

Belemmerend Kenmerken 
personeel
Niveau personeel
Scholing
Technische 
problemen

Externe context Maatschappelijk Veel invloed
Politiek bestuurlijk Veel invloed
Medisch professioneel Beetje invloed
Ouderenzorg specifiek Invloed
Lokaal/Familie Invloed
Economisch/Zakelijkheid Veel invloed
Economisch/
Marktwerking

Beetje invloed
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Initiatief Gastvrouwen (7)

Aanleiding Direct Nieuwe zorgvisie( belevingsgerichte zorg), werkdruk

Indirect Krappe arbeidsmarkt en bezuinigingen

Doel Concreet uitvoering geven aan de visie van belevingsgericht werken. 
Huiselijkheid en intimiteit creëren door nieuwe vorm van samenwerken 
en daarbij ontlasting van zorgmedewerkers genereren.

Reikwijdte 1 locatie 

Initiatiefnemer Kernteam

Vorm Formele projectorganisatie

Beïnvloedende 
factoren

Bevorderend Structuurwijziging, management support, resultaatgericht, slagvaardig, 
foutentolerantie, 
creativiteit, lokale kennis, ‘nieuwe’ middelen,

Beide Sense of urgency, functiedifferentiatie

Belemmerend Omspanningsvermogen, competenties, kenmerken 
personeel(onzeker,faalangstig, taakgericht), 
niveau personeel, onrust, arbeidsmarkt, scholing/opleiding, 
functiegebouw, normen 
verantwoorde zorg, hospitalisering, erkenning belang welzijn,

Fasering Exploratie, projectvoorstel, pilot, exploitatie, implementatie in 
bestaande organisatie

Betrokkenen Manager zorg, Teamleiders zorg en welzijn, beleidsmedewerker, 
verpleeghuisarts, 
psycholoog, opleidingscoördinator, zorgmedewerkers, dominee, 
gastvrouwen

Resultaat Status Project afgerond. Overgenomen in bestaande organisatie

Succes Ja

Soort innovatie Klant relatie: Belevingsgericht werken
Dienstverlenings systeem (o): Nieuwe werkzaamheden en 
competenties

Type 
ondernemen

Intern ondernemen

Missie Aansluitend

Interne context Structuur Cultuur Klimaat

Bevorderend Structuurwijziging Management support
Resultaatgericht
Slagvaardig
Foutentolerantie
Creativiteit
Lokale kennis

‘Nieuwe’ resourcses 
Functiedifferentiatie

Beide Sense of urgency

Belemmerend Omspanningsvermogen Competenties
Kenmerken 
personeel 
Niveau personeel

Externe context Maatschappelijk Invloed
Politiek bestuurlijk Veel invloed
Medisch professioneel Invloed
Ouderenzorg specifiek Invloed
Lokaal/Familie Invloed
Economisch/Zakelijkheid Veel invloed
Economisch/Marktwerking Invloed
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Initiatief Comford card (1)

Aanleiding Direct Onduidelijkheid over de dienstverlening van Omega

Indirect N.v.t.

Doel Klantenbinding, PR

Reikwijdte Alle extramurale cliënten

Initiatiefnemer Manager thuiszorg

Vorm Geen formele projectorganisatie

Beïnvloedende 
factoren

Bevorderend Experimenteren, eerste aanbieder 

Beide N.v.t.

Belemmerend Communicatie, verantwoordelijkheden /bevoegdheden, inzicht in 
financiën

Fasering Samenwerking externe organisatie, implementatie,evaluatie, 
aanpassing

Betrokkenen Manager gastvrij, manager thuiszorg, communicatiemedewerker, 
organisatie “Goed bestaan”

Resultaat Status Project gaande

Succes Moeilijk te beoordelen

Soort innovatie Dienstverlenings concept: Instrument voor klantenbinding.
Klant relatie: Omega biedt de dienst aan, maar levert niet zelf
Waarde systeem/zakenpartners: Samenwerking met andere 
organisatie 
Verdienmodel: Mogelijkheid voor inkomsten in de toekomst

