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Voorwoord
Deze scriptie kwam tot stand in mei 2017 toen ik, Fokke Reitsma, mijn diensten via een
contactformulier aanbood aan Zorggroep Hof en Hiem. Mijn doel was een geschikte
organisatie te vinden waarvoor ik maatschappelijke relevant onderzoek zou kunnen
verrichten. Directeur-bestuurder John van Arnhem was geïnteresseerd en nodigde mij uit voor
een oriënterend gesprek. Na een aantal gesprekken, ook met mijn begeleider dr. Rik Peters,
intervisiecolleges en tal van onderzoeksopzetten en -voorstellen kreeg deze scriptie
uiteindelijk steeds meer vorm. Dit was een proces van vallen en opstaan. Voor dit onderzoek
zijn veertien gestructureerde interviews afgenomen bij ervaren medewerkers, die allemaal
stuk voor stuk bereid waren om aan dit onderzoek mee te werken. Ik wil via deze weg ook het
belangrijke aandeel van de geïnterviewden in de totstandkoming van dit onderzoek
benadrukken en ze nogmaals voor hun medewerking bedanken.
Daarnaast ben ik ook dankbaar voor de mogelijkheid die Hof en Hiem mij heeft
geboden om dit onderzoek uit te voeren en de hulp die ik daarbij heb kregen van de mensen
van Hof en Hiem en in het bijzonder John van Arnhem en Marcella Pesser. Zij hebben de
selectie van de geschikte interviewkandidaten gemaakt en mij voorzien de benodigde
aanvullende documentatie. Het plezier dat de geïnterviewde medewerkers in hun werk hadden
viel mij gelijk op en ook de aangeleverde documentatie wekt, na eerste lezing, de suggestie
dat een lezer, die onbekend is met de zorggroep, zich geen zorgen hoeft te maken over Hof en
Hiem. Gelukkig was dat geen voorbode voor een saai onderzoek, want deze scriptie zal u
proberen te laten zien dat er wel degelijk interessante zaken spelen bij deze Friese zorggroep
in zowel het verleden, het heden als de toekomst.
Centraal in dit onderzoek staan de beelden die werknemers hebben van de organisatie
Hof en Hiem. Om deze beelden op een goede manier te kunnen analyseren worden in speciale
beeldkaders hun citaten uit de interviews gepresenteerd, die betrekking hebben op een
specifiek onderwerp. Deze kaders worden dan besproken in de lopende tekst. Op deze manier
hoop ik dit onderzoek toegankelijker en beeldender te maken.
Tot slot hoop ik dat door dit onderzoek dat u als lezer Hof en Hiem beter leert kennen
en wellicht tot nieuwe inzichten komt.
Fokke Reitsma
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Inleiding
Doordat de ouderenzorg de afgelopen weken en maanden regelmatig aandacht in de media
krijgt, is het misschien wel één van de meest maatschappelijke relevante thema’s van dit
moment. Zo wist de eerste aflevering van de televisieserie Het geheime dagboek van Hendrik
Groen over het wel en wee in een fictief verzorgingshuis bijna 1,8 miljoen kijkers te trekken,
een verassend hoog kijkcijfer voor een nieuwe televisieserie op de maandagavond.2 Het
dagelijks leven in een verzorgingshuis, die in de televisieserie over Hendrik Groen wellicht
wat gechargeerd was neergezet, was ook de inzet van een manifest van voetbaljournalist
Hugo Borst en historica Carin Gaemers, die in oktober 2016 opriepen om de kwaliteit van de
zorg in verpleeghuizen te verbeteren. Het manifest opent als volgt:
“Wij weten dat er veel verpleeghuizen zijn waar het wèl goed gaat. Daarom vinden
wij het onacceptabel dat niet àlle zorginstellingen worden verplicht om optimale
verpleeghuiszorg te leveren aan onze dierbare ouderen. Wij zien ook dat goede
verpleeghuizen moeite hebben om niet door de bodem te zakken. Wij roepen alle
politieke partijen op eensgezind hun verantwoordelijkheid te nemen en zo snel
mogelijk goede zorg voor alle kwetsbare ouderen in verpleegtehuizen te waarborgen.
Nu en in de toekomst.”3
De oproep van Borst en Gaemers vond gehoor bij de Nederlandse burger en het manifest werd
uiteindelijk 100.000 maal ondertekend en kreeg steun van alle politieke partijen die
vertegenwoordigd waren in de Tweede Kamer. Daaropvolgend werden de initiatiefnemers
uitgenodigd voor gesprekken met de verantwoordelijk staatsecretaris Martin van Rijn
(PvdA).4 De uiteindelijke climax in september 2017 was dat Van Rijn het Zorginstituut
hogere eisen liet stellen aan de kwaliteit van de ouderenzorg en daarvoor 2,1 miljard euro vrij
wist te maken in de begroting van 2018 om zo aan de wensen van het manifest van Borst en
Gaemers te voldoen. De Volkskrant betitelde het handelen van de staatssecretaris als ‘het

Melanie Zierse, “Het verzorgingstehuis van Hendrik Groen lijkt passé”, Trouw, 30-10-2017, 9.
Hugo Borst; en Carin Gaemers, “Het manifest kunt u hier lezen en ondertekenen”
https://www.ad.nl/gezond/het-manifest-kunt-u-hier-lezen-en-ondertekenen~a0c31272/ (geraadpleegd op 5-102017).
4
Wilma Kieskamp, “Op z’n Rotterdams strijden voor betere verpleeghuizen”,
https://www.trouw.nl/samenleving/op-z-n-rotterdams-strijden-voor-betere-verpleeghuizen~a2d3d626/
(geraadpleegd op 30-10-2017).
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perfecte politieke misdrijf’ waarbij de zorgsector, en met name de ouderenzorg, er met de buit
vandoor ging.5
Het succes van de televisieserie over Hendrik Groen en het manifest van Borst en
Gaemers zijn enkele voorbeelden van de maatschappelijke belangstelling voor het thema
ouderenzorg. Het is niet voor niets dat er aandacht is voor ouderenzorg, want bijna iedereen
krijgt in zijn of haar leven wel te maken deze sector, omdat bijvoorbeeld de ouders of
grootouders in verzorgingshuis zitten of een beroep doen op de thuiszorg. Daarnaast zullen
diegenen die nu jong zijn waarschijnlijk op latere leeftijd te maken krijgen met de
ouderenzorg. Om het belang van dit thema voor de toekomst nog eens extra te onderstrepen is
de demografische verwachting dat Nederlandse bevolking snel zal vergrijzen en het aantal
ouderen zal toenemen. Volgens voorspellingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) zullen er rond 2040 ongeveer 4,8 miljoen 65-plussers zijn tegenover 3,2 miljoen 65plussers in 2016.6 Voor de ouderenzorg zijn deze demografische ontwikkelingen van groot
belang, want de vergrijzing betekent dat de doelgroep groeit en er hoogstwaarschijnlijk meer
ouderen zijn die een beroep doen op de ouderenzorg.
Het groeiende aantal ouderen vraagt ook vanuit de overheid om een reactie, want de
kosten van de vergrijzing, bijvoorbeeld de kosten voor de ouderenzorg, zullen op het bordje
komen van een steeds kleiner wordende beroepsbevolking. Volgens het rapport De
verzorgingsstaat herwogen: over verzorgen, verzekeren, verheffen en verbinden van de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) kunnen de stijgende kosten van de
vergrijzing, waaronder de ouderenzorg, niet meer gecompenseerd worden door een toename
van de werkgelegenheid en een stijging in de arbeidsproductiviteit; een probleem dat volgens
het WRR vanaf 2018 zich steeds nadrukkelijker zal beginnen te manifesteren.7
Toch is vergrijzing geen nieuw thema voor de Nederlandse overheid, want vanaf de
jaren ’80 begon het ouderenbeleid zich steeds meer op kostenbesparing te richten om ook in
een toekomst met meer ouderen de zorg te kunnen betalen.8 De verwachting is dat dit in de

Frank Hendrikx, “Het perfecte politieke misdrijf”, De Volkskrant, 18-9-2017, 8-9.
Lenny Stoeldraijer; Coen van Duin en Corina Huisman, Kernprognose 2016-2060: 18 miljoen inwoners in
2034 voorzien. (Den Haag/Heerlen: CBS, 2016), 18.
7
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), De verzorgingsstaat herwogen: over verzorgen,
verzekeren, verheffen en verbinden. (Amsterdam: Amsterdam U.P., 2006), 66-67.
8
Wim van der Heuvel, “Policy towards the elderly: twenty-five years of Dutch experience” Journal of Aging
Studies 11, nr. 3 (herfst 1997): 253-254.
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toekomst niet snel zal veranderen.9 Het meest recente voorbeeld van ingrijpende
overheidshervorming in de ouderenzorg is de ontmanteling van de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ) in 2015. De AWBZ had te maken met stijgende kosten, omdat er
steeds nieuwe voorzieningen aan de wet werd toegevoegd, ook wel het ‘zwaan-kleef-aaneffect’ genoemd.10 De AWBZ werd vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz) en veel
thuiszorg gerelateerde taken zijn onderdeel geworden van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo).11 Dit betekende ook dat veel zorgtaken die behoren tot het uitvoeren
van de Wmo onderdeel zijn geworden van het takenpakket van de gemeente. Volgens
sociologe Evelien Tonkens betekende de ontmanteling van de AWBZ ook dat mensen minder
recht hadden op zorg en dat er meer nadruk kwam te liggen op actief burgerschap, een rol die
wordt vervuld door vrijwilligers en mantelzorgers.12
Tegenwoordig wordt het vanzelfsprekend gevonden dat goede zorg een
verantwoordelijkheid is van de overheid, wat ook blijkt uit het manifest van Borst en Gaemers
waarin de overheid werd opgeroepen om de kwaliteit van zorg in de verpleeghuizen te
verbeteren. Toch blijft de zorg voor ouderen voor een groot deel afhankelijk van mensen die
zich op vrijwillige basis inzetten. Filosofe Annelies van Heijst vindt dat het concept
liefdadigheid, iets uit overtuiging voor iemand anders doen, door de Nederlandse
maatschappij, maar ook door historici, te veel wordt gezien als reliek uit het verleden.13 Zij
roept dan ook op om een herwaardering van het concept liefdadigheid, dat in de geschiedenis
van de zorg voor hulpbehoevenden een veel prominentere rol heeft gespeeld dan nu het geval
is.14

9

Sanne van der Weegen; Frans van Soest; Else Stapersma en Zwany Huiting, Anna zorgt voor appeltaart: een
verhaal als bijdrage aan de dialoog over ouderenzorg in 2035. (2016), 17.
10
Jet Bruinsma, “Volksverzekering werd zwaan-kleef-aan”, https://s.vk.nl/s-a898708/?_sp=5e69a65d-b3794f5f-8282-1d40ca3f58b1.1504011788391 (geraadpleegd op 29-8-2017).
11
Jan Coolen, “Hervorming van langdurige zorg in Nederland: een tussenstand” Geron: tijdschrift voor ouder
worden en samenleving 18, nr. 4 (2016): 6-7; Fokke Reitsma en John van Arnhem, Tijdlijn Zorggroep Hof en
Hiem (2017); “Wet langdurige zorg (Wlz)”, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-enzorginstellingen/wet-langdurige-zorg-wlz (geraadpleegd op 25-9-2017); en “Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo), https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ zorg-en-ondersteuning-thuis/wmo-2015
(geraadpleegd op 25-9-2017).
12
Evelien Tonkens, “The embrace of responsibility: Citizenship and governance of social care in the
Netherlands” in Participation, Responsibility and Choice: Summoning the Active Citizen in Western European
Welfare States eds. Evelien Tonkens en Janet Newman (Amsterdam: Amsterdam U.P., 2011), 56.
13
Annelies van Heijst, Models of Charitable Care: Catholic Nuns and Children in Their Care in Amsterdam,
1852-2002. (Leiden: Brill, 2008), 351-355.
14
Ibidem, 385.
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Het groeiende aantal ouderen en de veranderende rol van de overheid heeft niet alleen
betrekking op vrijwilligers en mantelzorgers, maar ook op de zorgverlening in de toekomst en
rol van zorgprofessionals daarin. Om een blik op die toekomst te werpen verscheen in 2015
het rapport Naar nieuwe zorgberoepen: de contouren van Marian Kaljouw en Katja van Vliet
in opdracht van het Zorginstituut Nederland.15 Het rapport bevat adviezen op het gebied van
opleiding en beroepenstructuur in de zorgsector richting de toekomst, in dit geval 2030. De
kern van de adviezen is dat de zorgprofessional van de toekomst generalistisch is en dat er
meer in multidisciplinaire teams wordt gewerkt om de gezondheid van de cliënten te
verbeteren.16
Twee factoren vormden de aanleiding om dit rapport schrijven: de demografische
ontwikkelingen in Nederland en de nieuwe definitie van gezondheid van arts-onderzoeker
Machteld Huber.17 De demografische ontwikkeling in de toekomst die wordt geschetst in het
rapport van Kaljouw en Van Vliet komt overeen met de eerdergenoemde voorspellingen van
het CBS. Kaljouw en Van Vliet onderstrepen deze trend met de resultaten van extra, meer
gerichter, onderzoek dat is uitgevoerd door het TNO in Friesland, Amsterdam-Amstelveen en
Rotterdam.18 Voor organisaties in de ouderenzorg heeft de vergrijzing nog een extra
complicatie, omdat een sterk stijgende vraag naar zorg in combinatie met een gelijkblijvende
of slechts beperkt groeiende beroepsbevolking een toekomstig personeelstekort in de zorg kan
betekenen. Dit onderwerp is al opgepikt door de media.19 Voor de zorgaanbieders betekent
een toekomstig personeelstekort een uitdaging waar ze op moeten zullen reageren. De nieuwe
definitie van gezondheid van Huber werd in samenspraak met meerdere experts op het gebied
van gezondheidszorg opgesteld en stelde niet langer de afwezigheid van ziekte centraal, maar
aanpassingsvermogen en zelfredzaamheid.20 Volgens Kaljouw en Van Vliet zal de zorgsector
deze definitie als uitgangspunt nemen om te bepalen welke zorg in de toekomst aangeboden
zal worden en welke zorg niet.21

15

Marjan Kaljouw en Katja van Vliet, Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren. (Den Haag:
Nederlands Zorginstituut, 2015).
16
Ibidem, 10-12.
17
Ibidem, 7.
18
Ibidem, 20-22.
19
Melanie Zierse, “Wat te doen aan het personeelstekort in de ouderenzorg?”,
https://www.trouw.nl/samenleving/wat-te-doen-aan-het-personeelstekort-in-de-ouderenzorg-~a08596af/
(geraadpleegd op 24-8-2017).
20
Machteld Huber, “Health: How should we define it?” British Medical Journal 343, nr. 7817 (juli 2011): 237.
21
Kaljouw en Van Vliet, 19-20.
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Niet alleen het rapport van Kaljouw en Van Vliet heeft betrekking op de toekomst van
de zorgsector, maar ook het kenniscentrum Vilans schreef een rapport over de toekomst
waarbij de focus meer lag op de ouderenzorg. Het rapport Anna zorgt voor Appeltaart
probeert op basis van eerdere onderzoeken een aantal belangrijke trends in de ouderenzorg op
een rijtje te zetten.22 Allereerst is dat het streven dat ouderen langer thuis blijven wonen en
minder snel in een instelling terecht komen.23 Deze trend is niet nieuw, want volgens het CBS
nam tussen 2000 en 2010 het totale aantal 80-plussers in een intramurale instelling af terwijl
het totale aantal 80-plussers in diezelfde periode toenam.24 Deze ontwikkeling leidde ertoe dat
een groep cliënten met relatief zwaardere zorgproblemen die aanvankelijk in een instelling
werd opgenomen een taak zijn geworden van de thuiszorg. Dit betekent dat de thuiszorg meer
met cliënten met steeds complexer wordende zorgproblemen krijgt te maken. De wens om
ouderen langer thuis te laten wonen heeft ook gevolgen voor de bewonerspopulatie in de
woonzorgcentra, want diezelfde groep cliënten, die een taak werden van de thuiszorg, had
vanuit intramuraal perspectief relatief lichte zorgproblemen. Hierdoor veranderde ook de
bewonerspopulatie van woonzorgcentra en nam ook daar de complexiteit van de
zorgproblemen toe.25
De consensus is dat de toekomstige ontwikkelingen in de ouderenzorg genoeg
uitdagingen bieden voor de spelers die in deze tak van sport actief zijn. Eén van die spelers is
Zorggroep Hof en Hiem, die actief is in de gemeente De Fryske Marren. Zorggroep Hof en
Hiem, in het vervolg aangeduid als Hof en Hiem, is een financieel gezonde organisatie en op
het gebied van voedselveiligheid, gastvrijheid en werkgeverschap wonnen ze verschillende
prijzen.26 Doordat we op het eerste gezicht te maken hebben met goed functionerende
organisatie is dit een geschikte casestudy om te kijken naar de ontwikkelingen in de
ouderenzorg richting de toekomst. Hof en Hiem ontstond in 1992 als een gevolg van een fusie
tussen de bejaardentehuizen Vegelinshof te Joure en Doniahiem te Sint Nicolaasga.
Doniahiem werd sinds april 1990 geleid door directeur Jan Veenstra (1955), die kort daarna
werd gevraagd om het in financiële problemen verkerende Vegelinshof als interim-directeur
22

