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Dilemma’s van grote zorginstellin-
gen: een brede maatschappelijke 
opdracht vervullen
Grote zorginstellingen formuleren vaak een bredere maatschappelijke opgave voor zichzelf die breder is dan 

het leveren van goede zorg. Deze kunnen ze echter niet alleen waarmaken. Samenwerking met andere 

partijen is nodig en een goed verhaal is essentieel. Dat stelt Ilja Ezinga op basis van zijn onderzoek naar 

dilemma’s waar zorgbestuurders en directeuren van grote zorginstellingen mee te maken hebben.

Bewaren

PREMIUM

In deze eerste aflevering van een driedelige serie over deze dilemma’s het hebben 
van een maatschappelijke missie die groter is dan de organisatie zelf.

Als plaatsvervangend directeur en programmamanager Gelderland-Midden bij ’s 
Heeren Loo onderzocht Ezinga met welke dilemma’s grote zorginstellingen met een 
minimale jaaromzet van 500 miljoen kampen en hoe ze daarmee omgaan. Dit deed 
hij in het kader van zijn MBA scriptie voor het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. 
Hij interviewde hiervoor elf bestuurders en directeuren van ’s Heeren Loo Zorggroep 
en Parnassia Groep.

Om de bredere maatschappelijke opdracht waar te maken die grote zorginstellingen voor zichzelf formuleren, is 

een goede samenwerking met partners noodzakelijk, stelt Ezinga. Foto: zenstock/stock.adobe.com



Ernst Klunder, lid raad van bestuur bij ’s Heeren Loo, was nauw betrokken bij het 
onderzoeksproject. Als ervaren zorgbestuurder vindt hij de studie van grote prakti-
sche waarde. Hij ziet een directe koppeling met de dagelijkse praktijk binnen zijn or-
ganisatie: ‘Voor de raad van bestuur is het onderzoek een feestje van herkenning.’

Meer dan goede, betaalbare en toegankelijke 
zorg

Op basis van zijn onderzoeksbevindingen onderscheidt Ezinga drie dilemma’s. Het 
eerste is de bredere maatschappelijke opdracht die grote instellingen zichzelf toe-
kennen, maar niet zelf kunnen waarmaken. Ezinga: ‘Bij ’s Heeren Loo en Parnassia 
zie je dat deze maatschappelijke opgave meer is dan een accumulatie van goede, 
betaalbare en toegankelijke zorg leveren. Dat is hartstikke mooi, maar tegelijkertijd 
zie je ook dat organisaties dit niet alleen kunnen.’

Samenwerking met partners noodzakelijk

Het kunnen waarmaken van die maatschappelijke opgave vereist samenwerking 
met partners, aldus Ezinga. ‘Dit kunnen andere zorginstellingen, zorgverzekeraars of 
gemeentes zijn. Zo’n samenwerking brengt uitdagingen met zich mee. Een grote 
omvang kan dan helpen, maar kan je ook in de weg zitten. Men is namelijk al snel 
geneigd om te denken ‘Oei, wat komt er kijken bij samenwerken met zo’n grote or-
ganisatie? Kan dat eigenlijk wel op een gelijkwaardige manier, of worden we opge-
slokt?’ Zulke vragen kom je tegen, bleek uit de interviews die Ezinga heeft gehouden 
voor zijn onderzoek.

Transparante en delende rol

Het hebben van een missie die groter is dan de organisatie zelf, is ook volgens Klun-
der een van de belangrijkste overeenkomende dilemma’s tussen ‘s Heeren Loo en 
Parnassia. ‘Parnassia heeft als streven om de ggz in Nederland naar een hoger ni-
veau te tillen. Als grootste ggz-aanbieder vinden ze ook dat ze een grotere verant-
woordelijkheid hebben dan gemiddeld. Een mooie insteek, als je het mij vraagt. Je 
moet immers investeren om het stelsel houdbaar, duurzaam, en kwalitatief goed te 
houden, en je hebt daarbij de verantwoordelijkheid om wat je hebt te delen.’

’s Heeren Loo doet dat bijvoorbeeld onder andere door haar wetenschappelijke 
kennis vanuit kennis en expertisecentrum Advisium te verspreiden en door alle co-
rona-documenten vrij toegankelijk online te zetten. Klunder: ‘Andere instellingen 
kunnen die documenten zo van onze website plukken en daar hun voordeel mee 
doen. En dat wordt ook van ons verwacht, dat wij dat bieden. Als je groot bent, be-
schouwt men je al snel als eng en bedreigend. Daarom is het als grote organisatie 



nog belangrijker om een open, transparante en delende rol te vervullen. En dat stre-
ven hebben zowel ’s Heeren Loo als Parnassia nadrukkelijk opgenomen in hun mis-
sie.’

Meervoudig besturen

Het vervullen van de maatschappelijke opgave is een vraagstuk voor deze grote in-
stellingen, stelt Ezinga in zijn thesis. Toch vindt hij het belangrijk om de dilemma’s 
niet direct als belemmering te zien, maar om juist de tijd te nemen deze te onder-
zoeken. ‘Wat ik bijvoorbeeld zelf interessant vond uit mijn literatuurstudie is wat 
Kim Putters in zijn oratie ‘Besturen met duivelselastiek’ (2009) schreef over het 
meervoudig besturen in de zorg.’

Met meervoudig besturen worden de vier verschillende domeinen binnen de zorg 
bedoeld, die je als bestuurder moet zien te verenigingen met elkaar: het domein van 
de markt, de overheid, de gemeenschap en de medische professie. Ezinga: ‘Al die 
domeinen raken het besturen van de zorg. Dus helemaal als grote zorginstelling heb 
je je te verhouden tot al die domeinen, ook in het vervullen van die brede maat-
schappelijke opdracht.’