Type 
ondernemen

Gemeenschapsgericht ondernemen

Missie Deels aansluitend

Interne context Structuur Cultuur Klimaat

Bevorderend Vooruitstrevend

Beide

Belemmerend Communicatie
Verantwoordelijkheden/
bevoegdheden

Inzicht in financiën

Externe context Maatschappelijk Geen invloed

Politiek bestuurlijk Geen invloed

Medisch professioneel Geen invloed

Ouderenzorg specifiek Geen invloed

Lokaal/Familie Invloed

Economisch/Zakelijkheid Beetje invloed

Economisch/Marktwerking Veel invloed
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Initiatief Dagactiviteiten (2)

Aanleiding Direct Overgang van verzorgingshuis naar PG verpleeghuis

Indirect N.v.t.

Doel Gestructureerd aanbieden van dagactiviteiten in de huiskamers en 
het scholen en begeleiden van de medewerkers hierin

Reikwijdte 1 locatie

Initiatiefnemer Clustermanager

Vorm Formele projectorganisatie

Beïnvloedende 
factoren

Bevorderend Experimenteren, vrijheid, management support, stijl van 
leidinggeven, concrete voorbeelden en procedures

Beide Verantwoordelijkheden delegeren, samenwerking, motivatie, 
competenties, diversiteit medewerkers en cliënten

Belemmerend Niveau personeel, hospitalisatie

Fasering Inhuur extern bureau, exploratie, projectplan, implementatie, 
evaluatie, bestendiging

Betrokkenen Clustermanager, opleidingscoördinator, Orion,teamleiders, 
activiteitenbegeleiders, medewerkers

Resultaat Status Afgerond, opgenomen in bestaande organisatie

Succes Ja

Soort innovatie Klant relatie: Meer aandacht voor welzijn en welbevinden 
Dienstverlenings systeem (o): Andere werkzaamheden en 
competenties

Type 
ondernemen

Intern ondernemen

Missie Aansluitend

Interne context Structuur Cultuur Klimaat

Bevorderend Creativiteit/
experimenteren
Ruimte/vrijheid
Management support
Stijl van leidinggeven

Concrete 
voorbeelden 
en procedures

Beide Verantwoordelijkheden 
delegeren
Externe Samenwerking

Persoonlijke invulling Motivatie
Competenties
Niveau 
personeel

Belemmerend

Externe context Maatschappelijk Geen invloed

Politiek bestuurlijk Geen invloed

Medisch professioneel Beetje invloed

Ouderenzorg specifiek Veel invloed

Lokaal/Familie Geen invloed

Economisch/Zakelijkheid Geen invloed

Economisch/Marktwerking Geen invloed
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Initiatief Eerstelijnscentrum (3)

Aanleiding Direct Initiatief in de gemeente om te komen tot geïntegreerde 
eerstelijnzorg

Indirect N.v.t.

Doel Samenwerking en daardoor handhaving en eventueel uitbereiding 
positie thuiszorg door samenwerking. Nevendoelstelling: 
Zichtbaarheid van Omega verbeteren door servicebalie in 
eerstelijncentrum

Reikwijdte Direct gericht op divisie thuiszorg. In toekomst ook misschien 
andere onderdelen van Omega

Initiatiefnemer Manager thuiszorg

Vorm Participatie in nieuwe stichting en samenwerkingsverband

Beïnvloedende 
factoren

Bevorderend Kleine, lokale organisatie, externe samenwerking, flexibel, 
lokale(omgevings)kennis, betrouwbaar

Beide N.v.t.