Sanne van der Weegen; Frans van Soest; Else Stapersma en Zwany Huiting, Anna zorgt voor appeltaart: een
verhaal als bijdrage aan de dialoog over ouderenzorg in 2035. (2016).
23
Ibidem, 14.
24
Joop Garssen; en Carel Harmsen, “Ouderen wonen langer zelfstandig” https://www.cbs.nl/nlnl/nieuws/2011/28/ouderen-wonen-steeds-langer-zelfstandig (geraadpleegd op 12-9-2017).
25
Interview 1, 9 en 15.
26
Marcella Pesser en Jan Veenstra. Jaarbeeld 2016: “Het hele jaar een betrokken blik” (2017), 22; “Hof en
Hiem beloond met vier sterren”, Jouster Courant, 15-6-2016, 7; “Hof en Hiem beste werkgever”, Jouster
Courant, 14-9-2016, 13; en “Hof en Hiem wint Veiligvoedsel.nl Award”, Jouster Courant, 22-2-2017, 6.
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te leiden. Deze samenwerking bleek de opmaat naar de uiteindelijke fusie. Veenstra werd ook
gevraagd om orde op zaken te stellen in Suderigge te Lemmer en Talma Hiem te Balk, die
zich respectievelijk in 1996 en 2000 aansloten bij Hof en Hiem. Vanuit de vier
woonzorgcentra groeide de zorggroep door op andere vlakken. Zo werd in 2010 begonnen
met een thuiszorgafdeling en werd appartementencomplex Yn ‘e Doarpsfinne in Rotsterhaule
onderdeel van Hof en Hiem. In 2012 volgde zorgboerderij Cornelia Hoeve, waar
dementerende ouderen kleinschalig kunnen wonen.27 In de daaropvolgende periode groeide
het personeelsbestand van 443 medewerkers in 2012 naar 598 medewerkers in 2016.28
Vandaag de dag heeft Hof en Hiem ongeveer 300 intramurale en 350 extramurale cliënten en
worden er per jaar 140.000 uitbrengmaaltijden verzorgt.29 In 2017 vond een andere
belangrijke gebeurtenis plaats in de geschiedenis van Hof en Hiem. Directeur-bestuurder van
het eerste uur Jan Veenstra ging met pensioen en werd opgevolgd door John van Arnhem.30
De komst van nieuwe directeur-bestuurder bij Hof en Hiem is het ideale moment om terug te
kijken naar het verleden, de stand van zaken in het heden te bekijken, maar ook om vooruit te
blikken richting de toekomst.
Aangezien er genoeg toekomstige uitdagingen zijn voor de nieuwbakken directeurbestuurder is het de vraag of Hof en Hiem goed voorbereid is op deze toekomst of dat ze zich
zorgen moet gaan maken. Een goede manier om daarachter te komen is een sterkte-zwakte
analyse, ook wel SWOT-analyse genaamd.31 Deze analysevorm wordt ook door Hof en Hiem
zelf toegepast in haar eigen beleidscyclus, die staat beschreven in het Start Document
Bestuursfilosofie.32 Een hulpmiddel om een sterktezwakte analyse uit te voeren is het ESHmodel, dat ook door John van Arnhem is gebruikt in zijn Eerste Analyse, een in
presentatievorm samengavat mini-onderzoek over de organisatie van Hof en Hiem. Het ESHmodel is een door organisatieadviseurs Mathieu Weggeman, Gert Wijnen en Rudy Kor
ontworpen hulpmiddel om het functioneren van een organisatie in z’n totaliteit te bepalen.33
Het ESH-model biedt het begrippenkader waarlangs een sterkte-zwakte analyse kan worden

27

Interview 2; en Reitsma en Van Arnhem, Tijdlijn Zorggroep Hof en Hiem (2017).
Marcella van Hoorn, Jaarverslag 2012: “Hof-leverancier in seniorenzorg” (2013), 3; en Marcella Pesser en
Jan Veenstra, Jaarbeeld 2016: “Het hele jaar een betrokken blik” (2017), 22.
29
CMT, Strategisch beleidsplan 2017-2019 (2017), 3.
30
Pesser en Veenstra, Jaarbeeld 2016: “Het hele jaar een betrokken blik” (2017), 12-13; en Reitsma en Van
Arnhem, Tijdlijn Zorggroep Hof en Hiem (2017).
31
Mathieu Weggeman; Gert Wijnen en Rudy Kor, Ondernemen binnen de onderneming: essenties van
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uitgevoerd. Een sterkte van organisatie is een bijzondere bekwaamheid die strategisch kan
worden ingezet om zich in positieve zin van de concurrentie te onderscheiden en biedt de
mogelijkheid om kansen te pakken en te reageren op bedreigingen. Een zwakte is precies het
tegenovergestelde en zorgt ervoor dat een organisatie kansen laat liggen en niet goed kan
reageren op bedreigingen. Deze sterktes en zwaktes kunnen worden achterhaald door te kijken
naar de zes organisatievariabelen van het ESH-model: strategie, structuur, systemen,
managementstijl, personeel en cultuur.34
De letters E, S en H, in het ESH-model, staan voor Evenwicht, Samenhang en
Heterogeniteit. Evenwicht staat voor het feit dat iedere organisatievariabele even belangrijk
is; samenhang houdt in dat een verandering van één van de variabelen gevolgen heeft voor de
andere vijf variabelen en heterogeniteit staat voor het feit dat het model zowel de formele als
de informele aspecten van een organisatie omvat.35 Veranderingen die mogelijk het
evenwicht, de samenhang of de heterogeniteit van een organisatie positief kunnen
beïnvloeden zijn kansen en de veranderingen die een negatief effect hebben op deze drie
waarden zijn bedreigingen.
Als nieuwe directeur-bestuurder van Hof en Hiem zal Van Arnhem in de komende
jaren een eigen visie moeten ontwikkelen voor het besturen van de zorggroep. Een eerste
aanzet daartoe was de Eerste Analyse waarin Van Arnhem probeert een beeld te schetsen van
de organisatie, ook met het oog op de toekomst. Toch kan het zo zijn dat medewerkers in de
organisatie anders over Hof en Hiem denken dan Van Arnhem of nieuwe elementen aan de
Eerste Analyse kunnen toevoegen. Een relevante theorie op dit gebied is de theorie van
gedeelde visie afkomstig uit The Fifth Discipline van de Amerikaanse organisatiedeskundige
Peter Senge. Deze theorie stelt dat een gedeelde visie, die wordt onderschreven door de
gehele organisatie, het mogelijk maakt voor mensen in een organisatie om beter te presteren,
omdat zij daadwerkelijk in die visie geloven. Daarom kan een gedeelde visie in een
organisatie ook als een sterkte van een organisatie worden gezien en ziet Senge het als één
van de vijf disciplines om van een organisatie een lerende organisatie te maken.36
De vraag is of de visie van John van Arnhem in zijn Eerste Analyse correspondeert
met de beelden die werknemers hebben van de eigen organisatie en daarmee ook een gedeelde
34
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visie is in de organisatie. Het kennen van de verschillen tussen formele en informele beelden
is dan ook van belang om de eigen organisatie beter te leren kennen met het oog op de
toekomst.37 De beelden die werknemers hebben van Hof en Hiem, maar ook de officiële
documentatie, zijn representaties van de verleden werkelijkheid, vaak in de vorm van
verhalen. De geschiedenis van de organisatie, in de vorm van het narratief, heeft invloed
gehad op de identiteit van Hof en Hiem. Volgens historicus Frank Ankersmit is het taak van
de historicus om betekenis te geven aan deze representaties op de manier waarop een schilder
betekenis geeft aan zijn schilderijen.38 Representatie is een technische benaming voor de
begrippen beeld of voorstelling. In het vervolg van deze scriptie zullen vooral de termen
beelden en voorstelling worden gebruikt. Je zou alles wat niet de werkelijkheid is, maar
slechts een voorstelling, kunnen zien als een beeld. De beelden bij Hof en Hiem kunnen dus
een narratief zijn in de vorm van een verhaal van een geïnterviewde medewerker, maar ook de
Eerste Analyse van John van Arnhem, jaarverslagen, de foto’s op de voorpagina, een sterktezwakte analyse en het ESH-model zijn beelden. Ook deze scriptie is een beeld, maar wel een
beeld dat orde probeert aan te brengen in de beelden die aanwezig zijn in de organisatie van
Hof en Hiem.
Het geconcretiseerde doel van dit onderzoek is het proberen te achterhalen of de visie,
verwoord in de Eerste Analyse, van John van Arnhem op Hof en Hiem een gedeelde visie is
op basis van de beelden in de organisatie. De centrale vraag van dit onderzoek is: welke
beelden komen naar voren in de organisatie van Zorggroep Hof en Hiem op het gebied van
strategie, structuur, systemen, managementstijl, personeel en cultuur met het oog op de
toekomst? Aan de hand van de zes organisatievariabelen van het ESH-model zal worden
gekeken of de beelden die veertien speciaal voor dit onderzoek geïnterviewde werknemers
van de zorggroep hebben over het functioneren van de organisatie corresponderen met de
visie van Van Arnhem. De uitkomsten van dit onderzoek zullen uiteindelijk resulteren in een
aantal sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen met het oog op de toekomst.
De belangrijkste bron voor dit onderzoek zijn veertien gestructureerde interviews die
zijn afgenomen in oktober en november 2017 onder werknemers van Hof en Hiem die
tenminste vijftien jaar in dienst zijn van de zorggroep.39 De voorselectie is verricht door John

37

Ibidem, 9; en 214-215.
Frank Ankersmit, “Historical Representation” History and Theory 27, nr. 3 (oktober 1988): 209.
39
Interviews 1-14.
38

11

van Arnhems assistent en communicatieadviseur Marcella Pesser en op basis van hun functie
zijn de uiteindelijke interviewkandidaten vastgesteld. De lengte van de interviews varieerde
van ongeveer 50 tot 100 minuten, waarbij een duur 70 minuten voor de meeste interviews de
norm was. De bronnen voor de visie Van Arnhem vormen de Eerste Analyse en een tweetal
gesprekken die met hem zijn gevoerd.40 Daarnaast wordt in deze scriptie veelvuldig gebruik
gemaakt van officiële stukken van Hof en Hiem zoals jaarverslagen, het Strategisch
beleidsplan 2017-2019 en het Start Document Bestuursfilosofie.41 De overige bronnen en
literatuur die zijn gebruikt voor dit onderzoek zijn te vinden in de literatuuropgave.
De geschiedenis van Hof en Hiem vormt de aanloop naar het hedendaagse Hof en
Hiem, maar ook het Hof en Hiem van de toekomst. Het is daarom belangrijk om te weten
welke factoren de identiteit van de zorggroep hebben bepaald. In dit onderzoeken zullen waar
mogelijk op basis van de beelden in de organisatie de onderliggende mentale modellen
worden achterhaald. Mentale modellen, een term eveneens afkomstig uit The Fifth Discipline
van Senge, zijn aannames, generalisaties, maar ook beelden die mensen onbewust bij zich
dragen en het menselijk handelen en de kijk van mensen op de wereld beïnvloeden.42 Het
achterhalen van deze mentale modellen is van belang, omdat nieuwe ideeën en inzichten vaak
weinig effect sorteren als zij in strijd zijn met de mentale modellen in een organisatie. Door
inzicht te krijgen in de mentale modellen binnen een organisatie heeft de visie van de
bestuurders veel meer kans van slagen.43 Qua terminologie is het begrip mentale modellen
bijna synoniem aan het begrip cultuur, dat wordt gebruik door Weggeman, Wijnen en Kor in
het ESH-model.44 Het grote voordeel van Senges begrip mentale modellen is dat het ook
toepasbaar is op de andere organisatievariabelen van het ESH-model. Het nadeel van het
concept mentale modellen is dat het te breed is om praktisch toepasbaar te maken en te veel
berust op onbewust en onzichtbaar gedrag. Vandaar dat in deze scriptie mentale modellen
worden toegespitst op de beelden in de organisatie.
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Deze scriptie is opgedeeld in drie hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk van de scriptie
wordt gekeken naar de geschiedenis van Hof en Hiem op basis van de aangeleverde
documentatie en interviews met onder andere voormalig directeur-bestuurder Jan Veenstra.45
Daarnaast wordt er ook informatie gehaald uit het jubileumboek Verhalen die ons verbinden:
20 jaar Hof en Hiem van Anneke van Aalzum.46 Na een algemene introductie van de
zorggroep in de eerste paragraaf wordt in de tweede paragraaf de omgeving van Hof en Hiem
in vijf categorieën van actoren en factoren worden ontleed en bepaald welke invloed zij
hebben gehad op de zorggroep. De vijf categorieën zijn demografische ontwikkelingen;
overheden, wetgeving en beleid; financiers; strategische allianties en vrijwilligers, naasten en
mantelzorgers. Het bestuderen van de omgeving is ook van belang om uiteindelijk tot een
sterkte-zwakte analyse te komen, omdat de omgeving zowel kansen kan bieden als
bedreigingen herbergt.
In het tweede hoofdstuk van deze scriptie komen de organisatievariabelen van het
ESH-model aan bod. Hierin wordt de visie van John van Arnhem in de Eerste Analyse afgezet
tegen de beelden die uit de interviews naar voren kwamen en aan de hand van citaten in
beeldkaders worden gepresenteerd. Alle zes organisatievariabelen zullen in afzonderlijke
paragrafen onder de loep worden genomen. Onder het kopje strategie wordt aandacht besteed
aan de strategie van Hof en Hiem en zal er worden gekeken of deze strategie bekend is en
wordt nageleefd door het personeel. Bij het onderdeel structuur wordt gekeken naar de interne
taak-, verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsverdeling. Geeft het organogram de werkelijke
structuur goed weer of gaat het slechts om een papieren werkelijkheid? De regels en
procedures, waarmee het dagelijks functioneren wordt gestuurd, zullen worden behandeld
onder het kopje systemen. Welke regels en procedures zijn van belang en wat vindt het
personeel daarvan? De kenmerkende gedragspatronen van het management staan centraal in
het deel over de managementstijl. Hoe wordt er leidinggegeven aan Hof en Hiem? Het
hoofdstuk personeel worden de karakteristieken en vaardigheden van de medewerkers van de
zorggroep besproken toegespitst op het opleidingsniveau, arbeidsomvang, verzuim en de
arbeidsvoorwaarden. Tot slot zal er aandacht voor de cultuur bij Hof en Hiem en met name de
gemeenschappelijke normen en waarden waarop die cultuur gestoeld is. Welke kernbegrippen
gebruiken de werknemers om Hof en Hiem te omschrijven?
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Het derde hoofdstuk zal de sterkte-zwakte analyse behandelen waarmee Hof en Hiem
richting de toekomst kan kijken. De eerste twee hoofdstukken over het heden en het verleden
zullen als de belangrijkste bron dienen, omdat de toekomst een verlengstuk is van het heden
en het verleden. In de eerste twee paragrafen zullen de sterktes en de zwaktes van Hof en
Hiem op een rijtje worden gezet en afzonderlijk worden toegelicht. De meeste van deze
sterktes en zwaktes worden bepaald aan de hand van de eerdere hoofdstukken. Als een
bepaald kenmerk van Hof en Hiem een positief effect kan hebben op het functioneren van de
organisatie dan is sprake van een sterkte. Als een bepaald kenmerk een negatief effect heeft is
het een zwakte. In de derde en vierde paragraaf van het derde hoofdstuk zullen de kansen en
bedreigingen worden behandelend, die gebaseerd zijn op bevindingen in de eerdere
hoofdstukken. Hieruit zullen ontwikkelingen worden gedestilleerd en als deze een positief
effect hebben op Hof en Hiem zullen zij als kansen worden bestempeld en als zij een negatief
effect hebben zullen zij het predicaat bedreiging krijgen. Niet alleen zullen de kansen en
bedreigingen voor de toekomst aan bod komen, maar ook de kansen en bedreigingen die zich
in het verleden voordeden en mogelijk in de toekomst zich opnieuw kunnen voordoen. Zoals
het hoort bij een goede sterkte-zwakteanalyse zullen deze kansen en bedreigingen gekoppeld
worden aan de sterktes en zwaktes van de organisatie. Welke sterktes zorgen ervoor dat
kansen worden gepakt en bedreigingen worden afgewend en welke zwaktes zorgen ervoor dat
kansen worden gemist en bedreigingen daadwerkelijk een probleem kunnen worden?
In de conclusie worden de belangrijkste inzichten gepresenteerd en zal antwoord
gegeven worden op de vraag welke beelden naar voren komen in de organisatie van
Zorggroep Hof en Hiem op het gebied van strategie, structuur, systemen, managementstijl,
personeel en cultuur met het oog op de toekomst? Aangezien deze beelden vaak hun
oorsprong hebben in mentale modellen die hun wortels hebben in het verleden zal dit
onderzoek, vanwege de gemeenschappelijke geschiedenis, ook relevant zijn voor andere
zorggroepen in Nederland. Daarnaast hebben andere Nederlandse zorggroepen te maken met
een vergelijkbare omgeving en hebben ze te maken met dezelfde trends richting de toekomst
als Hof en Hiem. Dus ook voor de lezers die niet bekend zijn met Hof en Hiem is het zeker de
moeite waard om het vervolg van deze scriptie te lezen.
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Hoofdstuk 1: Hof en Hiem en het verleden
Hof en Hiem ontstond in 1992 als gevolg van de fusie van Vegelinshof in Joure en Doniahiem
in Sint Nicolaasga. De naam Hof en Hiem, die bedacht is door toenmalig bestuursleden
Gonneke Mulder-Boeré en Luutsje de Boer-Zijlstra, verwijst niet alleen naar de namen van de
twee tehuizen, maar staat ook voor huis (hof) en omgeving (hiem).47 In dit eerste hoofdstuk
gaan we kijken naar de beide aspecten. In de paragraaf Hof behandelen we de eigen
geschiedenis van Hof en Hiem en in de paragraaf Hiem worden de factoren en actoren in de
omgeving onder de loep genomen.

