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Dilemma’s van grote zorginstellin-
gen: de eindigende voordelen van 
schaalgrootte

In deze driedelige serie over dilemma’s van grote zorginstellingen reflecteren Ilja 
Ezinga, plaatsvervangend directeur en programmamanager Gelderland-Midden bij 
’s Heeren Loo, en Ernst Klunder, lid raad van bestuur bij ’s Heeren Loo, op drie di-
lemma’s. Ze vertalen deze naar de dagelijkse praktijk binnen hun organisatie. In de 
eerste aflevering stond het hebben van een maatschappelijke missie die groter is 
dan de organisatie zelf centraal. In dit tweede deel komen de eindige voordelen van 
schaalgrootte aan bod.

Schaalgrootte zorgt bij zorgorganisaties voor schaalvoordelen, maar dit is geen lineaire lijn omhoog. 

Schaalgrootte biedt voordelen bij het ontwikkelen van zorgketens, efficiencyverbetering in ondersteunde 

diensten, vermindering van duur en kosten van behandeltrajecten en verbetering van de toegankelijkheid. 

Er is een omslagpunt waarop nog meer groei juist zorgt voor een afname in de schaalvoordelen. Dat stelt Ilja 

Ezinga op basis van zijn onderzoek naar dilemma’s waar zorgbestuurders en directeuren van grote 

zorginstellingen mee te maken hebben.

Bewaren

Dilemma: Als organisatie alsmaar groter worden, kan leiden tot een 'bureaucratische jungle'.
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Een knik in de lijn

Een steeds grotere organisatieomvang betekent niet vanzelfsprekend steeds meer 
schaalvoordelen. Dat stelt Ezinga op basis van zijn MBA-scriptie voor het Erasmus 
Centrum voor Zorgbestuur naar de dilemma’s waarmee zorginstellingen met een 
minimale jaaromzet van 500 miljoen kampen. Hiervoor interviewde hij elf bestuur-
ders en directeuren van ’s Heeren Loo Zorggroep en Parnassia Groep.
Ezinga: ‘De voordelen zijn eindig. Op een bepaald moment komt er een soort knik in 
de lijn, een soort kantelpunt. En op dat moment merk je dat nog groter worden niet 
zoveel zin meer heeft. Omdat je dan intern veel meer moet organiseren, in bijvoor-
beeld de ondersteunende diensten.’
Hoe doe je dat, terwijl je een zo goed mogelijke verbinding probeert te behouden 
met het primaire proces? Dat laatste is volgens Ezinga belangrijk, omdat je anders 
het risico loopt dat zo’n ondersteunend apparaat toch een beetje in zichzelf gaat ra-
ken. ‘Het wordt dan op een gegeven moment een zware taak om die ondersteunen-
de processen in goede banen te leiden.’

Bureaucratische jungle

Ernst Klunder illustreert dit kantelpunt met een voorbeeld binnen ’s Heeren Loo. 
‘Als grote organisatie moet je meer zaken structureren en organiseren. Op een gege-
ven moment kwamen we erachter dat we het procedureel wel erg ingewikkeld had-
den gemaakt om washandjes te bestellen. Managers waren daar soms wel een week 
mee bezig. Dan schiet je dus in je eigen voet.’
Het is volgens Klunder dan aan bestuurders om zich af te vragen wat nu ook alweer 
de bedoeling was van een bepaalde regel. En hoe je daar op een fatsoenlijke manier 
mee omgaat. Moet het wel zo ingewikkeld zijn allemaal? ‘Managers hebben natuur-
lijk wel andere dingen aan hun hoofd dan washandjes bestellen. Al die regeltjes lei-
den soms tot een soort bureaucratische jungle, die we zelf hebben gecreëerd. Vaak 
met heel goede bedoelingen, om bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat intern en extern 
netjes verantwoording kan worden afgelegd. Maar je moet zien te voorkomen dat je 
gaat ‘overregelen’.

De organisatiekoers als toetsingsinstrument

Bij het afwegen of een bepaalde, bureaucratische regel wel nodig is, biedt de koers 
van ’s Heeren Loo houvast. ‘Een goed leven voor onze cliënten, mooi werk voor onze 
medewerkers en een duurzaam, gezonde organisatie. Iedereen binnen ’s Heeren 
Loo kan deze drie beloften reproduceren’, vertelt Klunder. ‘Als je teruggaat naar wat 
nu eigenlijk de bedoeling is van bepaald beleid, vormen die een soort toetsingsin-
strument of kompas bij het nemen van beslissingen.’