Belemmerend Kleine, lokale organisatie, externe samenwerking, flexibel, 
Lokale(omgevings)kennis, Betrouwbaar

Fasering Planvorming eerstelijnszorg, bestuursdeelname stichting 
1+Oosten, intrek in eerstelijncentrum

Betrokkenen Manager thuiszorg, RvB, Stichting 1+ oosten, medewerkers divisie 
thuiszorg

Resultaat Status Gaande

Succes Nog niet bekend

Soort innovatie Dienstverlenings concept: Eerstelijnszorg 
Waarde systeem/zakenpartners: Onderdeel van nieuw 
samenwerkingsverband 
Verdienmodel: Mogelijkheid voor inkomsten in de toekomst

Type 
ondernemen

Gemeenschapsgericht ondernemen

Missie Aansluitend

Interne context Structuur Cultuur Klimaat

Bevorderend Kleine,lokale organisatie
Externe samenwerking

Flexibel
Lokale(omgevings)kennis
Betrouwbaar

Beide

Belemmerend Communicatie

Externe context Maatschappelijk Geen invloed

Politiek bestuurlijk Invloed

Medisch professioneel Invloed

Ouderenzorg specifiek Invloed

Lokaal/Familie Invloed

Economisch/Zakelijkheid Veel invloed

Economisch/Marktwerking Veel invloed
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Initiatief Robijn (4)

Aanleiding Direct Ruimte beschikbaar voor zorgactiviteiten in de wijk. Indirect: 
veranderende behoeften cliënten, afname belangstelling 
dagbehandeling

Indirect N.v.t.

Doel Oprichten van een ontmoetingscentrum voor dementerende en 
aanbieden van wijkzorg

Reikwijdte Het initiatief heeft betrekking op de activiteit dagbehandeling maar 
is ook van belang voor de divisie thuiszorg

Initiatiefnemer Manager dagbehandeling

Vorm Geen formele projectorganisatie

Beïnvloedende 
factoren

Bevorderend Externe samenwerking, lokale kennis, enthousiasme, financieel 
inzicht, motivatie, flexibiliteit cliënten, behoefte in de markt

Beide Management support, persoonlijke invulling

Belemmerend Besluitvorming, ondoorzichtigheid financiën

Fasering Exploratie, plan dagbehandeling, herziening plan, implementatie, 
stuurgroep

Betrokkenen Manager dagbehandeling, IMT, RvB, gemeente, welzijnsorganisatie

Resultaat Status Gaande. Gestart als dagbehandeling, wordt verder ontwikkeld als 
ontmoetingscentrum. Opgenomen in staande organisatie

Succes Ja

Soort innovatie Dienstverlenings concept: Ontmoetingscentrum voor 
dementerenden, wijkloket
klant relatie: Het ‘meenemen’ van de mantelzorger in de 
‘behandeling” van de cliënt.  
Waarde systeem/zakenpartners: Samenwerking met diverse 
welzijnspartijen en gemeente. 
Verdienmodel: Monetaire of personele bijdragen van 
samenwerkingspartners

Type 
ondernemen

Gemeenschapsgericht ondernemen

Missie Aansluitend

Interne context Structuur Cultuur Klimaat

Bevorderend Externe 
samenwerking

Lokale kennis
Enthousiasme

Financieel inzicht
Motivatie

Beide Management support
Persoonlijke invulling

Belemmerend Besluitvorming
Hiërarchie

Ondoorzichtigheid 
financiën

Externe context Maatschappelijk Invloed

Politiek bestuurlijk Veel invloed

Medisch professioneel Veel invloed

Ouderenzorg specifiek Veel invloed

Lokaal/Familie Veel invloed

Economisch/Zakelijkheid Veel invloed

Economisch/Marktwerking Veel invloed
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Initiatief Belevingsgericht wonen (5)

Aanleiding Direct Ombouw van verzorgingshuis naar PG verpleeghuis zonder 
voldoende rekening te houden met de specifieke doelgroep

Indirect N.v.t.