§1.1 Hof: Een korte geschiedenis van Hof en Hiem
§1.1.1 Van vier tehuizen naar één Hof en Hiem (1992-2000)
Hoewel Hof en Hiem pas in 1992 ontstond, was het niet zo dat de zorggroep uit het niets werd
opgericht. De twee tehuizen van het eerste uur waren Vegelinshof in Joure en Doniahiem in
Sint Nicolaasga, waarbij het laatstgenoemde tehuis ook lange tijd de functie van Centraal
Bureau vervulde en ook directeur Jan Veenstra leverde, die in april 1990 daar was
aangesteld.48 Sint Nicolaasga, één van weinige dorpen in Friesland waar de meerderheid van
de bevolking katholiek was, had tot de komst van het Doniahiem twee bejaardentehuizen. De
eerste was het katholiek klooster Onze Lieve Vrouwe van Lourdes, dat in 1932 was gebouwd
op de locatie van het huidige Doniahiem, waar de nonnen in het begin nog de zorg aan de
bewoners leverden.49 Het was in Nederland lange tijd gebruikelijk dat de zorg vanuit de kerk
werd georganiseerd en in veel ontwikkelingslanden is dat tot op vandaag de dag nog altijd het
geval.50 Het klooster van Sint Nicolaasga was hier een goed voorbeeld van. Het tweede tehuis
was het gemeentelijke tehuis De Boskrânne, dat in 1958 werd geopend aan de rand van het
dorp in een bosrijke omgeving. Tegenwoordig ligt De Boskrânne niet meer aan de rand van
het dorp en dient het gebouw als bibliotheek.51
Doordat beide tehuizen verouderd waren en de verzuiling geen belemmering meer
vormde voor een fusie werd besloten in 1980 beide tehuizen te laten fuseren tot Stichting
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Bejaardenzorg Doniawerstal.52 De situatie in het klooster was zo erbarmelijk dat in de kleine
kamertjes voor de bewoners nauwelijks plaats was voor een bed, een stoel en een tafel. Op het
moment van de fusie woonden er ook nog maar weinig ouderen in het klooster. De gemeente
Doniawerstal koos er in 1982 voor om het klooster te slopen en een nieuw verzorgingshuis op
dezelfde locatie te laten bouwen. Ondanks de bezwaren van bewoners tegen de sloop van het,
als karakteristiek omschreven, klooster werd er gekozen voor de goedkoopste oplossing
waarbij de enkele overgebleven van de bewoners van het klooster tijdelijk onderdak zouden
vinden in De Boskrânne.53 Als je kijkt met de ogen van de eerder aangehaalde filosofe Van
Heijst, dan was het klooster van Sint Nicolaasga niets meer dan een reliek van het verleden
dat geen plaats meer had in de ontzuilde maatschappij van de jaren ’70 en ‘80 waarin de
overheid zich verantwoordelijk achtte voor de zorg voor ouderen.54 Uiteindelijk werd in 1984
het, naar een Friese adellijke familie vernoemde, Doniahiem geopend.55 Een oudmedewerker, die de verhuizing van De Boskrânne naar het Doniahiem meemaakte, omschreef
de nieuwbouw als grote vooruitgang:
“In het begin verdwaal je heel erg in Doniahiem en we hadden het idee 'het is zo
groot, we verdwalen hier'. Maar wat is het luxe. We hadden warm water op de kamer.
Dat was in De Boskrânne niet zo. Als wij 's ochtends iemand moesten wassen liepen
wij met een schaaltje met warm water van het ene eind van de gang naar het andere
eind van de gang, want er was geen warm water [op de kamers].”56
Net als het Doniahiem was ook Vegelinshof, en later Vegelin State, genoemd naar een
Friese adellijke familie. De plannen voor het eerste Vegelinshof kwamen in 1939 op tafel,
maar werden door de Tweede Wereldoorlog pas in 1956 gerealiseerd aan de dr. G.A.
Wumkesstraat. Dit gebouw raakte net als De Boskrânne verouderd en maakte net als in Sint
Nicolaasga in 1984 plaats voor een nieuw gebouw, waarbij de naam Vegelinshof bleef
behouden. Het nieuwe Vegelinshof aan de Sluisdijk werd, net als bij het Doniahiem, door het
personeel gezien als een vooruitgang. De bewoners van het nieuwe Vegelinshof kregen
grotere appartementen met een eigen keuken en voor het personeel waren hulpmiddelen
aangeschaft zoals hoog-laag bedden en tilliften. Begin jaren ’90 besloot de gemeente
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Skarsterlân, die ontstond na de fusie van de gemeentes Haskerland en Doniawerstal, dat Jan
Veenstra, die op dat moment directeur was van Doniahiem, ook directeur werd van
Vegelinshof om zo ook de financiële problemen te kunnen oplossen.57 De interim-periode van
Jan Veenstra beviel zo goed dat uiteindelijk werd besloten om beide tehuizen te privatiseren
en te laten fuseren, tot de organisatie die wij nu kennen als Hof en Hiem.58
Het derde tehuis dat zich aansloot bij Hof en Hiem was Suderigge in Lemmer.
Suderigge werd in 1967 geopend door toenmalig gedeputeerde Henk de Wilde en daarmee is
Suderigge qua gebouw de oudste locatie van Hof en Hiem.59 Om aan de eisen van de moderne
tijd mee te gaan werd onder leiding van toenmalige directeur Ale Boersma in 1988 besloten
het gebouw te renoveren waarbij twee kamers één werden. Deze renovatie, die grotendeels
door de provincie Friesland werd betaald, ging echter ten koste van het aantal
verzorgingsplaatsen, dat daalde van 76 naar 60.60 Mede door financiële problemen was
Suderigge in 1996 genoodzaakt te fuseren met Hof en Hiem. Door een verassende meevaller
van ongeveer één miljoen euro, die voortkwam uit een beheerstichting voor de
aanleunwoningen van Suderigge, kreeg Hof en Hiem ook middelen om te investeren in de
bouw van aanleunwoningen bij andere locaties.61
Talma Hiem in Balk was het vierde tehuis dat zich aansloot bij Hof en Hiem. Tot 2000
was het Balkster tehuis onderdeel van de Talma stichting, die in 1927 ontstond met de
opening van een rustoord in Veenwouden, een dorp in het noorden van Friesland. De stichting
was vernoemd naar Aritius Sybrandus Talma (1864-1916), die als minister voor de
Antirevolutionaire Partij (ARP) zich sterk maakte voor een bescheiden sociaal vangnet voor
ouderen en gehandicapten.62 De Talma stichting had onder andere tehuizen in Veenwouden,
Dantumawoude, Heeg, Brummen, Urk, Emmeloord, Apeldoorn, Genemuiden en sinds 1970
was ook Talma Hiem in Balk onderdeel van deze stichting.63 Door de grote afstand tussen de
tehuizen was er, op de naam na, weinig binding tussen de tehuizen. Talma Hiem kwam in de
problemen door, volgens Jan Veenstra, een regentesk bestuur onder leiding van directeur
Tjeerd Minnema, die vaak niet op de locatie aanwezig was en meerdere malen aanvaringen
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had met het personeel.64 Na overleg tussen vakbond AbvaKabo en het bestuur koos Minnema
er in 1997 voor om op te stappen onder het mom van een ‘ernstige vertrouwensbreuk’.65
Nadat twee personeelsleden de dagelijkse leiding hadden overgenomen, werd uiteindelijk
besloten om Jan Veenstra aan te stellen als interim-directeur.66
Naast een bestuurlijke problemen had Talma Hiem ook te maken met financiële
problemen. In de periode 1994-1996 werd een grote renovatie uitgevoerd waarbij Talma
Hiem net als Suderigge terugging in het aantal verzorgingsplaatsen. Deze renovatie bracht het
tehuis in de financiële problemen waardoor Veenstra, als interim-directeur moest proberen de
schuldenberg te verkleinen. Hij klopte onder aan bij toenmalig burgemeester Wiebe Pitlo, die
van Veenstra kreeg te horen dat het tehuis in zijn gemeente op het randje van een
faillissement stond.67 Uiteindelijk werd in 2000 Talma Hiem losgekoppeld van de Talma
stichting en fuseerde zij met Hof en Hiem, waarvan de andere tehuizen geografisch gezien een
stuk dichterbij Balk lagen dan de tehuizen van de Talma stichting.68

§1.1.2 Hof en Hiem groeit door (2000-heden)
Nadat Talma Hiem zich bij Hof en Hiem had aangesloten kon directeur-bestuurder Jan
Veenstra zich richten op andere projecten. Zoals al eerder vermeld was er door de fusie met
Suderigge geld beschikbaar gekomen voor aanleunwoningen zoals het
aanleunwoningcomplex De Scharleijen bij Doniahiem en in Balk werd een uitvaartcentrum
gerealiseerd waar ook ruimte was om te vergaderen.69 In 2010 kon Hof en Hiem ook de taken
met betrekking tot de cirkelvormige woongemeenschap Yn ‘e Doarpsfinne overnemen van de
gemeentelijke woningstichting. In 1991 had de gemeente Skarsterlân het initiatief genomen
om veilige en beschermde woningen te realiseren in Rotsterhaule. De gemeenschap, die ook
ruimte bood aan de peuterspeelzaal en het jongerenwerk, werd in 1996 opgeleverd en is nu
onderdeel van Hof en Hiem, die daar onder andere de thuiszorg verzorgt.70
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Hof en Hiem levert thuiszorg sinds 2010, toen een aantal werknemers aan directeurbestuurder Veenstra vroegen of ze ook zorg buiten de deur zorg mochten leveren. Zij hadden
signalen van oudere dorpsbewoners opgevangen, die graag thuiszorg wilden van Hof en
Hiem. De eerste cliënten van Hof en Hiem Thuiszorg zaten onder andere in De Scharleijen en
Yn ‘e Doarpsfinne. Veenstra besloot het verzoek te honoreren en de werknemers te voorzien
van fietsen en enkele Toyota Aygo’s.71 In de jaren na 2010 groeide het aantal
thuiszorgcliënten bij Hof en Hiem gestaag door tot ongeveer 350, mede doordat ouderen
steeds vaker en langer thuis woonden en minder snel een indicatie kregen voor een plaats in
een intramurale instelling.72
Opvallend aan Hof en Hiem Thuiszorg is dat de meeste thuiszorgorganisaties niet hun
oorsprong vinden in de intramurale instellingen, maar in de gezinshulp en de
kruisverengingen. De geschiedenis van de thuiszorg, die uitgaat van deze oorsprong, staat
onder andere beschreven in De helpende hand: de verborgen geschiedenis van de gezinszorg
in Nederland van historica en journaliste Eva Vriend en Home nursing in Europe: Patterns of
professionalisation and institutionalisation of home care and family care to elderly people in
Denmark, France, the Netherlands and Germany van Hannerieke van der Boom, specialiste
op het gebied van publieke zorg.73 De gezinshulp ontstond vanuit particulier initiatief in een
aantal Nederlandse steden aan het begin van de twintigste eeuw en vanaf 1948 begon ook de
Nederlandse overheid de gezinshulp te subsidiëren.74 De kruisverenigingen waren eveneens
particuliere initiatieven, die waren georganiseerd vanuit de kerk en waren geïnspireerd door
het Rode Kruis. Waar de gezinshulpen zich richtten op het verlenen van huishoudelijke hulp,
waren de kruisverenigingen meer gericht op verpleegkundige handelingen.75 In 1990
fuseerden de Centrale Raad voor de Gezinsverzorging en de Nationale Kruisvereniging tot de
Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (LVT) waardoor in de jaren ’90 ook lokale
organisaties fuseerden tot grotere thuiszorgorganisaties waarbij de huishoudelijke hulp en de
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verpleegkundige hulp werden geïntegreerd.76 Hof en Hiem Thuiszorg heeft dus een andere
ontstaansgeschiedenis dan de meeste andere thuiszorgorganisaties in Nederland.
Hof en Hiem groeide niet alleen met
een thuiszorgorganisatie, maar sinds 2012
hoort ook zorgboerderij Cornelia Hoeve bij de
zorggroep (zie afbeelding 1).77 Cornelia
Hoeve is een boerderij in Eesterga die
speciaal in ingericht als een locatie voor
kleinschalig wonen voor dementerende
Afbeelding 1: Cornelia Hoeve

ouderen. Kleinschalig wonen is een concept
dat voor het eerst in 1985 werd toegepast in

Zweden en een jaar later ook naar Nederland kwam.78 Voor dementerende ouderen was de
medische benadering in een reguliere instelling minder zinvol, omdat dementie nog niet
genezen kan en kon worden. Daarom werd de focus bij de groep dementerende ouderen meer
gelegd op de kwaliteit van leven en welzijnsaspecten. De locaties voor kleinschalig wonen
waren een manier om een betere kwaliteit van leven te kunnen bieden aan deze groep
cliënten.79 Kenmerkend aan deze locaties is dat de bewoners ook participeren in activiteiten
zoals koken, schoonmaken of tuinieren. Doordat Cornelia Hoeve een boerderij is in een
groene omgeving zijn de bewoners ook meer bij de natuur betrokken, iets wat volgens
onderzoekers van de Universiteiten van Wageningen, Utrecht, Tilburg en Maastricht een
positieve uitwerking had op de groepen dementerende ouderen die zij onderzochten.80 Naast
Cornelia Hoeve heeft Hof en Hiem ook nog de locaties voor kleinschalig wonen Us Hiem en
Us Hof, die als aparte afgesloten afdelingen gevestigd zijn in de gebouwen van respectievelijk
Doniahiem en Vegelin State.81
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Qua gebouw is het in 2009 in gebruik genomen Vegelin State het nieuwste
woonzorgcentrum van Hof en Hiem. De kamers in Vegelinshof werden te klein en er werd
besloten om in samenwerking met de gemeente, de woningbouwvereniging en een andere
zorggroep uit de regio om een voormalig schoolgebouw aan de Harddraversweg om te
bouwen tot een modern woonzorgcentrum.82 Vegelin State kreeg appartementen van 80 tot
120 m2 en een opvallend atrium met een
binnentuin (zie afbeelding 2).83 Ondanks
dat het gebouw voor de bewoners een
vooruitgang was, blijk uit een verhaal van
een medewerker dat een deel van het
personeel moeite had met verhuizing en
gehecht was geraakt aan de oude locatie.
Mede door extern advies werd het
koudwatervrees onder het personeel van

Afbeelding 2: Atrium van Vegelin State

Vegelin State overwonnen.84
Eveneens in 2009 werd de eerste steen gelegd voor het nieuwe Centraal Bureau in Sint
Nicolaasga. De keuze om het Centraal Bureau te plaatsen in Sint Nicolaasga was vrij logisch,
omdat het Centraal Bureau reeds was gevestigd in het Doniahiem. Daarnaast ligt Sint
Nicolaasga geografisch gezien ten opzichte van de andere locaties het meest centraal en er
was ook een geschikte plek gevonden tegenover het Doniahiem op de locatie van de
voormalige zuivelfabriek De Takomst, die in 2000 al was gesloopt. Op deze locatie kwam
uiteindelijk het Centraal Bureau te staan samen met een aantal appartementencomplexen van
waaruit ouderen een beroep konden doen op zorg van Hof en Hiem. Het gebouw waar het
Centraal Bureau is gevestigd werd in 2010 officieel geopend en bood ook plaats aan de
praktijken van de drie huisartsen van Sint Nicolaasga, een apotheek, een diëtist en een
logopedist. Een jaar later werden ook de appartementencomplexen opgeleverd en samen met
het Centraal Bureau als De Takomst officieel geopend.85
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De komst van nieuwe locaties en het uitbreiden van het takenpakket met thuiszorg en
kleinschalig wonen betekende ook dat Hof en Hiem groeide in het aantal personeelsleden.
Zoals Grafiek 1 laat zien groeide het aantal medewerkers van 443 in 2012 naar 598 in 2016.86
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vrijwilligers actief voor de
zorggroep.87 De groei van de
organisatie was dusdanig dat Jan
Veenstra ook moest bekennen: “Ik
had heel graag het Centraal
Bureau wel een verdieping groter
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willen maken.”.88

Voorlopig staat een uitbreiding van het Centraal Bureau nog niet op de planning, maar
wat wel op de planning staat is een tweede locatie in Joure, genaamd De Werf. Deze locatie
moet onder andere de ruimte bieden aan appartementen voor kleinschalig wonen,
huisartsenpraktijken, de apotheek, fysiotherapie, Cesartherapie, een diëtist, een kantoor voor
Hof en Hiem Thuiszorg Joure en een ruimte waar medisch specialisten van ziekenhuis
Tjongerschans uit Heerenveen kleine ingrepen kunnen uitvoeren. De verwachting is dat deze
locatie in 2018 opgeleverd gaat worden op de plaats waar Vegelinshof tussen 1984 en 2009
was gevestigd.89

§1.2 Hiem: De omgeving van Hof en Hiem
In deze paragraaf staan de vijf belangrijkste categorieën van externe actoren en factoren in de
omgeving van Hof en Hiem centraal en welke invloed zij hebben gehad op het heden,
verleden of de toekomst van de zorggroep. Om een sterkte-zwakte analyse op basis van het
ESH-model goed te kunnen uitvoeren is het volgens Weggeman, Wijnen en Kor belangrijk te
weten welke externe actoren en factoren van belang zijn voor organisaties en welke invloed
Grafiek 1: Marcella van Hoorn, Jaarverslag 2012: “Hof-leverancier in seniorenzorg” (2013), 3; Marcella
Pesser en Jan Veenstra, Jaarverslag 2013: “Híer is nu mijn leven… hier ben ik gelukkig” (2014), 15; Idem,
Jaarverslag 2014: “Ik hoop op nog vele jaren, want ik heb geen tijd om te sterven!” (2015), 10; Idem,
Jaarverslag 2015: Samen bereik je met minder moeite meer. (2016), 8; Idem, Jaarbeeld 2016: “Het hele jaar
een betrokken blik” (2017), 22.
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ze hebben op het interne functioneren van een organisatie.90 De vijf categorieën die in deze
paragraaf aan bod komen met betrekking tot Hof en Hiem zijn: demografische
ontwikkelingen; overheden, wetgeving en beleid; financiers; strategische allianties en
vrijwilligers, naasten en mantelzorgers. Deze vijf categorieën zijn niet alleen toepasbaar op
Hof en Hiem, maar ook op andere vergelijkbare zorggroepen in Nederland.