Overnamevraagstuk

Klunder illustreert dit met het voorbeeld van de overname van Arduin door ’s Hee-
ren Loo in 2019. ‘Deze organisatie stond op omvallen en kon zichzelf niet meer red-
den. Via zowel de instelling zelf als de Inspectie en VWS is ons toen dringend ver-
zocht om te hulp te schieten. In eerste instantie op inhoud, waarbij we cliënten 
overnamen en mensen leverden. Vervolgens werd ons gevraagd om de organisatie 
over te nemen. Op dat moment kom je voor een moeilijk vraagstuk te staan. Als als 
je het niet doet, wordt deze groep cliënten zomaar de provincie uit gegooid. Daar 
waren we ons zeer van bewust, en vroegen onszelf daarom als eerste af: kunnen we 
dit? Vervolgens: willen we dit? Dat is best een discussie geweest. Als wij het niet de-
den, zal niemand anders het doen. Vanwege de impact waren wij in feite de enige 
organisatie die daartoe in staat was.’

‘Uiteindelijk hebben we Arduin overgenomen’, vervolgt Klunder. ‘Die beslissing 
heeft onze organisatie enerzijds krediet opgeleverd, maar er zijn ook collega-be-
stuurders geweest die zeggen dat we weer een instelling opslokten. Terwijl wij er 
niet machtiger of rijker van worden. In tegendeel: er moest en moet een hoop werk 
verzet worden om de zorg daar weer op orde te krijgen. De keuze om Arduin over te 
nemen, is gemaakt vanuit een intrinsiek verantwoordelijkheidsgevoel. Hierbij is het 
belangrijk om goed helder te kunnen maken wat je doet, en waarom de kwaliteit 



van zorg aantoonbaar verbetert dankzij jouw inspanningen. In de praktijk komt het 
er op neer dat je het ongelijk van de criticaster moet aantonen.’

Klunder denkt dat ’s Heeren Loo in dit geval een goed besluit heeft genomen, ook al 
levert het discussie op. ‘We kregen intern vragen zoals: gaat er dan geld van ons 
naar de cliënten in Zeeland toe? Dat moet je dus goed uit kunnen leggen. Plotseling 
heb je met een heel veld aan partijen en stakeholders te maken die allemaal, en te-
recht, hun belangen verdedigen. Dus als je het dan hebt over meervoudig besturen, 
en het dilemma van een bredere maatschappelijke opdracht willen waarmaken, dan 
is dit wel bij een voorbeeld. We hebben het immers niet over een pak suiker kopen, 
de beslissing die we maakten had impact op duizend medewerkers en 450 cliënten.’

Goed verhaal van essentieel belang

Hier is een mooie link te zien met wat ook uit het onderzoek blijkt, merkt Ezinga op: 
namelijk dat het hebben van een goed verhaal bij fusies en overnames van essenti-
eel belang is. ‘Als dat op orde is, dan kan je blijven uitleggen wat de reden is achter 
de schaalvergroting. Maar op het moment dat je verhaal een beetje vaag wordt, dan 
neemt het draagvlak vlak voor dit soort overname af. Een goed verhaal helpt je als 
organisatie om aan de samenleving te kunnen laten zien waarom je bepaalde keu-
zes maakt. Maar ook binnen toe, naar je personeel is een goed verhaal belangrijk.’

Walk the walk en talk the talk

Het blijft uiteindelijk ‘walk the walk and talk the talk’, stelt Klunder. ‘Je kunt wel een 
en ander zeggen maar het moet ook congruent zijn met wat je doet. Wij worden als 
’s Heeren Loo erkend om onze inhoudelijke contributie aan de gehandicaptenzorg, 
en niet vanwege het feit dat we alleen maar groter willen worden. En dat is ook heel 
belangrijk, dat het inhoudelijke verhaal past bij wat we vertellen naar buiten toe. 
Anders prikken mensen daar doorheen. We doen echt dingen vanuit een intrinsieke 
betrokkenheid, omdat we kwalitatieve zorg willen leveren. Dat zit in het DNA van ’s 
Heeren Loo. Bij Parnassia zal het zelfde dilemma leven. Als zij een overname willen 
doen, kan dat heel goed bedoeld zijn maar het wordt toch gauw door de buitenwe-
reld op een andere manier uitgelegd: dat schaalvergroting helpt om de brede maat-
schappelijke opgave te vervullen, maar dat deze organisaties die niet alleen kunnen 
en juist graag samen willen werken met andere instellingen.’

In de volgende delen van deze serie over dilemma’s waar grote zorginstellingen mee 
te maken hebben komen aan bod: toenemende schaalgrootte en de verhoudingen 
tussen directeuren en bestuurders. 



Hester Hinloopen
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‘Problemen in ggz komen door groei aanbod lichte 
ggz-zorg’

De problemen in de ggz worden grotendeels veroorzaakt door de sterke groei 
van het aanbod van lichte ggz-zorg, zegt Wout Adema, directeur Zorg van 
Zorgverzekeraars Nederland (ZN). 
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‘E-consulten hebben ook minder gunstige kanten’

Door de coronacrisis raakt de digitalisering van de zorg volgens velen in een 
stroomversnelling. Maar klopt deze gedachte wel en zijn er ook minder 
gewenste gevolgen? Deel 2 van een serie: Floortje Scheepers, hoogleraar 
Innovatie in de GGZ. 
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