Doel Realiseren van een snoezelbadkamer en belevingsgerichte gangen

Reikwijdte 1 locatie

Initiatiefnemer Clustermanager

Vorm Formele projectorganisatie

Beïnvloedende 
factoren

Bevorderend Creativiteit, externe samenwerking, interne samenwerking, 
management support, stijl van leidinggeven

Beide Inspraak, motivatie

Belemmerend Waan van de dag, traagheid

Fasering Exploratie, inhuur kunstenaar, implementatie

Betrokkenen Clustermanager, teamleiders, medewerkers, ergotherapeut, 
fysiotherapeut, technische dienst, kunstenaar

Resultaat Status Gaande, bijna afgerond

Succes Ja

Soort innovatie Klant relatie: contact /begeleiding van clienten m.b.v. 
belevingsgerichte prikkels en technieken. 
Waarde systeem/ zakenpartners: Samenwerking met kunstenaar
Dienstverlenings systeem (o): Werkwijze aansluiten op 
belevingsgerichte zorg 

Type 
ondernemen

Intern ondernemen

Missie Deels aansluitend, deels spanningvol

Interne context Structuur Cultuur Klimaat

Bevorderend Externe samenwerking  
Interne samenwerking
Inspraak

Creativiteit

Beide Inspraak Management support,
Stijl van leiding geven

Motivatie

Belemmerend Waan van de 
dag

Externe context Maatschappelijk Invloed

Politiek bestuurlijk Invloed

Medisch professioneel Veel invloed

Ouderenzorg specifiek Veel invloed

Lokaal/Familie Beetje invloed

Economisch/Zakelijkheid Invloed

Economisch/Marktwerking Beetje invloed
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Initiatief Zorgzwaartepaketten (ZZP) (6)

Aanleiding Direct Wijziging van bekostigingssystematiek

Indirect N.v.t.

Doel Organisatie zorgzwaartebekostiging ‘bestendig’ Nevendoelstelling: 
cultuuromslag naar vraaggericht werken

Reikwijdte Heel Omega

Initiatiefnemer RvB

Vorm Formele projectorganisatie

Beïnvloedende 
factoren

Bevorderend N.v.t.

Beide Externe samenwerking, sense of urgency

Belemmerend Interne samenwerking, communicatie, besluitvorming, veiligheid, 
resultaatgerichtheid, onvoldoende inzicht in financiën, onenigheid 
over visie, traditioneel werken

Fasering Inhuur bureau, projectplan, onderzoek projectgroep, rapportage 
extern bureau, fase van doorkabbelen en besluiteloosheid, 
vaststelling pakketten

Betrokkenen Extern bureau, RvB, IMT, communicatiemedewerker

Resultaat Status Gaande

Succes Nee

Soort innovatie Klant relatie: Vraaggericht werken
Dienstverlenings systeem (o): Aanpassen van de organisatie aan de 
nieuwe financieringssystematiek

Type 
ondernemen

Intern ondernemen

Missie Spanningsvol

Interne context Structuur Cultuur Klimaat

Bevorderend

Beide Externe samenwerking Sense of urgency

Belemmerend Interne samenwerking
Communicatie
Besluitvorming

Resultaatgerichtheid Onvoldoende inzicht 
in financiën

Externe context Maatschappelijk Veel invloed

Politiek bestuurlijk Veel invloed

Medisch professioneel Beetje invloed

Ouderenzorg specifiek Veel invloed

Lokaal/Familie Geen invloed

Economisch/Zakelijkheid Veel invloed

Economisch/Marktwerking Beetje invloed
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Bijlage 2: Respondenen

In dit onderzoeksverslag is de functie van de respondent niet vermeld en 

uitsluitend met respondentnummers gewerkt omdat anders de anonimiteit van de 

respondenten niet gewaarborgd kan worden. De responden bekleden de volgende 

functies:

Alpha

- Directeur 

- Zorgmanagers

- Manager facilitair

- Teamleiders welzijn

- Teamleiders zorg

- Teamleiders facilitair

- Beleidsmedewerkers

- Opleidingsmedewerker

Omega

- Raad van Bestuur

- Clustermanagers verzorgd wonen

- Manager thuiszorg

- Manager gastvrij

- Manager Management & Oragnisatie

- Controller

- Teamleiders verzorgd wonen

- Teamleiders gastvrij

- Medewerkers kwaliteitsbureau