§1.2.1 Demografische ontwikkelingen
De verwachting is dat Nederland snel zal vergrijzen en het aantal ouderen behoorlijk zal
toenemen. Deze trend was echter al gaande, want tussen 2000 en 2010 nam het aantal 80plussers in Nederland toe van 500.000 naar 648.000.91 Een andere al gaande demografische
ontwikkeling, die in de inleiding al is besproken, is dat er steeds minder ouderen in een
instelling wonen, maar dat onderwerp zal besproken worden in paragraaf §1.2.2 over het
overheidsbeleid. In deze subparagraaf staat de vraag centraal welke gevolgen demografische
ontwikkelingen in Friesland kunnen hebben op Hof en Hiem.
Bij het opstellen van het rapport Naar nieuwe zorgen zorgberoepen: de contouren
werd ook aanvullend demografisch onderzoek gedaan door het TNO, onder andere in
Friesland, de provincie waarin Hof en Hiem actief is. De verwachting is dat de provincie in
2030 ongeveer 650.000 inwoners heeft, nauwelijks meer is dan het huidige aantal inwoners.
De samenstelling van deze 650.000 inwoners gaat echter wel veranderen, want onder andere
het aantal Friezen van 75 jaar en ouder gaat groeien van 50.000 in 2012 naar 87.000 in 2030.
Voor Hof en Hiem betekent dit dat het aantal mogelijke cliënten zal toenemen.92
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De keerzijde van dit verhaal is dat het aantal Friezen jonger dan 65 jaar zal afnemen
van 533.000 in 2012 naar 479.000 in 2030.93 Een afname van het aantal inwoners die jonger
zijn dan 65 jaar betekent ook dat de vijver waaruit Hof en Hiem personeel kan vissen kleiner
zal worden, terwijl er meer mensen nodig zijn om het groeiende aantal cliënten in de toekomst
te kunnen behandelen. De
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aan dat de groei van het aantal vacatures niet geheel te verklaren valt door vertrekkend
personeel, maar dat Hof en Hiem wel degelijk bezig was om het personeelsbestand uit te
breiden om zo aan de groeiende zorgvraag te kunnen voldoen.
Ook het aantal Friese 65-plussers met functioneringsproblemen zal, net als in de rest
van Nederland, toenemen. In Friesland waren in 2012 ongeveer 43.600 65-plussers met
functioneringsproblemen en in 2030 zullen dit ongeveer 70.000 zijn. Het grote verschil tussen
Friesland en het Nederlandse gemiddelde is dat in Friesland het aantal 65-plussers met
functioneringsproblemen met een factor 1,8 hoger ligt dan het Nederlands gemiddelde. De
oorzaak voor dit verschil zit hem in het feit dat in Friesland relatief veel ouderen wonen met
een lage sociaaleconomische status en die groep heeft vaker te maken te maken
functioneringsproblemen.95 De verwachting is dat verschillen tussen Friesland en het
Nederlands gemiddelde zullen afnemen doordat dat het aantal ouderen met een lage
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sociaaleconomische status in Friesland na 2022 zal afnemen, terwijl het aantal 65-plussers
met een gemiddelde of een hoge sociaaleconomische status zal blijven toenemen.96
Ook de soorten functioneringsproblemen waar ouderen mee te maken krijgen
veranderen. De grootste groei wordt verwacht bij ouderen met dementie, al dan niet in
combinatie met andere klachten.97 Dat groep ouderen met dementie aan het toenemen was,
bleek uit het feit dat Hof en Hiem locaties opende voor kleinschalig wonen. Ook de
geïnterviewde medewerkers viel het op dat er steeds meer cliënten met dementie in hun tehuis
kwamen wonen en dat hun ziektebeeld ook serieuzer werd genomen:
“Dementie kan ik mij bijna niet eens herinneren. [Alsof] dat veel meer is ontstaan de
laatste jaren. […] Vroeger had je die stempeltjes niet zo erg. Dertig jaar terug was het
kinds, nu is het dementie.”98

§1.2.2 Overheden, wetgeving en beleid
Zoals al eerder vermeld waren het tot 1945 vooral particuliere organisaties, zoals de kerk, die
de taak van de ouderenzorg op zich namen. Na 1945 begon ook de overheid, haar
verantwoordelijkheid te nemen in het kader garanderen van de mensenrechten en het recht op
gezondheidszorg voor iedereen hoorde daar ook bij.99 Volgens de Italiaans-Nederlandse
sociologe Barbara da Roit is de Nederlandse ouderenzorg quasi-Scandinavisch, waarbij, net
als in de Scandinavische landen, de rol van de overheid relatief groot is.100 Dit betekent ook
dat veranderingen in het overheidsbeleid relatief veel impact hebben op de individuele
aanbieders van ouderenzorg zoals Hof en Hiem. Deze subparagraaf gaat daarom kijken naar
de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van overheidsbeleid.
Na de Tweede Wereldoorlog werd het startsein gegeven voor het moderne
ouderenbeleid, waarbij een grote rol voor de overheid was weggelegd. De invoering van de
Algemene Ouderdomswet (AOW) in 1957 gaf ouderen een zekere mate van
96
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bestaanszekerheid en ze waren daardoor voor hun levensonderhoud minder afhankelijk van
hun familie. De AOW bood ook de mogelijkheid voor veel ouderen om een plaats in het een
bejaardentehuis c.q. bejaardenoord te bemachtigen. In de naoorlogse periode werden veel van
deze tehuizen gebouwd in het kader van het woningbeleid. Er was een tekort aan woningen
voor jonge gezinnen en door ouderen te stimuleren in een tehuis te gaan wonen kwamen de
relatief grote woningen van de ouderen vrij voor jonge gezinnen.101 Dit werd ook nog extra
gestimuleerd door de Wet op de bejaardenoorden uit 1963, die het mogelijk maakte om nog
meer tehuizen te bouwen.102 Doordat veel ouderen in tehuizen kwamen te wonen en de zorg
daarin relatief goed was, ontstond in Nederland een zekere traditie van ouderen die gingen
wonen in bejaardentehuizen. In Duitsland was de zorg en huisvesting in de naoorlogse
tehuizen slechter dan in Nederland waardoor deze traditie niet in Duitsland ontstond en
hedendaagse Duitse ouderen relatief langer thuis bleven wonen dan hun Nederlandse
evenknieën.103
Tussen 1950 en 1970 was het aantal ouderen in een bejaardentehuis toegenomen van
38.000 naar 115.000. In 1970 was van een woningtekort geen sprake meer en begon de
Nederlandse overheid zich meer zorgen te maken over de kosten van de bejaardentehuizen en
werd voor het eerst een beleidsmemorandum over de ouderenzorg opgesteld, waarin vooral
tot doel werd gesteld om het inkomen en de huisvesting van ouderen te verbeteren.104 In het
tweede beleidsmemorandum over de ouderenzorg in 1975 werd pas gesteld dat ouderen zo
lang mogelijk thuis moesten blijven wonen, hun onafhankelijkheid gestimuleerd moest
worden en er werd een norm van maximaal 7% gesteld aan het percentage ouderen dat in een
tehuis mocht wonen.105 Om beter te bepalen wie in aanmerking kwam voor zorg, thuis of in
een instelling, werden in 1997 regionale indicatie organen opgericht. Deze taak werd in 2005
overgenomen door Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en viel vanaf 2007 onder nieuwe
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).106 De indicaties werden niet alleen uitgevoerd
door een onafhankelijke instantie, maar ook de eisen om in aanmerking te komen voor een
plek in een tehuis werden hoger. Voor relatief gezonde ouderen was er daardoor geen plek
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meer in intramurale zorginstelling. Ook de ervaren medewerkers van Hof en Hiem merkten
dat de afgelopen decennia de eisen om in een tehuis terecht te komen steeds hoger werden en
er voor gezonde ouderen geen plek meer was in het verzorgingstehuis:
“Mensen moesten toen gezond wezen om in een [te]huis te komen en nu is het precies
andersom. Je moet nu van alles mankeren om in een verzorgingshuis te wonen. [...]
Het was gewoon anders. Toen zaten de mensen op de gang met een accordeon te
spelen en dat zie je tegenwoordig niet meer.”107
In de Nederlandse ouderenzorg wordt ook het onderscheid gemaakt tussen verzorgingshuizen,
zoals de tehuizen van Hof en Hiem, en verpleegtehuizen, waar zwaardere zorg wordt
verleend.108 Doordat er steeds hogere eisen werden gesteld aan het wonen in een
verzorgingstehuis werden de verschillen tussen beide begrippen steeds kleiner en is het
onderscheid tussen een verpleeghuis en verzorgingstehuis bijna niet meer te maken. Daarom
is tegenwoordig het containerbegrip woonzorgcentrum de meest gebruikelijke benaming voor
verpleeg- en verzorgingstehuizen.109
In de jaren ’80 en vooral in de jaren ‘90 werd het ouderenbeleid ook steeds meer
alomvattend en werden er steeds meer ministeries bij betrokken.110 Toch bleef de zorg één
van de belangrijke pijlers van het ouderenbeleid. Onder invloed van het opkomende
neoliberalisme aan het einde van de jaren ’80 omarmde de Nederlandse overheid steeds meer
het marktdenken, dat daardoor ook terug te zien was in het zorgbeleid. De overheid zou
slechts de wettelijke kaders bepalen waarin de markt kon opereren.111 Toch hebben
marktpartijen niet de taak van de ouderenzorg overgenomen van de overheid. Volgens de
eerder aangehaalde sociologe Da Roit bleef in Nederland na 1990 de overheid nog steeds de
belangrijkste speler en is zeker geen sprake geweest van vermarkting van de ouderenzorg.
Volgens Da Roit is de rol van de markt hooguit complementair en vult zij slechts de gaten die
de overheid laat vallen.112
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Niet alleen het beleid met betrekking tot de ouderenzorg en de financiering, die in de
volgende subparagraaf aan bod komt, maar ook andersoortig beleid en wetgeving heeft
invloed gehad op Hof en Hiem. Zo had bijvoorbeeld één van de vele veranderingen in de
hygiënecode van de Warenwet een praktisch gevolg voor de zorggroep:
“Vroeger ging[en] de boontjes naar de eetzaal toe […] en de bewoners zaten allemaal
de boontjes schoon te maken. [...] De Warenwet heeft daar een einde aangemaakt. Dat
mocht niet meer, want het was onhygiënisch.”113
Het is daarom belangrijk voor Hof en Hiem om ook op elke relevante verandering in het
beleid of wetgeving te reageren. Onder de geïnterviewde medewerkers was er ook dusdanig
vertrouwen in de dagelijkse leiding van Hof en Hiem, dat zij nauwelijks geïnteresseerd waren
wat deze veranderingen waren en welke invloed die had op hun dagelijkse werk. Het gebrek
aan noodzaak onder het personeel van Hof en Hiem om zich met het beleid van de overheid
bezig te houden blijkt ook wel uit het volgende citaat:
“Heel in het begin toen minister Brinkman er nog was toen zijn we weleens op de
barricades geweest, maar dat is in een heel ver verleden geweest. Toen ging je nog
protesteren en staken met lakens en spandoeken. Die noodzaak die heb ik de laatste
twintig jaar niet meer gevoeld, omdat Hof en Hiem zijn zaakjes toch wel goed voor
mekaar [had].”114
Ook het contact met overheden is van groot belang voor Hof en Hiem. De gemeente is
de belangrijkste overheid geworden voor de zorggroep. Dit blijkt ook wel uit het feit dat in het
Jaarverslag 2012 een interview is opgenomen met de burgemeesters van de drie gemeenten
waarin Hof en Hiem actief was.115 Niet alleen voor bouwprojecten of het eventueel saneren
van schulden is samenwerking met de gemeente van belang. In 2007 werd de gemeente
verantwoordelijk voor de indicatiestelling, maar vanaf 2015 is de gemeente ook een
belangrijke speler geworden op het gebied van thuiszorg en de dagbesteding door de
ontmanteling van de AWBZ en de overheveling naar de Wmo.116 Het grote voordeel dat Hof
en Hiem heeft is dat het voornamelijk actief is de gemeente De Fryske Marren, een gemeente
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die in 2014 ontstond uit een fusie van Skarsterlân, Lemsterland en Gaasterlân-Sleat. Volgens
Jan Veenstra is door de gemeentelijke fusie ook kwaliteit van de wethouders toegenomen:
“We hebben gewoon wethouders gehad die een opleiding kunstgeschiedenis hadden
[gedaan] en die nu het hele zorg gebeuren moesten doen [...] en dan volledig leunden
op ambtenaren.”117
Door de gemeentelijke fusie kreeg Hof en Hiem te maken met slechts één wethouder en één
gemeentesecretaris in plaats van drie wethouders en drie gemeentesecretarissen waardoor het
contact met de gemeente gemakkelijker verliep.118
Qua Wmo-beleid richt de gemeente De Fryske Marren zich sterk op de eigen
verantwoordelijkheid van haar burgers en sluit daarbij aan bij de beweging richting actief
burgerschap.119 Ook de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers vallen in De Fryske Marren
onder het actief burgerschap onder het mom van ‘vrijwillig waar het kan, professioneel waar
het moet’. Vrijwilligers en mantelzorgers, maar ook organisaties die vrijwilligers in dienst
hebben zoals Hof en Hiem, kunnen ook bij de gemeente terecht voor vormen van
ondersteuning zoals scholing en advies.120 Daarnaast startte De Fryske Marren in 2017 ook
met het opstellen van preventief gezondheidsbeleid om een gezonde leefstijl onder haar
burgers te bevorderen en zo de vraag naar zorg, waaronder die van Hof en Hiem te
verkleinen.121

§1.2.3 Financiers
De paragraaf overheid is nog niet afgesloten, want de overheid is ook een van de belangrijkste
financiers van de zorg bij Hof en Hiem. De zorg in de tehuizen werd lange tijd gefinancierd
vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), die in 1968 werd geïntroduceerd
als collectieve volksverzekering voor onverzekerbare risico’s zoals het verblijf in een
verpleegtehuis.122 In de decennia die daarop volgden werden steeds meer zorgtaken door de
117
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AWBZ gefinancierd. Zo viel vanaf 1980 de wijkverpleging onder de AWBZ en later kwamen
daar onder andere de ggz, psychiatrie, abortusklinieken en hulpmiddelen bij. Vanaf 1997
werden ook de verzorgingstehuizen vanuit de AWBZ gefinancierd waarmee er een einde
kwam aan de Wet op de bejaardenoorden.123 Doordat de kosten steeds verder groeiden, werd
de AWBZ in 2015 opgegeven, waarbij het ondersteunende deel van de extramurale zorg
onderdeel werd van de Wmo. De intramurale zorg in de woonzorgcentra werd onderdeel van
Wet langdurige zorg (Wlz), die tevens de zwaardere thuiszorg financiert.124
Niet alle zorg, die wordt geleverd door Hof en Hiem, wordt gefinancierd met
overheidsgeld. Een tweede belangrijke financier is de zorgverzekeraar. De zorg die
zorgverzekeraar vanuit het basispakket moet vergoeden is vastgelegd in de
Zorgverzekeringswet (Zvw). Niet alleen de huisarts, medisch specialisten in ziekenhuizen en
medicijnen zijn onderdeel van het basispakket, maar ook de thuiszorg door de wijkverpleging
en revalidatiezorg voor ouderen.125 Om zo goed mogelijke zorg te kunnen bieden voor een zo
laag mogelijke premie, willen de zorgverzekeraars, net als de overheid, controleren of hun
geld wel goed wordt besteed. Voor zorgorganisaties zoals Hof en Hiem betekent dat er
kwaliteitseisen worden gesteld aan de zorg die ze leveren en alle zorg op papier verantwoord
moet worden.126
Het op papier verantwoorden van geleverde zorg betekent voor zorgorganisaties dat er
veel tijd gaat zitten in administratieve handelingen en die tijd hadden ze liever op een andere
manier willen besteden. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
constateerde dit probleem en probeerde vanaf 2009 dit aan te pakken om te voorkomen dat de
aversie tegen de overheid als beleidsbepaler en financier van zorg groter zou worden.127 In het
in 2011 verschenen rapport ‘Meer tijd voor de cliënt’: aanpak bureaucratie in de langdurige
zorg wordt ook belang van het aanpakken van de bureaucratie benadrukt:
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“Belangwekkend is voorts de observatie de diepe weerzin die professionals en
zorginstellingen koesteren jegens administratieve handelingen […] die
zorginstellingen, toezichthouders en financiers creëren. Niet zelden gevoed door
incidenten wordt regel op regel gestapeld, worden registratieverplichtingen en
controles geïntensiveerd, neemt de angst om fouten te maken toe en ontstaat een
“indekcultuur”. De regels, procedures en werkwijzen schieten dan hun doel voorbij,
worden een doel in zichzelf en gaan ten koste van een goede uitvoering van de zorg
voor hulpbehoevende mensen.”128
Voor een zorggroep als Hof en Hiem is het niet gemakkelijk om alle administratieve
handelingen te laten voor wat ze zijn, omdat veel van die handelingen nodig zijn om geld te
krijgen van de financiers.
Tot slot is er nog een derde groep financiers en dat zijn de cliënten zelf. Om te kunnen
wonen in een woonzorgcentrum zal cliënten ook zelf een bedrag aan huur moeten betalen en
activiteiten zoals een bootvakantie, die sinds 2003 door Hof en Hiem wordt georganiseerd,
zijn afhankelijk van de eigen bijdrages van de bewoners die meegaan.129 De hoogte van de
bijdrage van bewoners die bewoners voor bepaalde diensten betalen verschilt per zorggroep.
In Nederland blijft echter de overheid de belangrijkste financier van de intramurale zorg,
terwijl bijvoorbeeld in Vlaanderen er hogere eigen bijdragen worden gevraagd van de cliënt
en zijn of haar familie.130

§1.2.4 Strategische allianties
Een andere categorie actoren in de omgeving van Hof en Hiem zijn de partners in de
zogeheten ‘strategische allianties.’. Deze allianties zijn relevante samenwerkingsverbanden
met tal van organisaties met als doel het behalen van strategisch voordeel.131 Het aangaan van
strategische allianties past ook in het streven van John van Arnhem om van Hof en Hiem een
netwerkorganisatie te maken.132 Zo werkte de zorggroep in het verleden bij grote projecten
samen met bijvoorbeeld de woningstichting en de gemeente, maar ook met plaatselijke
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zorgverleners zoals de huisarts. Door bijvoorbeeld ruimtes te verhuren in het Centraal Bureau
aan drie lokale huisartsen, de apotheek, de diëtist en de logopedist in Sint Nicolaasga, kon
Hof en Hiem besparen op de woonlasten van de twee verdiepingen die ze zelf gebruikten. Een
ander voorbeeld van een strategische alliantie was de samenwerking met de Rabobank in Sint
Nicolaasga. De Rabobank dreigde het bankgebouw met geldautomaat aan de Molewei te
sluiten, maar doordat Hof en Hiem het gebouw kocht, om liet bouwen tot thuiszorgkantoor en
een ruimte verhuurde aan de Rabobank kon ook de geldautomaat behouden blijven voor het
dorp. Op deze manier konden Hof en Hiem en haar samenwerkingspartners profiteren van
samenwerkingen.133
Ook samenwerkingen met collega zorginstellingen behoren tot de strategische
allianties. Zo wordt bijvoorbeeld vanuit verpleeghuis De Flecke in Joure ondersteuning
geboden bij het geven van verpleeghuiszorg.134 Daarmee is ook een samenwerking ontstaan
met zorggroep Patyna, die op dertig verschillende locaties in westelijk Friesland zorg
aanbiedt.135 Het ziekenhuis Tjongerschans uit Heerenveen is bijvoorbeeld nauw betrokken bij
het nieuwbouwproject De Werf, een ander voorbeeld van een strategische alliantie.136 Een
speciale groep zorginstellingen waarmee Hof en Hiem samenwerkt zijn de Parkflat
Stadsfenne in Sneek, Talma Borgh in Apeldoorn en Zorggroep Liante, die actief is in het
zuidoosten van Friesland. Voor Hof en Hiem vormen deze drie zorginstellingen ‘de shared
service partners’ en zij maken mede gebruik van de diensten van het Centraal Bureau zoals de
administratie of de ICT.137
Ook buiten de zorg om werkt Hof en Hiem samen met andere organisaties. Voor de
schoonmaak van de appartementen wordt een schoonmaakbedrijf ingehuurd, een speciaal
onderzoeksbureau onderzoekt de cliënttevredenheid en voor de inkoop van voedsel is er een
vaste voedselleverancier.138 Hoewel er in deze gevallen wel sprake is van samenwerking,
betekent niet dat er sprake is van strategisch voordeel. Een voorbeeld buiten de zorg om waar
wel strategisch voordeel uit de samenwerking wordt gehaald is die met de lokale
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verenigingen: “Wij hebben weleens muziekkorpsen en koren [uit het dorp] en die komen dan
op een repetitieavond [bij ons] en dan hoef je niks te betalen.”139