Maatschappelijke acceptatie

Naast het risico op een bureaucratische jungle, is ook maatschappelijke acceptatie 
iets om rekening mee te houden bij een alsmaar uitdijende zorginstelling. Want hoe-
wel schaalgrootte helpt in het (her)kennen van Parnassia en ’s Heeren Loo en hun 
positie in de samenleving, lijkt er ook een omslagpunt in de mate waarin groter wor-
den geaccepteerd wordt, licht Ezinga toe. ‘Mensen vragen zich af: ‘Jullie zijn nu zó 
groot, waarom eigenlijk?’ Of ze zien voorbeelden in de media van dingen die mis-
gaan binnen grote zorginstellingen, en wijten dat direct aan de omvang van de be-
treffende instelling’.
Net zoals bij het dilemma uit de eerste aflevering van deze serie, de missie om een 
bredere maatschappelijke opdracht te vervullen, is ook hier het hebben van een 
goed verhaal naar de samenleving toe van essentieel belang, meent Ezinga. ‘Wie zijn 
we, wat doen we? Dat moet je in de core helder zien uit te leggen, dat geldt voor Par-
nassia maar net zo goed voor ’s Heeren Loo.’

‘We kunnen niet iedereen redden’

Zoals groter niet altijd voordelen heeft, geldt dat andersom ook, merkt Klunder op. 
Ook een kleine omvang is niet per se voordeliger. ‘We zien dat veel kleinere instellin-
gen het nu ontzettend moeilijk hebben. En dat geldt bijna voor alle sectoren, dus 
ook de ggz en de gehandicaptenzorg. Ze hebben te maken met nieuwe wetgeving, 
zoals de Wet zorg en dwang, moeten aan allerlei controle- en verantwoordingseisen 
voldoen, en tegelijkertijd de kwaliteit van zorg op peil houden en hun vastgoed blij-
ven vernieuwen. Terwijl ze daar vaak het apparaat helemaal niet voor hebben, en 
vervolgens dus in de problemen komen.’
Kleinere instellingen die het zelf niet meer redden, kloppen regelmatig aan bij ’s 
Heeren Loo met de vraag: help ons. ‘Maar we kunnen niet iedereen redden’, vervolgt 
Klunder, ‘dan worden we straks Gehandicaptenzorg Nederland, en dat willen we 
niet. Dat is overigens ook helemaal niet onze ambitie, en bovendien zou dat op een 
bepaald moment ook ten koste gaan van de kwaliteit van de zorg die we aan onze 
eigen cliënten leveren.’ Dat is het dilemma van schaalgrootte, vat hij samen: ‘Groot 
zijn kan nadelig zijn, afhankelijk van hoe je je organiseert, maar klein is ook weer 
niet het meest wenselijk.’

Voldoende verbinding extra belangrijk

De belangrijkste lessen die Ezinga trekt naar aanleiding van dit dilemma: bij een toe-
nemende schaalgrootte is het belangrijk dat
er voldoende verbinding is tussen de verschillende organisatieonderdelen;
het gesprek over (de)centraal organiseren van ondersteunende werkzaamheden 



wordt gevoerd;
en ten slotte dat prudent wordt omgegaan met de marktmacht die grote instellin-
gen hebben.

In het derde deel van deze serie over dilemma’s waar grote zorginstellingen mee te 
maken hebben: de verhoudingen tussen directeuren en bestuurders. 

Hester Hinloopen
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INTERVIEW

Gerlach Cerfontaine zet tanden in regeldruk: ‘Sneller, 
beter, substantiëler’

Er is beweging aan het front van de strijd tegen de regeldruk. Maar substantieel 
zijn de resultaten nog niet. Daar wil VvAA-voorman Gerlach Cerfontaine in zijn 
nieuwe rol als aanjager voor ‘(Ont)regel de zorg’ verandering in brengen.
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NIEUWS

Experts willen slachtoffers van geweld in jeugdzorg 
beter horen

Anders communiceren met jongeren zelf, echt onafhankelijke 
vertrouwenspersonen aanstellen, ontmoetingen organiseren met oudere 
slachtoffers en beter gebruik maken van bestaande kennis. Dat alles is nodig 
om slachtoffers van geweld in de jeugdzorg beter te horen.
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