§1.2.5 Vrijwilligers, naasten en mantelzorgers
De veranderingen in het overheidsbeleid, de wens om de kosten van de gezondheidzorg laag
te houden en de nadruk op actief burgerschap zorgden ervoor dat vrijwilligers, naasten en
mantelzorgers een steeds belangrijke rol kregen in de Nederlandse ouderenzorg. Ook bij Hof
en Hiem werden deze drie groepen in de afgelopen 25 jaar steeds actiever betrokken bij de
zorgverlening.140 Inmiddels zijn de ongeveer 650 vrijwilligers bijna onmisbaar geworden voor
de organisatie. Ze worden bijvoorbeeld ingezet om koffie te schenken, te helpen in het
restaurant of te wandelen met bewoners. Vrijwilligers worden door Hof en Hiem gezien als
halve medewerkers, omdat zij belangrijke taken vervullen in de organisatie. “Zouden [de
vrijwilligers] wegvallen dan zou ons hele kaartenhuisje in elkaar vallen”, stelde één van de
medewerkers van Hof en Hiem.141
Ook familieleden, vrienden en buren van cliënten in de ouderenzorg kunnen net als
vrijwilligers veel taken uit handen nemen van de professionele zorgverleners, waardoor de
kosten van de ouderenzorg worden beperkt. De zorg voor ouderen in Nederland en de
Scandinavische landen wordt veelal gezien als een taak van de overheid, omdat de
beleidsbepalers vonden dat ouderen bij het ontvangen van zorg niet afhankelijk hoefden te
zijn van familieleden, vrienden of buren.142 Daar tegenover staat dat in met name ZuidEuropese landen het beroep op naasten traditioneel hoger is en de rol van de overheid kleiner
dan in Noord-Europese landen.143 Onder het mom van ‘actief burgerschap’ kregen in
Nederland ook familieleden, vrienden en buren een steeds belangrijkere rol in de zorg voor
hun hulpbehoevende naasten toegedicht.144
Als iemand regelmatig onbetaald zorgtaken vervult voor een zieke naaste dan wordt
diegene ook wel een mantelzorger genoemd. Volgens een schatting van mantelzorgorganisatie
Mezzo zijn er in Nederland ongeveer vier miljoen mantelzorgers, waarvan ongeveer 610.000
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voor meer dan acht uur per week zorg verlenen.145 Gezien de grote van de groep
mantelzorgers spelen zij ook een belangrijke rol in de Nederlandse ouderenzorg en zijn ze
tevens een belangrijke actor in de omgeving van Hof en Hiem.146 Het ondersteunen van
mantelzorgers, om overbelasting van deze groep te voorkomen, is ook een belangrijk
onderdeel van het Strategische beleidsplan 2017-2019.147
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Hoofdstuk 2: Hof en Hiem en het heden
In dit hoofdstuk zal de nadruk meer komen te liggen op het hedendaagse Hof en Hiem en de
Eerste Analyse van John van Arnhem.148 Deze visie vormt samen met het Strategisch
beleidsplan 2017-2019 en het Start Document Bestuursfilosofie de formele beelden van Hof
en Hiem.149 Deze formele beelden worden afgezet tegenover de informele beelden die in de
organisatie leven onder de werknemers. De bron voor deze informele beelden zijn de citaten
uit de gehouden interviews, die worden gepresenteerd in afzonderlijke beeldkaders. De
beelden worden geduid door in te gaan op de mentale modellen die daar mogelijk aan ten
grondslag liggen. De zes organisatievariabelen van het ESH-model vormen de basis voor de
zes afzonderlijke paragrafen.

§2.1 Strategie: de bewoner staat centraal
De strategie van een organisatie is de manier waarop vooraf gestelde doelen worden
nagestreefd en heeft betrekking op de langere termijn.150 Terwijl voor profit-organisaties deze
strategie is gebouwd rondom het
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Opvallend aan deze cijfers is echter dat de groei van het eigen vermogen in 2016 een stuk
lager was dan in 2015. Voor een profit-organisatie zou dit reden voor zorg kunnen zijn, maar
voor een non-profitorganisatie zoals Hof en Hiem hebben deze statistieken veel minder
waarde.153
Een onderdeel van de strategie is de zogeheten missie. Volgens organisatiedeskundige
Peter Senge moet een missie formuleren waarom een organisatie bestaat en wat de
toegevoegde waarde is. De missie van een organisatie moet een verlengstuk zijn van de visie
van de organisatie en de basis vormen voor de te voeren strategie.154 In haar strategisch
beleidsplan 2017-2019 heeft Hof en Hiem het volgende missionstatement geformuleerd:
“Hof en Hiem wil de zelf- en samenredzaamheid van de senioren naar behoefte
ondersteunen en versterken en zo de kwaliteit van leven verbeteren.”155
Dit missionstatement is geïnspireerd op de nieuwe definitie van gezondheid van artsonderzoeker Machteld Huber, waarin ook de nadruk wordt gelegd op de zelfredzaamheid van
ouderen.156
Door het personeel, zoals beeldkader 1 te zien is, wordt er echter anders gedacht over
de missie, dan wel visie, van Hof en Hiem en daarbij is daarbij geen plaats voor een term
zoals zelfredzaamheid.

BEELDKADER 1: MISSIE VAN HOF EN HIEM
“Wat bij ons heel hoog in het vaandel staat
dat is de individuele behoefte van de
bewoner. […] Dat is ook wel de visie van
Hof en Hiem: de bewoner centraal.”157

“[Onze missie] is om de bewoners een
goede oude dag te geven.” 159
“We willen onze cliënten in hun waarde
laten en wij willen graag aanvullen waar
hun tekorten zijn.”160

“Ik ben blij dat ik dit werk mag doen en op
de wensen van bewoners mag inspelen.”158
De medewerkers zien Hof en Hiem als een organisatie waar de wensen en behoeften van

individuele bewoners centraal staan en hen op die manier een goede oude dag probeert te
bezorgen. Je zou kunnen stellen dat ‘de bewoner centraal’ onderdeel is van de informele
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missie van de zorggroep. ‘De bewoner centraal’ was waarschijnlijk in verleden wel de
geformaliseerde missie en is daardoor ook onderdeel geworden van de mentale modellen van
de ervaren medewerkers. Doordat Hof en Hiem de nieuwe definitie van gezondheid van
Huber omarmde, is ‘de bewoner centraal’ zijn geformaliseerde karakter als missie
kwijtgeraakt, maar daarmee niet uit het mentale model van werknemers verdwenen zoals het
bovenstaande beeldkader laat zien.
De informele missie om de bewoner centraal te stellen sluit niet geheel aan bij het
formele missionstatement, maar past wel degelijk bij de formele strategie van de organisatie.
De eerste prioriteit, binnen de strategie van Hof en Hiem, is de zogeheten customer intimacy,
waarbij een organisatie bij het leveren van producten of dienstverlening rekening houdt met
de individuele wensen van de klant.161 In het vocabulaire van Hof en Hiem wordt echter niet
gesproken over klanten, maar over cliënten of bewoners. Zoals beeldkader 2 laat zien is het
ook niet altijd mogelijk om altijd de wensen en behoeften van de bewoners te vervullen.

BEELDKADER 2: BEPERKINGEN VAN CUSTOMER INTIMACY
“Je kunt natuurlijk van alle soorten diensten
aanbieden tegen betaling, maar ook daarin
zijn we wel een beetje voorzichtig. Wij
bieden geen extra douchebeurten aan tegen
betaling”162

“Een kippenschuurtje zal gaan, maar een
koeienstal wordt moeilijk.”163
“We kunnen mensen niet naar hun oom in
Amerika brengen.”164

De medewerkers van Hof en Hiem willen zelf vanuit hun eigen mentale model de bewoner
centraal stellen, maar zien ook in dat het in de praktijk lastig is om deze informele missie uit
te voeren. Hoewel ‘de bewoner centraal’ een informele missie is, is het nogal opvallend dat
deze in de vorm van de customer intimacy nog steeds een plaats heeft in de formele strategie
van de zorggroep.
Het feit dat Hof en Hiem niet aan alle wensen en behoeften van bewoners kan voldoen
heeft te maken met het feit dat de tweede prioriteit in de strategie van de organisatie, de
operational excellence, belangrijker is geworden. Bij operational excellence staan het proces
en de balans tussen kosten en kwaliteit centraal. Dit is belangrijker geworden, omdat de
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financiers van de zorggroep grote waarde hechten aan een hoge kwaliteit voor een zo laag
mogelijke prijs.165 Uit de citaten in beeldkader 3 blijkt ook dat het letten op de kosten
belangrijk is bij Hof en Hiem, maar dat betekent niet dat elke uitgave, zoals bijvoorbeeld aan
een bakje aardbeien, onder een vergrootglas wordt gelegd. Aangezien de organisatie
financieel gezond is, lijkt er voor Hof en Hiem ook weinig reden om kostenbesparing en
daarmee ook operational excellence boven costumer intimacy te plaatsen.

BEELDKADER 3: HET BELANG VAN KOSTENBESPARING
BELANGRIJK

MINDER BELANGRIJK

“Iedereen die verantwoordelijk is voor een
bepaald deel van budget let ook goed op de
uitgaven.”166

“Hof en Hiem is in principe nooit een
organisatie geweest die geldgebrek heeft
gehad, die het financieel altijd wel heel goed
op orde had en die dus eigenlijk ook altijd
wel voor zorgde dat het belang van de
bewoner, in de vorm van zorg en voeding.
[…] Het is in deze organisatie nooit zo
geweest dat ik moest bezuinigen op een
bakje aardbeien.”168

“Wij werkten altijd van 23:00 tot 7:15 en
toen is dat kwartier eraf gehaald. […] Bij
Us Hof doe je de overdracht in je eigen tijd,
dat is dus veranderd sinds een paar maand.
[Dat is] een bezuiniging [op de
personeelskosten].”167
De citaten in beeldkader onder het kopje ‘belangrijk’ laten zien dat operational excellence wel
degelijk van groot belang is voor Hof en Hiem en daarmee niet per se ondergeschikt is aan de
customer intimacy. Het citaat onder het kopje ‘minder belangrijk’ laat zien dat
kostenbesparing en daarmee operational excellence bij Hof en Hiem niet de grootste prioriteit
heeft en daardoor minder belangrijk is dan customer intimacy. De geïnterviewde medewerkers
hebben dus verschillende beelden over het belang van kostenbesparing en de strategie van
operational excellence.
De derde en laatste prioriteit in de strategie van Hof en Hiem is product leadership en
is daarmee op papier het minst belangrijk. Product leadership houdt in dat kennis en kunde
ingezet wordt voor het ontwikkelen en vernieuwen van producten en diensten. Organisaties
die hier de nadruk op leggen worden vaak gezien als vooruitstrevend en innovatief.169
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Beeldkader 4 laat zien dat een deel van het personeel Hof en Hiem ziet als een organisatie die
veel belang hecht aan innovatie, terwijl andere personeelsleden vinden dat Hof en Hiem daar
juist weinig belang aan hecht.

BEELDKADER 4: HET BELANG VAN INNOVATIE
VEEL BELANG

WEINIG BELANG

“Het project [De Werf] in Joure is een heel
“Het zou innovatiever mogen zijn, maar ik
innovatief project, de eerste in Friesland die
vind ze wel innovatief.”172
op deze manier gaat werken. De Cornelia
Hoeve, boerderij voor mensen met dementie, “Er is zo veel innovatie en dat ik volg ook,
maar zo ver is Hof en Hiem nog niet. Dat we
is ook een vrij uniek proces.”170
al horloges hebben die mensen een tip geeft
“Ik kwam [in 2002] uit Wolvega en toen
van ‘nu moet u uw medicijnen innemen’.”173
vond ik dat Hof en Hiem vooruitstrevender
was [dan] de organisatie waar ik toen
werkte.”171
De groep die ziet dat Hof en Hiem veel belang hecht aan innovatie ziet de zorggroep als een
innovatieve en vooruitstrevende organisatie. Zij vergelijken Hof en Hiem met hun vorige
werkgever of leggen de nadruk op voorbeelden zoals De Werf en Cornelia Hoeve waaruit zou
blijken dat de zorggroep innovatief is. De groep ‘weinig belang’ sluit qua mentaal model beter
aan bij de beelden uit het Start Document Bestuursfilosofie en het Strategisch beleidsplan
2017-2019 waarin wordt gesteld dat innovatie, oftewel product leadership weinig prioriteit
heeft bij Hof en Hiem.174
Er zijn tal van voorbeelden, die in de ogen van het personeel van Hof en Hiem,
vooruitstrevend zijn. Dit zijn bijvoorbeeld robotzeehond Paro, de tovertafel, nieuwe
computersoftware zoals het elektronisch cliëntendossier (ECD) of Familienet, maar ook een
proef met au-pairs die ouderen, die niet in aanmerking komen voor een indicatie voor de
thuiszorg, thuis ondersteunen en hand- en spandiensten verrichten.175 Deze projecten hebben
er wel voor gezorgd dat er bij een deel van de medewerkers een beeld ontstond van Hof en
Hiem als innovatieve organisatie. Alleen het feit dat er nieuwe technologie wordt aangeschaft
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en er projecten zijn met au-pairs betekent echter niet dat innovatie in de strategie van Hof en
Hiem een belangrijke rol speelt.
Tot slot is het nog belangrijk te vermelden dat naast het prioriteren van de customer
intimacy, operational excellence en product leadership in de Besturingsfilosofie en het
Strategisch beleidsplan 2017-2019 er ook aandacht wordt geschonken aan de rol van de
cliënten in het aanbod van Hof en Hiem, decentralisatie van taken, de strategische allianties
en het belang van de primaire processen.176 Hoewel deze vier zaken ook onderdeel uitmaken
van de strategie zullen zij zijdelings in de volgende paragrafen worden behandeld.177 Volgens
John van Arnhem doet Hof en Hiem veel meer op het gebied van strategie, maar is daar geen
aandacht aan geschonken in het Strategisch beleidsplan 2017-2019. Wat Van Arnhem mist in
de strategie van Hof en Hiem blijft echter onduidelijk.178
Al het bovenstaande meegenomen kun je stellen dat werknemers van Hof en Hiem
zich goed realiseren dat de informele missie ‘de bewoner centraal’ niet altijd gerealiseerd kan
worden. De formele missie, gebaseerd op de nieuwe definitie van gezondheid van Huber,
vindt echter geen weerklank in het narratief van de werknemers. Het mentale model van de
werknemers waarin de wensen en behoeften van bewoners en cliënten centraal staan, dat ten
grondslag ligt aan de voorstelling van de werknemers, sluit echter wel aan bij het concept van
de customer intimacy, dat onderdeel is van de formele strategie van Hof en Hiem. Deze
strategie is in zekere mate beperkt, omdat ook operational excellence en product leadership
van belang zijn voor Hof en Hiem. Het prioriteren van één van deze drie uitgangspunten is
eigenlijk het opwerpen van een schijndilemma, omdat je ervoor kunt kiezen om alle drie even
belangrijk te maken en te verwerken in je missie als organisatie.179 Zowel Senge als
Weggeman, Wijnen en Kor wijzen er op dat van belang is om als organisatie te leren een
goede strategie te ontwikkelen die invulling geeft aan hoe je de formele missie ten uitvoer
brengt.180 Bij Hof en Hiem zijn er echter te veel discrepanties tussen de formele en informele
beelden om te kunnen spreken van een geslaagde verhouding tussen de visie, missie en
strategie.
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§2.2 Structuur: meerdere kapiteins op hetzelfde schip
Structuur omvat de taak-, verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsverdelingen in een
organisatie en de compensatie daarvan. Volgens Weggeman, Wijnen en Kor bestaat er voor
organisaties geen ideale structuur en is de keuze voor een structuur vaak een tijdelijke
oplossing, omdat de keuze voor een structuur bepaalde problemen kan oplossen, maar
tegelijkertijd nieuwe problemen creëert.181 De formele structuur kan in kaart worden gebracht
aan de hand van een organogram, terwijl er ook een informele structuur is die discrepanties
kan vertonen met de formele structuur.182 Zowel de formele als de informele structuur van een
organisatie zijn voorbeelden van mentale modellen die leven in een organisatie zoals ook het
geval is bij Hof en Hiem.
Volgens Van Arnhem streeft Hof en Hiem naar de professionele bureaucratie, een
ideaaltype die door de Canadese organisatiewetenschapper Henry Mintzberg werd
geïntroduceerd en tevens is overgenomen door Weggeman, Wijnen en Kor.183 Volgens dit
ideaaltype bestaat een organisatie uit een strategische top, die via het lijnmanagement
verbonden is met de operationele kern, waar de medewerkers werken aan het primaire proces.
Deze structuur wordt ondersteund door een technische en een dienstverlenende staf. De
bevoegdheden in een dergelijke organisatie liggen bij de operationele kern, die daardoor veel
professionele autonomie heeft.184 Kijkend naar het organogram van Hof en Hiem, dan zijn de
vijf elementen van de professionele bureaucratie daarin terug te zien. De directeur-bestuurder
vormt de strategische top, het Facilitair Bedrijf verzorgt de technische dienstverlening, het
Centraal Bureau is de dienstverlenende staf en de drie locatiemanagers en de manager
thuiszorg vormen het lijnmanagement. De directeur-bestuurder, de locatiemanagers en de
managers thuiszorg, Facilitair Bedrijf, Centraal Bureau vormen samen het Centraal
Management Team (CMT).185
De huidige structuur van Hof en Hiem kwam tot stand na een organisatieverandering
die in 2015 en 2016 plaatsvond in de woonzorgcentra. De evaluatie van die
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organisatieverandering heeft overigens nog niet plaatsgevonden, iets wat volgens Van
Arnhem wel nodig is.186 Bij deze verandering werd het aantal locatiemanagers teruggebracht
naar drie, waarvan twee locatiemanagers verantwoordelijk werden voor twee locaties. Ook het
aantal teamleiders, die formeel onder de locatiemanager staan, werd teruggebracht naar één
per locatie en de inhoud van de functie teamleider werd aanpast.187 Het doel van de reductie
van het aantal managers in het lijnmanagement was het streven van Hof en Hiem om de
bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen door te
werken met zelfsturende teams, zoals in de thuiszorgtak al het geval was.188 In de thuiszorg
zijn er geen teamleiders, maar wordt de manager thuiszorg ondersteund door een coach die de
vier teams kan ondersteunen.189
Toch is het personeel van Hof en Hiem nog niet geheel overtuigd van het werken met
zelfsturende teams zonder een teamleider zoals beeldkader 5 laat zien.

BEELDKADER 5: ZELFSTURENDE TEAMS
OVERTUIGD

NOG NIET OVERTUIGD

“Als ze me vragen ‘hoe bevalt
[zelfsturing]?’ dan zeg ik ‘duim
omhoog.’”190

“Een zelfsturend team ben je niet zomaar.
[Het is goed] de verantwoording laag bij de
medewerkers neerleggen, maar je moet wel
kijken of iedereen daar ook de kwaliteiten
voor heeft.”192

“Mensen komen tot hun recht. Prachtige
voorbeelden heb ik daarvan en [dat was]
nooit uit die medewerkers gekomen als we
niet zelfsturend waren geweest. […] Heel
veel talenten komen bovendrijven.”191

“Vroeger had je meewerkende
[teamleiders], die heb je [al] niet meer. […]
Die meiden konden hun verhaal kwijt aan de
teamleiders. Ik denk dat het daar [bij
zelfsturing] nog weleens aan mankeert.”193
De medewerkers die overtuigd zijn van het werken met zelfsturende teams werken al met
deze structuur, terwijl de medewerkers die nog niet overtuigd zijn in de woonzorgcentra
werken. Kennelijk zijn op beide organisatieonderdelen twee verschillende mentale modellen
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van toepassing die bepalen welke opvattingen medewerkers hebben over zelfsturing. Dat
medewerkers in de woonzorgcentra minder positief tegenover staan tegenover zelfsturing
blijkt ook uit hun denkbeelden over de organisatieverandering in 2015-2016 in beeldkader 6.
Waarschijnlijk heeft deze organisatieverandering het mentale model van de medewerkers in
de woonzorgcentra dusdanig beïnvloed dat zij negatievere opvattingen koesteren tegenover
zelfsturing dan medewerkers in de thuiszorg die daar positievere ervaringen mee hebben.

BEELDKADER 6: ORGANISATIEVERANDERING
WOONZORGCENTRA (2015-2016)
“Nee, de onduidelijkheden, het lange traject
[van] twee jaar, waar gaan we naartoe, hoe
gaat het, wat gaat er gebeuren, de
communicatie daarover naar de
medewerkers. Noem alles maar op. Dat
verdient absoluut geen schoonheidsprijs.
[…] Een reorganisatie hoeft geen twee jaar
te duren, zeker niet op dit niveau.”194
“Wij hadden vorige week de [Werk in
Beeld-sessie] gehad en dan hoor je pas wat
de functieomschrijving is van een teamleider
zorg en bedrijfsvoering. [...] We werken al
twee jaar met zo'n teamleider en je hebt
nooit in de gaten gehad wat eigenlijk haar
functie is.”195

“Voorheen hadden ze twee teamleiders en
die zich ook inhoudelijk met de zorg
bemoeiden en dat is dus nu één teamleider
zorg en bedrijfsvoering geworden. […] Ik
heb daar niet helemaal zicht op, maar daar
moet men wel aan wennen.”196
“Te veel kapiteins op een schip, dat gaat
niet altijd goed. Dat idee heb ik een beetje.
[…] Ik begrijp de ontwikkeling [richting
zelfsturing], maar ik mis soms toch wel die
ene kapitein op het schip die vertelt hoe we
het gaan doen.”197

De verwijten die in de beelden naar voren komen hebben enerzijds betrekking op het proces
van de reorganisatie waarbij het personeel zich niet goed geïnformeerd voelde. Kennelijk
lukte het toenmalig directeur-bestuurder Jan Veenstra niet om van zijn visie op het gebied van
structuur een gedeelde visie te maken. Anderzijds is er de kritiek dat door de
organisatieverandering onduidelijk is geworden wie de belangrijkste persoon, de ‘kapitein’, is
binnen een woonzorgcentrum.
De kritiek, dat het onduidelijk is geworden wie de belangrijkste persoon binnen een
woonzorgcentrum is, wordt ondersteund op basis van de beelden van de medewerkers. In
formele zin zijn de locatiemanagers en de teamleider zorg en bedrijfsvoering de belangrijkste
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kandidaten, maar informeel zijn de eerstverantwoordelijke verzorgende (EVV’er) en de hboverpleegkundige geriatrie en gerontologie (hbo-VGG’er) ook belangrijke kandidaten, omdat
zij veel kennis hebben van respectievelijk de bewoners of het leveren van complexe medische
zorg en daardoor een belangrijk aanspreekpunt zijn geworden voor het zorgteam en de
ondersteunende diensten zoals de voedingsdienst, de huishouding, de activiteitenbegeleiders
en de vrijwilligerscoördinatoren.198 Beeldkader 7 laat zien waarom deze vier functies
kandidaat zijn voor het informele leiderschap binnen een woonzorgcentrum.

BEELDKADER 7: ÉÉN BOOT, VIER KAPITEINS
LOCATIEMANAGER
“Wij houden [de locatiemanager] op de
hoogte van ons werk en hij vraagt ons dan
ook dingen. Als wij ergens mee zitten dan
kunnen we dat kwijt in de werkoverleggen.
Wij hebben een goed contact met de
locatiemanager en dat is [dus] niet op
afstand.”199

TEAMLEIDER
“Als [teamleider] ben je eigenlijk het
gezicht van de locatie en je bent
verantwoordelijk [voor] het reilen en zeilen
[op een locatie].”200

EVV’ER
HBO-VGG’ER
“Het is de trend dat wij [als koks]
“We hebben een teamleider ingeruild voor
ontzettend veel te maken hebben met de
een hbo-VGG'er. Dat kan heel positief zijn,
persoonlijke begeleiders, de EVV'ers [...]
want die heeft geleerd om complexere zorg
Die moeten ons directe informatie geven
te leveren.”202
201
over het wel en wee van de bewoner.”
Opvallend aan beeldkaders 6 en 7 is dat een aantal medewerkers gebruik maakt van metaforen
uit de scheepvaart, zoals ‘reilen en zeilen’ of ‘die ene kapitein op het schip’, om de structuur
bij Hof en Hiem te duiden. Ook in het Jaarbeeld 2016 worden scheepvaartmetaforen gebruikt
door, in de vorm van een striptekening, John van Arnhem te presenteren als de nieuwe
kapitein van het schip Hof en Hiem.203 Scheepvaartmetaforen komen dus zowel in de formele
als de informele beelden naar voren als het gaat over de structuur.
Dat de proces richting zelfsturing in de woonzorgcentra niet goed verliep, betekent
niet dat de visie van Van Arnhem dat er korte lijnen zijn met het management en
verantwoordelijkheden laag in de organisatie horen te liggen niet wordt gedeeld door het
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personeel.204 Veel van de geïnterviewde medewerkers waarderen de autonomie in hun werk
en kloppen alleen in specifieke gevallen aan bij een leidinggevende. Volgens het Strategisch
beleidsplan 2017-2019 vraagt deze ontwikkeling richting zelfsturing ook om een verandering
van cultuur waarbij de nadruk zal liggen op proactief gedrag, een groter probleemoplossend
vermogen en het elkaar geven van effectieve feedback.205 Het geven van feedback als
onderdeel van de ontwikkeling naar zelfsturing zal aan bod komen in de paragraaf over
cultuur.
Niet alleen het personeel vormt een onderdeel van de structuur van Hof en Hiem, maar
ook de bewoners. In het Strategisch beleidsplan 2017-2019 staat dat Hof en Hiem streeft
ernaar om vraaggericht te werken. Er zijn twee middelen aanwezen om de bewoners te
betrekken bij het bestuur van de organisatie. Allereest het periodiek
cliënttevredenheidsonderzoek dat klantwensen kan inventariseren en de relatie prijs-prestatie
kan toetsen. Het tweede middel zijn de cliëntenraden.206 Elke locatie heeft een lokale
cliëntenraad (LCR) en Cornelia Hoeve heeft een familieraad, die de locatiemanagers en de
manager thuiszorg kunnen adviseren.207 De woongemeenschap in Rotsterhaule wordt
vertegenwoordigd in de lokale cliëntenraad van Vegelin State. De voorzitters van de lokale
cliëntenraden vormen samen de centrale cliëntenraad (CCR), die advies uitbrengt aan de
directeur-bestuurder.208 Over het functioneren van de cliëntenraden heeft de centrale
cliëntenraad haar zorgen geuit in haar Jaarverslag 2015. Doordat de onderwerpen op de
agenda van de cliëntenraden ingewikkelder worden en de cliënten in de woonzorgcentra
steeds met complexere zorgproblemen te maken krijgen, ook mentaal, is het niet altijd
mogelijk om geschikte leden te vinden voor de lokale cliëntenraden. Als er geen geschikte
leden zijn voor de cliëntenraden zijn, zullen de raden ook minder goed in staat zijn de
managers te adviseren en kan daarmee geen invulling worden gegeven aan het streven van
Hof en Hiem om vraaggericht te werken.209
Naast de zorgen over de vertegenwoordiging van cliënten in de cliëntenraden zijn het
vooral de discrepanties tussen de formele en de informele structuur, die opvallen in de
woonzorgcentra. Naast het feit dat de organisatieverandering in 2015-2016 geen gedeelde
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visie was, zijn het vooral de discrepanties op het gebied van de dagelijkse leiding die
opvallen. In de formele structuur is er alleen plaats voor de locatiemanager en de teamleider
als leidinggevenden, maar in de informele organisatie spelen ook de EVV’er en de hboVGG’er een steeds belangrijkere rol als leidinggevende vanwege de plaats van hun functie in
de operationele kern van de organisatie. Hierdoor wordt er ervaren dat er meerdere kapiteins
op hetzelfde schip zijn. De organisatieverandering van 2015-2016 heeft er mede voor gezorgd
dat medewerkers in de woonzorgcentra een negatiever beeld kregen van zelfsturing dan
medewerkers in de thuiszorg, die daar al ervaring mee hebben. De thuiszorgafdeling wordt
aangestuurd door een manager thuiszorg, die wordt ondersteund door een coach en deze
structuur wordt in de praktijk ook zo ervaren.210 Hiermee is zelfsturing in de thuiszorg wel
een goed voorbeeld van een gedeelde visie en de organisatieverandering in de
woonzorgcentra niet.

§2.3 Systemen: technologische vooruitgang maakt mogelijk
Volgens de terminologie van het ESH-model zijn systemen de regels en procedures waarmee
het dagelijks functioneren wordt gestuurd. Volgens Weggeman, Wijnen en Kor is een systeem
een concept waar vooral richtlijnen, normen en procedures onder vallen die betrekking
hebben op alles binnen een organisatie van Arbo-richtlijnen en salaristabellen tot de
normering voor het aantal koffieautomaten per locatie.211 Er is in de terminologie van
Weggeman, Wijnen en Kor echter geen plaats voor technologische systemen zoals computers,
robots, etc., terwijl John van Arnhem in zijn Eerste Analyse daar wel aandacht aan besteedt.
Volgens Van Arnhem zijn de meeste systemen op orde, al kunnen bepaalde regels en
procedures om extra aandacht vragen. Welke regels en procedures, in de ogen van Van
Arnhem, extra aandacht vragen is onduidelijk.212
De meeste regels en procedures bij Hof en Hiem hebben betrekking op de eisen die de
financiers stellen aan de kwaliteit van de zorg. Dit betekent voor de medewerkers dat zij meer
administratieve handelingen moeten verrichten. Volgens Weggeman, Wijnen en Kor kun je
als organisatie in een neerwaartse spiraal van systemen raken wanneer je te veel waarde hecht
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aan regels en procedures. Dit leidt tot demotivatie en medewerkers die regels en procedures
proberen te omzeilen met als gevolg meer starheid en meer regels en procedures ter bewaking
om medewerkers aan de regels te laten houden.213 De neerwaartse spiraal van systemen was
ook iets waar het ministerie van VWS zich zorgen over maakte.214 Beeldkader 8 laat zien dat
het ongenoegen over de hoeveelheid regels en procedures ook leeft bij Hof en Hiem.

BEELDKADER 8: ONGENOEGEN OVER REGELS EN PROCEDURES
“Er zijn verschillende organisaties die dus
op een gegeven moment onder verscherpt
toezicht gesteld zijn. Als je dan vraagt:
waarom zijn ze onder verscherpt toezicht
gesteld? Nou dan lach jij je rot.”215
“[Ze pakken] een stukje van je vak af door
zoveel regels te maken en zoveel in te
vullen.”216

“Koelkasttemperatuur bijhouden, moet dat?
[...] Als het dan vergeten wordt, hoe erg is
dat dan?”218
“Soms worden regels wel bedacht om
mensen aan het werk te houden volgens
mij.”219

“Als iemand zich in een thuissituatie
gestoten heeft en die heeft een blauwe plek
“Ik snap wel dat er heel veel dingen
dan moest dat gedocumenteerd worden hoe
natuurlijk op papier moeten staan, maar ik
dat [gekomen is] en hoe het verloop
vind ook dat soms te ver op de spits wordt
daarvan is. Terwijl [de blauwe plek] niks
gedreven om alles zo op papier te moeten
met de kwaal van de patiënt te maken
hebben.”217
heeft.”220
De geïnterviewde werknemers ervaren de hoeveelheid regels en procedures als iets negatiefs
en vragen zich hardop af waarom bepaalde regels er zijn. Dit zorgt er ook voor dat ze een
negatief beeld hebben van de organisaties, in de omgeving, die deze regels en procedures
opleggen of controleren.
De constatering van Van Arnhem dat er meer aandacht zou moeten zijn voor regels en
procedures zou het ongenoegen over de al bestaande regels en procedures alleen nog maar
kunnen vergroten waardoor Hof en Hiem in een neerwaartse spiraal van systemen terecht
komt. Eén van de oplossingen om uit zo’n spiraal te komen is de inzet van technologische
hulpmiddelen die het aantal administratieve handelingen reduceren. Een voorbeeld van zo’n
technologisch hulpmiddel is het elektronisch cliëntendossier (ECD) dat Hof en Hiem op het
moment van schrijven introduceert in de woonzorgcentra en al eerder in de thuiszorg werd
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geïntroduceerd, omdat het daar door de overheid verplicht werd gesteld.221 Zoals beeldkader 9
laat zien zijn de ervaringen van de werknemers met het ECD over het algemeen positief.

BEELDKADER 9: ELEKTRONISCH CLIËNTENDOSSIER (ECD)
“Het digitale tijdperk gaat natuurlijk steeds
verder. Het wordt als je een
softwareprogramma hebt waar je al een
heleboel dingen zijn voor gekauwd, [dan]
ook [ge]makkelijker [gemaakt] je eigen
zorgplan [te] maken.”222

“Als ik zag hoeveel papieren we wekelijks
moesten invullen en uitdraaien en hoeveel
tijd en papier daar daarmee gemoeid was.
Ik ben uiteindelijk wel blij met het ECD.”224
“Het digitale dossier is gemakkelijk, want
een papieren dossier dat stapelt zich op.
[…] In het digitale dossier kun je
gemakkelijker zoeken naar registraties uit
het verleden.”225

“Als je zorgplan goed ik elkaar zit en je
rapporteert daar op de zorgdoelen dan heb
je al heel veel registraties voor elkaar. Door
de komst van het ECD is het wel een stuk
verbeterd.” 223
De medewerkers van Hof en Hiem zien het ECD als een hulpmiddel die het administratieve

werk kan vergemakkelijken en een positieve verandering teweeg heeft gebracht ten opzichte
van de oude papieren dossiers.
In de visie van Van Arnhem worden digitale systemen slechts als een noodzaak gezien
en ook in het Startdocument besturingsfilosofie en het Strategisch beleidsplan 2017-2019 is er
geen aandacht voor de mogelijke toegevoegde waarde van dergelijke technologische
hulpmiddelen.226 De positie van Van Arnhem is een voorbeeld van één mentale modellen van
die leven onder het personeel als het gaat over digitalisering, maar ook robotisering in de
zorg. Vanuit deze positie wordt er sterk op gehamerd dat zorg mensenwerk is en dat
technologie dat nooit mag veranderen. Het tweede mentale model ziet dergelijke
ontwikkelingen juist als een mogelijkheid om de kwaliteit van zorg te verbeteren of het werk
in de zorg eenvoudiger te maken. Beeldkader 10 laat zien hoe deze mentale modellen zich
uiten onder de medewerkers van Hof en Hiem.

BEELDKADER 10: TECHNOLOGIE, DIGITALISERING EN
ROBOTISERING
ZORG BLIJF MENSENWERK

TECHNIEK BIEDT MOGELIJKHEDEN
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“In de zorg, dat zijn geen mensen die graag
met de computer zitten hè. [...] Het zijn
gewoon meer mensen die handen aan het
bed willen hebben en die met die bewoners
bezig willen zijn.”227
“Robots op zorggebied, dat lijkt me niet
verstandig.”228
“Laat het stukje zorg dat echt zorg is ook
mensenwerk blijven. [...] Stel je voor je ligt
in een ziekenhuis en je wordt door een robot
gewassen. Daar wil je toch niet aan
denken!”229

“Het is toch geweldig dat iemand [bij een
robot] een stukje liefde vindt.”231
“Inderdaad, een robot is geen persoon. Als
zo'n apparaat dingen gaat doen die
verlangd worden van zo'n ding dan heeft dat
ook voordelen, want niet iedere verzorgende
doet het de bewoner naar de zin. […] In zo'n
geval ben je met een robot misschien wel
beter uit.”232

“Ik vind WhatsApp helemaal geweldig. [...]
[Integratie van WhatsApp in het ECD] zou
ik helemaal prima vinden, graag zelfs, want
dan hoef ik niet meer op mijn eigen telefoon
“Het mooie is nog met mensen werken. Niet
te WhatsAppen dan kan dat op de telefoon
230
te veel op die computer, vind ik.”
van de werkgever.”233
Het bovenstaande beeldkader laat zien dat er verschillend wordt gedacht over onderwerpen
als digitalisering en robotisering. De introductie van bijvoorbeeld een robot zal door de
medewerkers die vooral in de mogelijkheden van techniek denken veel eerder worden
omarmd dan door de medewerkers die de zorg primair blijven zien als mensenwerk.
Technologie is echter geen onontgonnen terrein voor de medewerkers van Hof en
Hiem. Een voorbeeld daarvan is de Paro, de robotzeehond, waar de meeste geïnterviewde
medewerkers positief over waren. Goedkoop zijn de robotzeehonden niet, want ze kosten
5.400 euro per stuk. De drempel, om tot aanschaf van de Paro’s over te gaan, was een stuk
lager voor Hof en Hiem doordat de A.S. Talmastichting met een subsidie de aanschaf van vijf
Paro’s financierde.234 Een ander voorbeeld van de inzet van digitale middelen is Familienet,
een digitaal platform dat medewerkers in staat stelt om de gemakkelijker te communiceren
met de familieleden van cliënten. In samenwerking met welzijnsorganisatie Miks Welzijn
heeft Hof en Hiem een onderzoek laten uitvoeren door studenten van de Noordelijke
Hogeschool Leeuwarden (NHL) met de vraag of Familienet ook geschikt was voor de
thuiszorg.235 Uiteindelijk koos ook Hof en Hiem Thuiszorg voor het gebruik van het platform,
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maar doordat medewerkers bij elkaar kunnen meelezen, maakt niet iedereen, omwille van de
privacy, volledig gebruik van de mogelijkheden die Familienet kan bieden.236 Familienet is
daarmee ook een voorbeeld van een ongemakkelijke omgang van Hof en Hiem met
technologie en dat sluit ook aan bij de constatering dat technologische hulpmiddelen bij de
zorggroep niet de grootste prioriteit hebben.
Hoewel in de ogen van Van Arnhem technologische systemen slechts als noodzaak
worden gezien, wordt er met geen woord gerept over de mogelijke kansen.237 Deze opvatting
sluit aan bij één van de twee mentale modellen die er bestaan binnen Hof en Hiem met
betrekking tot technologische systemen. In het ene mentale model worden zaken als
computers en robots als bedreiging gezien, terwijl in het andere mentale model de kansen die
deze technologische hulpmiddelen kunnen bieden worden benadrukt. Van Arnhem neigt in
zijn opvatting eerder naar het mentale model waarin vooral de bedreiging wordt gezien in
ontwikkelingen als digitalisering en robotisering. Het leggen van de nadruk op kansen zou
echter beter passen in het beleid dat Hof en Hiem heeft ten aanzien van het primaire proces
waarin het zoeken naar creatieve oplossingen om het primaire proces te verbeteren een
belangrijk onderdeel is.238 Deze oplossingen, zoals bijvoorbeeld met het ECD het geval was,
zouden ook kunnen worden gebruikt om het ongenoegen over bestaande regels en procedures
te verkleinen en zo een neerwaartse spiraal van systemen te voorkomen. De verkleinen van de
negatieve spiraal van systemen zou ook het beeld dat medewerkers hebben van de
organisaties die verantwoordelijk zijn voor het opstellen en controleren van regels en
procedures kunnen verbeteren.

§2.4 Managementstijl: de afstand tot de bewoner neemt toe
Managementstijl gaat over de kenmerkende gedragspatronen van het management. Deze
gedragspatronen uiten zich onder andere in de manier waarop een manager omgaat met
mensen, hoe zichtbaar hij of zij is, welke prioriteiten hij/zij stelt en hoe beslissingen worden
genomen.239 Het management van Hof en Hiem wordt gevormd door het Centraal
Managementteam (CMT) en de directeur-bestuurder is binnen dat team de belangrijkste
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manager. De overgang in 2017 van Jan Veenstra, als directeur-bestuurder, naar John van
Arnhem betekende voor Hof en Hiem ook een verandering in managementstijl, maar wat
hield deze verandering in?
Jan Veenstra (1952) is de zoon van een horecaondernemer die in zijn jeugd geld
verdiende met het verkopen van ijs en later een verpleegkundige opleiding volgde bij de
nonnen van verpleegtehuis Bertilla in Drachten.240 Een brommerongeluk noodzaakte hem zijn
plannen bij te stellen en via verschillende leidinggevende functies in het ziekenhuis en de
psychiatrie werd Veenstra in 1990 als relatief jonge en onervaren bestuurder benoemd tot
directeur van het Doniahiem en later Hof en Hiem.241 Zijn horeca-achtergrond, een studiereis
in de Verenigde Staten en het rapport Waarde, waardering, waardigheid: Hospitality Care en
de toekomst van de Nederlandse Verpleeghuiszorg van Golden Tulip topman Hans Kennedie,
dat werd geschreven in opdracht van toenmalig staatsecretaris van VWS Clémence Ross-van
Dorp, waren voor Veenstra aanleiding om bij Hof en Hiem te beginnen met het concept
gastvrijheidszorg.242 Het idee achter de gastvrijheidszorg was dat zowel in de hotelwereld als
in de verpleeghuiszorg dezelfde zaken belangrijk waren zoals eten, drinken en slapen, maar
ook sfeer, omgeving en service. Volgens Kennedie kon de zorgsector veel leren van de
hotelsector op het gebied van gastvrijheid en deze visie werd gedeeld door Veenstra.243
Doordat Jan Veenstra al vanaf het eerste uur betrokken was bij Hof en Hiem als
directeur-bestuurder hebben veel van de geïnterviewde medewerkers een beeld van hem zoals
beeldkader 11 laat zien.

BEELDKADER 11: JAN VEENSTRA
“[Jan Veenstra] denkt ook met een
ondernemersgeest. Hij is hard op de
boodschap, maar hij heeft altijd een sociaal
beleid willen neerzetten.”244
“Wij hadden geluk dat Jan Veenstra een
bourgondisch mens was. Hij vond het eten

“Jan Veenstra heeft zich met hart en ziel
ingezet voor Hof en Hiem […] Jan Veenstra
heeft [de zorggroep] groot gemaakt. 246
“Jan Veenstra kende ik goed en daar kon je
ook altijd terecht. Als er iets was kon je zo
bij hem binnenstappen en hij loste het voor
je op.”247
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en drinken voor onze bewoners ook heel erg
belangrijk.”245
Veenstra werd door de medewerkers geroemd om zijn zichtbaarheid, alsmede zijn
ondernemersgeest en het beleid dat hij succesvol ten uitvoer wist te brengen. Door zijn lange
staat van dienst kenden veel medewerkers hem ook, vooral in de voedingsdienst waar hij
vanwege zijn horeca-achtergrond een passie voor had. De ondernemingsgeest van Veenstra
uitte zich onder andere in het feit dat hij, naar eigen zeggen, beleidsplannen soms negeerde
door ad hoc besluiten te nemen.248 In zijn afscheidsinterview in het Jaarbeeld 2016 benadrukt
Veenstra zijn bedrijfsmatige/ondernemers aanpak en de waarde die hij hecht aan de
gastvrijheidszorg en goede voeding.249
John van Arnhem is van oorsprong een bestuurskundige wiens wieg toevalligerwijs in
Arnhem stond. Hij begon zijn carrière als personeelsfunctionaris bij een verpleegtehuis in
Zutphen en zijn meest recente functie was directeur Zorg in ziekenhuis Nij Smellinghe in
Drachten, waar hij in totaal negentien jaar in verschillende functies werkte.250 In zijn eigen
Eerste Analyse streeft Van Arnhem naar participatief leiderschap, een vorm van leiderschap
waarbij een leidinggevende slechts een coachende rol heeft en de medewerkers zelfsturend
worden.251 Het participatief leiderschap van Van Arnhem blijkt onder ander uit het feit dat hij
meer input wil van verzorgenden en verpleegkundigen via een verzorgenden- en
verpleegkundige adviesraad (VVAR). Daarnaast wil hij dat er meer aandacht komt voor het
strategisch beleidsplan.252
In vergelijking met Jan Veenstra zijn de persoon John van Arnhem en zijn visie voor
de meeste geïnterviewde medewerkers, zoals beeldkader 12 laat zien, nog tamelijk onbekend.

BEELDKADER 12: JOHN VAN ARNHEM
“[John van Arnhem] is één keer een ochtend
met ons meegelopen. Dat was heel leuk,
want ik kende hem niet. Ik kende Jan
Veenstra al jaren.”253

“Ik heb ook het idee een beetje dat John van
Arnhem een man is die niet direct alles
overhoopgooit, maar eerst de zaak
bekijkt.”256
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“Ik denk dat John van Arnhem wat meer op
de achtergrond werkt. Jan Veenstra was
misschien meer op de locaties als
sturend.”254

“Ik heb er ook alle vertrouwen in dat wij
dezelfde visie houden. [...] Zo heb ik John
van Arnhem al wel leren kennen.”257

“Ik hoor ook dat het CMT vaker
“Ik merk dat [John van Arnhem] toch de
vergadering [heeft en dat de] VVAR in
verantwoordelijkheden meer naar beneden oprichting [is]. Hij staat denk ik open om op
wil leggen. […] We wandelen nu nog een
die democratische manier leiding te gaan
beetje op de structuur die er altijd al was
geven.”258
binnen Hof en Hiem, maar ik [voel] wel [dat
Van Arnhem positieve] verandering wil.”255
De medewerkers kennen John van Arnhem nog niet zo goed en dat sluit aan bij het idee van
participatief leiderschap waarbij de directeur-bestuurder minder aanwezig is op de werkvloer
en de werknemers in de operationele kern zelfsturend moeten zijn. Ondanks dat de
medewerkers Van Arnhem nog niet goed kennen, hebben ze wel het vertrouwen in hem dat
hij de bestaande visie grotendeels handhaaft en ook voor positieve verandering kan zorgen.
Dat hij wat minder sturend zal zijn dan zijn voorganger, erkent Van Arnhem zelf ook.259 In
zijn introductie interview in het Jaarbeeld 2016 stelt Van Arnhem dat hij geen directeurbestuurder zal zijn die “aanstuurt met louter gezag of door op zijn strepen te staan”.260
De directeur-bestuurder is echter niet de enige manager bij Hof en Hiem, want het
CMT bestaat ook uit drie locatiemanagers, een manager thuiszorg, een manager Centraal
Bureau en een manager Facilitair Bedrijf. Daarnaast zouden ook de teamleiders zorg en
bedrijfsvoering kunnen worden gezien als managers. De geïnterviewde medewerkers viel op
dat ook hun managementstijl in de afgelopen jaren veranderde, mede door veranderingen in
de structuur. Zoals beeldkader 13 laat zien, wordt de groeiende afstand van de huidige
managers tot de bewoners, en in mindere mate het personeel, door de medewerkers als een
probleem ervaren.261

BEELDKADER 13: DE MANAGER OP AFSTAND
“Ik begrijp dat de bewoners [het feit dat de
locatiemanager twee locaties onder haar
hoede heeft] minder prettig vinden. Het zegt
niets over de aard van [locatiemanager

“Volgens mij kennen [de bewoners] soms
niet eens de directeur of ze kennen niet altijd
de teamleider. Dat is toch anders. Ze hebben
meer te [maken] met de mensen op de vloer.
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zelf], maar van het feit dat zij haar aandacht […] Het is wel belangrijk dat [de managers]
moet delen tussen twee huizen, plus nog de
weten voor wie zij ook werken, want je doet
externe werkzaamheden zoals
het niet voor jezelf natuurlijk. Je doet het
vergaderingen op het Centraal Bureau.”262 voor een bepaalde groep mensen, dus dan is
het wel mooi dat je ook wat betrokkenheid
“De locatiemanager, [die houdt zich
daar in voelt.” 264
tegenwoordig] steeds meer bezig met
[stichtingsbrede veranderingen] en
organisatorische dingen en die kent niet
meer elke bewoner die hier woont.”263
De overtuiging dat managers meer betrokken moeten zijn met de bewoners komt ook voort uit
het mentale model, dat is besproken in paragraaf 2.1, waarin de bewoner centraal staat in de
informele missie van de medewerkers. De geïnterviewde medewerkers vinden het daarom ook
belangrijk dat de managers betrokken zijn bij het wel en wee van de bewoners. In de Eerste
Analyse van John van Arnhem is echter aan de relatie tussen manager en bewoner geen
aandacht besteed.265
Al met al betekende een nieuwe manager aan de top, ook een verandering in
managementstijl. Hoewel John van Arnhem pas sinds april 2017 als directeur-bestuurder in
dienst is, zijn er toch al verschillen te benoemen met zijn voorganger Jan Veenstra. Hiermee
probeert Van Arnhem zich ook in zekere mate te distantiëren van het verleden en zijn
voorganger. Terwijl bij Veenstra de nadruk lag op ondernemerschap, gastvrijheidszorg en het
belang van goede voeding, wil Van Arnhem als leidinggevende minder sturend en meer
coachend zijn door de verantwoordelijkheden meer bij de werknemers op de werkvloer te
leggen. Doordat Van Arnhem als manager zich op de achtergrond wil begeven en nog niet
eens een jaar in dienst is, is hij ook minder bekend bij het personeel en de bewoners. Wel
wordt de zekere mate van afstand tot het management door de werknemers van Hof en Hiem
als iets negatiefs ervaren. Als de bewoner of cliënt centraal staat bij Hof en Hiem dan is het
volgens de medewerkers ook belangrijk dat de managers weten voor wie ze het doen. De mate
waarin een manager zich begeeft op de werkvloer en met de bewoners hoort onderdeel te zijn
van de visie Van Arnhem, maar in zijn Eerste Analyse ontbreekt dit nog.266
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§2.5 Personeel: tevredenheid, maar ook zorgen
Deze paragraaf gaat over het personeel gaat over de karakteristeken en vaardigheden van
medewerkers. Als organisatie is het belangrijk om het personeel goed in te zetten zodat ze
productief zijn.267 In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste indicatoren voor Hof en Hiem, met
het oog op de toekomst, die het personeel karakteriseren in aparte subparagrafen worden
behandeld. Op basis van de Eerste Analyse zijn dit opleiding, arbeidsomvang, verzuim en
arbeidvoorwaarden.268

§2.5.1 Opleiding
Om goede zorg te kunnen leveren is het voor Hof en Hiem van belang om personeel met de
juiste vaardigheden in dienst te hebben. Ook doordat de zorgzwaarte en complexiteit in zowel
de woonzorgcentra als de thuiszorg toenam, wordt er ook meer van medewerkers in de zorg
verwacht. Bij Hof en Hiem zijn zorgmedewerkers actief op vijf verschillende niveaus:
medisch ondersteuner, helpende, verzorgende, verpleegkundige en wijkverpleegkundige en
hbo-VGG’er.269 Het laagst qua opleidingsniveau zijn de medische ondersteuners en de
wijkverpleegkundige en de hbo-VGG’er zijn het hoogst opgeleid. Ongeveer 75% van het
aantal zorgmedewerkers is verzorgende, een categorie die bestaat uit verzorgenden met of
zonder opleiding Individuele Gezondheidszorg (IG), eerstverantwoordelijke verzorgenden
(EVV), medewerkers welzijn, assistent verzorgenden en verzorgenden IG in opleiding. 270 Het
hoge percentage verzorgenden heeft een historische achtergrond, omdat alle vier
woonzorgcentra van Hof en Hiem van oorsprong verzorgingstehuizen waren en daar werkten
logischerwijs verzorgenden.271
De toegenomen complexiteit van zorg en cliënten met zwaardere klachten betekende
voor Hof en Hiem dat er een omslag nodig was naar beter opgeleide verzorgenden en het
aannemen van verpleegkundigen. Zoals beeldkader 14 laat zien, merkten de geïnterviewde
medewerkers in de zorg ook dat er een steeds grotere behoefte was aan hoger opgeleid
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personeel en dat medewerkers vanuit Hof en Hiem ook werden aangemoedigd om een
opleiding te volgen.

BEELDKADER 14: HET BELANG VAN DE HOGERE OPLEIDING
“Iedereen die gewoon verzorgende was, die
moeten de verzorgende IG-opleiding gaan
doen. Dat is net weer een stukje meer. [...]
Als je dan verzorgende IG bent en je wordt
ook EVV'er van bewoners dan moet je de
opleiding voor EVV’er ook weer doen. Dus
dat is weer een vervolgstap.”272

“Soms stellen we een vacature voor een
mbo-[verpleegkundige], maar die wordt niet
vervuld. Het probleem is dat we het wel
willen, een hogere deskundigheid, maar dat
we het niet kunnen krijgen.”274

“[Medewerkers van] niveau 3 moeten in
ieder geval bijleren tot niveau 3+ (IG),
“Voorheen was er geen verpleegkundige of
maar die willen we nog wel in hun kracht
[hooguit] één. Nu [zijn er] veel meer, een
blijven zetten door hun wel de taken en
273
stuk of vijf.”
bevoegdheden te geven die ze ook voorheen
hadden zoals een persoonlijke
begeleider.”275
Het beeldkader laat zien dat de medewerkers Hof en Hiem zien als een organisatie waar
scholing hoog in het vaandel staat en medewerkers worden aangemoedigd om een
vervolgopleiding of aanvullende cursus te volgen. Het is in het perspectief van John van
Arnhem ook belangrijk dat er bij Hof en Hiem veel aan scholing van de werknemers wordt
gedaan, want hij kan niet zomaar een blik verpleegkundigen opentrekken.276 Ook in het
Strategisch beleidsplan 2017-2019 wordt gesteld dat zorgorganisaties meer moeten investeren
in het opleiden van het eigen personeel, omdat zorgmedewerkers steeds schaarser worden.277
De keuze om te investeren in het hoger opleiden van het eigen personeel werd in Trouw ook
aangedragen door Sonja Kersten, directeur van de beroepsvereniging voor verzorgenden en
verpleegkundigen.278
Hof en Hiem probeert op twee manieren te investeren in het niveau van het eigen
personeel. Allereest is er de in 2012 geïntroduceerde eigen inservice-opleiding voor
zijinstromers die voornamelijk worden opgeleid tot maatschappelijk verzorgende IG.279 De
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tweede methode die de zorggroep inzet is het eigen opleidingsbudget, ongeveer ter grootte
van 2,5% van het personeelsbudget.280 Met dit opleidingsbudget worden niet alleen de
vervolgopleidingen voor het personeel gefinancierd, maar worden er ook regelmatig
bijscholingen en cursussen georganiseerd. “Er wordt voortdurend her- en bijgeschoold”,
zoals een medewerker in de thuiszorg liet noteren.281

§2.5.2 Arbeidsomvang
Arbeidsomvang gaat over het aantal uren dat een werknemer per week werkt. Een volle
werkweek bij Hof en Hiem bedraagt op dit moment 36 uur en slechts 7% van de medewerkers
heeft een fulltime contract. De overige 93% van het personeel werkt parttime.282 De
gemiddelde arbeidsomvang bij Hof en Hiem bedraagt 17 uur, wat betekent dat een
gemiddelde werknemer bijna een halve werkweek werkt.283 Er hoeft geen hogere wiskunde
aan te pas te komen om je te realiseren dat het meer uren inzetten van de parttime
medewerkers een goede oplossing zou zijn voor het tekort aan personeel, maar beeldkader 15
laat zien dat de meeste geïnterviewde medewerkers daar niets in zien.

BEELDKADER 15: DE INZET VAN PARTTIMERS
“We hebben gewoon niet veel 8-urige
werkdagen in de zorg dan moet je al een
managementfunctie of een leidinggevende
functie [hebben]. Het parttime gebeuren dat
is wel meer de norm en ik denk dat het ook
wel van deze tijd is.”284
“Toen ik begon met werken, voor mijn
trouwen, toen wilde ik na mijn trouwen
graag parttime werken, maar dat woord
bestond [toen] nog niet. Dus dan stopte je
[met werken] als je kinderen kreeg.”285

“Het is [als planner] wel heel praktisch om
te werken met parttimers met verschillende
aantallen uren per week.”286
“Dat heb je met oudere dames met kinderen.
Die kiezen voor parttime, omdat ze zich
daar prettig bij voelen. Ze willen gewoon
niet al hun energie in het werk steken, maar
ook in andere dingen. […] Er is meer dan
het werk en met parttime werken kun je de
balans goed houden.”287
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Het beeldkader laat zien dat de medewerkers gehecht zijn aan de mogelijkheid om parttime te
werken. Met 93% parttimers kun je stellen dat een kortere werkweek de norm is geworden bij
Hof en Hiem en waarschijnlijk ook bij andere zorggroepen. Ten eerste was het gemakkelijker
voor het maken van de werkroosters, omdat in de zorg de piekbelasting vooral ’s ochtends is
en op andere momenten van de dag minder personeel nodig is.288 De tweede reden dat
parttime de norm werd, was de behoefte van met name de vrouwelijke werknemers om
minder tijd in hun werk te steken.289 Dit zou je kunnen zien als een uiting van een mentaal
model waarin veel waarde wordt gehecht aan een goede verhouding tussen het werk- en
privéleven.

§2.5.3 Verzuim
Het verzuimpercentage binnen een organisatie klinkt misschien als een triviale statistiek, maar
is wel degelijk een belangrijk cijfer. De hoogte van de personeelskosten is namelijk voor een
deel afhankelijk van de hoogte van het verzuim, want hoe hoger het aantal medewerkers dat
door ziekte of andere reden niet kan werken, hoe hoger de personeelskosten. Zieke
werknemers moeten wel worden doorbetaald net als hun vervangers. Een hoog
verzuimpercentage heeft daarom een negatief effect op de financiële situatie van een
organisatie. Bij Hof en Hiem werd dit percentage tot en met het jaarverslag van 2014 altijd
gepresenteerd in het jaarverslag, maar in de edities van 2015 en 2016 ontbrak dit cijfer. In de
jaren 2012 tot en met 2014 was het verzuimpercentage nooit hoger dan 4,2%.290 Volgens een
andere bron steeg dit percentage in 2016 naar 7%, een relatief hoog percentage volgens John
van Arnhem.291 Het aanpakken van ‘verzuimhaarden’ is ook een van de prioriteiten van Van
Arnhem op het gebied van personeel.292
Wat zijn de oorzaken van de groei van het verzuim bij Hof en Hiem? De
geïnterviewde werknemers geven in beeldkader 16 verschillende verklaringen: een hoge
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werkdruk, persoonlijke problematiek bij de zieke werknemer of de vermeende hoge leeftijd
van het personeel.

BEELDKADER 16: OORZAAK HOOG VERZUIM
HOGE WERKDRUK

PERSOONLIJKE PROBLEMATIEK

“Ik kan er lang om heen draaien. [Ik] ben er
vorig jaar zelf een tijd uit geweest vanwege
een hartprobleem. Maar tegelijkertijd kwam
dat hartprobleem dan ook niet zomaar
opzetten. Dus het is [werk]druk. Ik heb het
gevoel dat [het] wel steeds drukker wordt.
[…] Er [komt] steeds meer op je bordje [en
dat] doe je in dezelfde tijd.”293

“De werkdruk speelt natuurlijk een rol,
maar ik denk ook wel dat er wat
persoonlijke redenen aan ten grondslag
liggen.”295

“Wat ik van de afdeling hoor, is het puur
werkdruk. Ze kunnen het bijna niet meer
aan. Dat is dan aan de directie om daar wat
aan te doen.”294

“Rug-, schouder-, nekklachten.
Medewerkers worden ouder, maar ook
jongeren hebben met dezelfde klachten te
maken. Er is ook veel psychische
problematiek.”296
LEEFTIJD VAN HET PERSONEEL

“Je hebt ook veel oudere collega's. Het zou
goed zijn als er meer jongere collega's
zouden komen en dan heb je misschien ook
wat minder verzuim.”297
Tal van mogelijke oorzaken kunnen ten grondslag liggen aan het hoge verzuim en daarom is
het ook niet mogelijk om harde conclusies te trekken. Wel kan worden gesteld dat door de
hogere zorgzwaarte van de cliënten en het feit dat medewerkers meer verantwoordelijkheden
kregen het zorgberoep er zeker niet gemakkelijker op is geworden en daardoor de werkdruk in
de loop van de jaren toenam. Daarnaast spelen ook verschillen tussen de individuele
woonzorgcentra en afdelingen een rol, want de geluiden over hoge werkdruk kwamen uit
Suderigge, Vegelin State, het Centraal Bureau en de thuiszorg, terwijl in Doniahiem en Talma
Hiem werkdruk veel minder als een probleem werd ervaren.298 Het ervaren van werkdruk kan
worden gezien als een mentaal model, dat op de ene locatie binnen Hof en Hiem
nadrukkelijker aanwezig dan op een andere locatie.
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§2.5.4 Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zeggen iets over de mate waarin een organisatie de inzet van haar
personeel waardeert. In een periode van krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk om goede
werknemers aan je te binden en ze ook te behouden. De arbeidsvoorwaarden zijn daarvoor
een goed middel, omdat zij in behoeften van medewerkers kunnen voorzien.299 In de ogen van
John van Arnhem doet Hof en Hiem veel om werknemers aan zich te binden met extra’s zoals
personeelsfeesten, reiskostenvergoeding, verzekeringen en een envelop met inhoud op 12 mei,
de dag van de verzorging. Van Arnhem wordt in zijn mening bevestigd door de resultaten van
interne tevredenheidsonderzoeken onder het personeel.300
Ook een groot deel van de geïnterviewde medewerkers is tevreden over Hof en Hiem
als werkgever en de geboden arbeidsvoorwaarden, maar volgens sommigen zouden
medewerkers in de zorgberoepen toch beter beloond moeten worden.301 Beeldkader 17 laat de
verschillende posities ten aanzien van de arbeidvoorwaarden zien.

BEELDKADER 17: ARBEIDSVOORWAARDEN
TEVREDEN

NOG NIET TEVREDEN

“Al zou ik hier [voor niets moet werken],
dan deed ik het nog. Ja, zo mooi vind ik het.
Dat meen ik echt.”302

“Je kunt wel te kust en te keur, als je
verpleegkundige bent, aan het werk, maar
het is nog altijd wel zo de ouderensector nou
niet de meest direct goed betaalde banen
“Als je alleen al kijkt naar de dag van de
zijn. […] Liever werken ze dan toch in het
verzorging, waar in veel verzorgingshuizen
ziekenhuis, [want] dan zit je toch weer een
helemaal geen aandacht voor is, hooguit een
schaal hoger.”305
lekkere koek bij de koffie. [Hier] krijgt hier
iedere werknemer een envelop met inhoud.
“Nachtdiensten en verpleegkundigen bij
[...] Er is [hier] geen koek bij de koffie,
andere werkgevers zitten in schaal 40 en 45.
maar er is gebak bij de koffie.”303
Wij zitten in 35, [maar] misschien wordt het
ooit wel rechtgetrokken.”306
“Dan kom je hier [in een instelling werken
en] dan kom je tot rust. Je begint 's morgens “Als [je] mensen lager inschaalt dan bij de
om 7:00 en om 15:30 ben je weer thuis en
ander, dan gaat diegene naar de ander. Ik
304
dan heb je tijd voor je gezin.”
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heb zo wel goede verzorgenden zien
vertrekken, alleen daarom.”307
De geïnterviewde medewerkers zien Hof en Hiem als een goede werkgever, maar toch is er
een zekere mate van ontevredenheid over de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers in de
zorg. Dit komt niet 100% overeen met de visie van Van Arnhem waarin wordt gesteld dat de
medewerkers tevreden zijn over hun arbeidsvoorwaarden. Daarnaast is het ook opvallend dat
in het Strategisch beleidsplan 2017-2019 niet wordt gesproken over arbeidsvoorwaarden of
beloningen.308
Al met al is de visie Van Arnhem nog niet compleet op het gebied van personeel, want
met een dreigend personeelstekort is het belangrijk om nieuwe mensen te kunnen aantrekken
en de huidige medewerkers te kunnen behouden. Het tekort kan worden opgelost door zelf
mensen op te leiden, maar kan ook worden gezocht in het terugdringen van het verzuim. Het
belang van beide is ook terug te vinden in de Eerste Analyse, maar het belang van goede
arbeidsvoorwaarden ontbreekt. Het meer inzetten van parttimers lijkt geen oplossing voor het
personeelstekort, omdat de wens om parttime te werken onderdeel uitmaakt van een mentaal
model bij Hof en Hiem waarin er veel waarde wordt gehecht een goede verhouding tussen
werk- en privéleven.

§2.6 Cultuur: één grote familie
Cultuur wordt, volgens Weggeman, Wijnen en Kor, gevormd door de gemeenschappelijke
normen en waarden van een groep mensen (binnen een organisatie) en de daaruit
voortvloeiende manier van doen.309 Het begrip cultuur hangt daarmee ook nauw samen met
het begrip mentale modellen van Senge.310 Je zou cultuur ook kunnen zien als een
verzameling van mentale modellen die hun oorsprong vinden in het verleden van een
organisatie en doorleven in het heden. Doordat de cultuur een basis heeft in de mentale
modellen binnen een organisatie is het voor managers lastig om deze te veranderen. Volgens
Weggeman, Wijnen en Kor kan de cultuur van een organisatie alleen veranderen door
veranderingen in de andere vijf organisatievariabelen van het ESH-model.311
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In zijn Eerste Analyse typeert John van Arnhem enerzijds de cultuur van Hof en Hiem
als een familiecultuur waarin er veel waarde wordt gehecht aan een vriendelijke
werkomgeving, loyaliteit, traditie, samenwerking, leiders als mentoren, flexibiliteit, zorg voor
elkaar en betrokkenheid. Anderzijds typeert hij de cultuur als een machtscultuur met
zelfbewustzijn, sterke leidersfiguren, trouwe werknemers, weinig regels en procedures en de
macht op basis van functie als belangrijkste kenmerken.312 De familiecultuur en de
machtscultuur zijn slechts ideaaltypen, die niet altijd zo worden ervaren op de werkvloer en
ook niet overeenkomen met de kernwaarden van Hof en Hiem die staan beschreven in het
Start Document Bestuursfilosofie. De zelfgekozen kernwaarden van de zorggroep zijn
hartelijk, samen, dichtbij en vertrouwd.313 Als de geïnterviewde medewerkers werden
gevraagd naar de kernwaarden die Hof en Hiem het best omschrijven, zoals in beeldkader 18
te zien is, dan wordt de lijst alleen nog maar langer.

BEELDKADER 18: KERNWAARDEN
“Ik vind dat medewerkers altijd heel loyaal
zijn naar de organisatie.”314
“Saamhorigheid, het wij-gevoel en
gastvrijheid. Daarnaast het denken in
mogelijkheden in plaats van
onmogelijkheden.”315
“Gastvrij, betrokken, zorg op maat,
vriendelijk, vooruitstrevend.”316

“We hebben hier een groep [...] collega's
aan het werk die wel heel erg betrokken met
elkaar zijn, die lief en leed wel delen met
elkaar, die ook hard werken, die ook gevoel
hebben voor hun werk en die er ook achter
staan wat ze doen.”317
“Gastvrij, sociaal, open, streekgebonden
[en] betrokken.”318

“Als het erop aankomt dan staan ze
allemaal voor elkaar.”319
De medewerkers van Hof en Hiem typeren de zorggroep als een organisatie waar waarden
zoals loyaliteit, saamhorigheid, gastvrijheid en betrokkenheid hoog in het vaandel staan. De
waarden uit het beeldkader die de familiecultuur typeren zijn loyaliteit, betrokkenheid, zorg
voor elkaar en vriendelijkheid en van de waarden van de machtscultuur zijn alleen de trouwe
werknemers c.q. loyaliteit en zelfbewustzijn uit het beeldkader te herleiden. Daarnaast past de
machtscultuur ook beter de managementstijl en rolopvatting van Jan Veenstra als directeur-
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bestuurder, terwijl het participatief leiderschap dat Van Arnhem nastreeft beter aansluit bij de
familiecultuur.320
Dat Van Arnhem constateert dat Hof en Hiem kenmerken vertoont van een
familiecultuur betekent niet dat dit volgens hem de meest wenselijke cultuur is. Hoewel een
interne cultuurscan door het CMT in oktober 2015 liet zien dat er geen cultuurverandering
nodig was, denkt Van Arnhem daar toch anders over.321 Volgens hem zou Hof en Hiem een
taak- en resultaatgerichte cultuur moeten hebben waarbij mensen elkaar stimuleren in een
professionele omgeving.322 Een onderdeel van een mogelijke nieuwe cultuur waar het bij Hof
en Hiem soms aan ontbreekt, is het geven van goede feedback en het aanspreken op gedrag.
Van Arnhem zag dit als een kenmerk van een non-interventiecultuur, die mogelijk ook Hof en
Hiem typeert.323 De geïnterviewde medewerkers erkennen in beeldkader 19 dat het
aanspreken van collega’s en het geven van feedback verbetering behoeft.

BEELDKADER 19: NON-INTERVENTIECULTUUR
“Je [moet eigenlijk] ook iemand kunnen
aanspreken van wat heb je wel of niet
gedaan en hoe zit het en waarom niet in.
Dat soort dingen doen we niet zo [snel]. We
accepteren het eerder dan dat we daar
[elkaar] wel op aanspreken.”324

“[Feedback geven] is het allerlastigste wat
er is, want het kost je energie. […] Voor je
het weet krijg je zelf allemaal te horen wat
je zelf allemaal niet goed doet en dan krijg
je een soort conflict en dan moet je wel weer
met die collega aan het werk.”326

“Het is niet helemaal recht voor zijn raap
“Het wordt niet onder het tapijt geveegd,
zijn, d'r altijd wat omheen draaien. Ja, dat is
[...] maar het is wel dat stukje feedback
er wel. […] Als je het als probleem op tafel
geven. Dat behoeft, [zolang ik hier werk],
legt, dan is iedereen het ermee eens hoor.
altijd de aandacht. [Feedback geven] wordt
Echt waar.”325
nog te weinig gedaan.”327
De medewerkers zien het geven van feedback en het aanspreken op gedrag van collega’s als
iets lastigs en merken ook dat hun collega’s daar moeite mee hebben. Hiermee bevestigen ze
dat er in zekere mate sprake is van non-interventiecultuur bij Hof en Hiem.
Kortom, de cultuur bij Hof en Hiem kan worden getypeerd als die van één grote
familie. Waarden zoals loyaliteit, zorg voor elkaar, betrokkenheid en vriendelijkheid komen
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daarin sterk naar voren. Toch heeft deze familiecultuur ook kenmerken van een noninterventionistische cultuur waarbij medewerkers het lastig vinden elkaar feedback te geven
of aan te spreken op bepaald gedrag. Een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn dat medewerkers
elkaar ook buiten het werk om goed kennen en om de goede relatie met een collega te
behouden minder geneigd zijn om te interveniëren.328 Een mogelijk onderliggend mentaal
model zou kunnen zijn dat medewerkers van Hof en Hiem een goede relatie met hun collega’s
prevaleren boven een interventie om het arbeidsproces te verbeteren.
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Hoofdstuk 3: Hof en Hiem en de toekomst
In dit deel van de scriptie zullen op basis van de bevindingen uit de eerdere hoofdstukken de
sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor Hof en Hiem worden aangedragen en in aparte
subparagrafen worden toegelicht. Als kenmerken een positief effect hebben op het
functioneren van de organisatie dan is er sprake van een sterkte en bij een negatief effect op
het functioneren een zwakte. Bij kansen en bedreigingen gaat het met name over interne
ontwikkelingen die mogelijk in de toekomst respectievelijk een positief of negatief hebben op
Hof en Hiem. Dit kunnen ook kansen en bedreigingen zijn die zich in het verleden al eerder
voordeden. In korte subparagrafen zullen elke sterkte, zwakte, kans en bedreiging worden
toegelicht. Het is belangrijk om te vermelden dat niet alle mogelijke sterktes, zwaktes, kansen
en bedreigingen aan bod komen, maar alleen de elementen die betrekking hebben op de
onderwerpen die eerder in deze scriptie zijn besproken.

§3.1 Sterktes
§3.1.1 Samenwerken in strategische allianties
“Samen bereik je met minder moeite meer.”329
Het bovenstaande citaat is de ondertitel van de Jaarverslag 2015 en benadrukt het feit dat Hof
en Hiem veel waarde hecht van aan samenwerking met andere organisaties met als doel daar
voordelen uit te halen. Eerder zijn al voorbeelden voorbijgekomen waarbij Hof en Hiem
gebruikt maakt van zogeheten strategische allianties. Op kleine schaal wordt er samengewerkt
met bijvoorbeeld lokale verenigingen zoals muziekkorpsen en koren en bij grotere projecten
zoals De Werf zijn de gemeente, ziekenhuis Tjongerschans, huisartsen en tal van andere
partners betrokken. Hof en Hiem ziet de kracht van de samenwerking en één van de
geïnterviewde medewerkers zag het als het meest innovatieve wat de zorggroep deed.330
Daarnaast kan worden gesteld dat als Hof en Hiem de kracht niet zag van haar
samenwerkingspartners dan was deze scriptie waarschijnlijk nooit geschreven. Door
samenwerkingen met partners in strategische allianties aan te gaan is Hof en Hiem daarom
ook beter in staat kansen in de toekomst te benutten en eventuele bedreigingen af te wenden.
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§3.1.2 Vertrouwen in de nieuwe directeur-bestuurder
“Ik heb er ook alle vertrouwen in dat wij dezelfde visie houden. [...] Zo heb ik John van
Arnhem al wel leren kennen.”331
Over Jan Veenstra werd gezegd dat hij de man was die Hof en Hiem op het huidige niveau
heeft gebracht. “Wie ben ik dat ik dit doen mag?”, was het citaat van koningin Juliana bij haar
inhuldiging in 1948 waarmee John van Arnhem zich in 2017 presenteerde als de opvolger van
Veenstra als directeur-bestuurder van Hof en Hiem.332 Hoewel er verschillen qua
managementstijl zijn tussen de gewaardeerde Veenstra en zijn opvolger Van Arnhem betekent
dit niet dat er per definitie sprake hoeft te zijn van een zwakte. De opvolger zijn van een
voorganger met een lange geschiedenis bij een organisatie is op het eerste gezicht een lastige
opgave, maar Van Arnhem krijgt in ieder geval de steun en het vertrouwen van de
geïnterviewde medewerkers. Hij krijgt daarbij dus ook de steun om in zijn manier van
leidinggeven af te wijken van zijn voorganger. Daarnaast moet een goede directeurbestuurder, ook om kansen te kunnen pakken en bedreigingen te kunnen afwenden, zijn
medewerkers kunnen motiveren en kunnen overtuigen van een gezamenlijke visie. Het
vertrouwen van de medewerkers in de directeur-bestuurder is daarbij van groot belang.333 Het
beeld dat er vertrouwen is in Van Arnhem kan daarom worden gezien als een sterkte van Hof
en Hiem als organisatie.

§3.1.3 Aandacht voor het niveau van het personeel
“Er wordt voortdurend her- en bijgeschoold.”334
Het is voor een zorggroep van groot belang om aandacht te hebben voor het niveau van je
personeel. Door de hogere zorgzwaartes nam de complexiteit van de zorg toe en ontstond er
in de thuiszorg en de woonzorgcentra een grotere vraag naar hogere opgeleid personeel,
vooral verpleegkundigen. Voor Hof en Hiem is het werken met verpleegkundigen relatief
nieuw, maar wel noodzaak geworden doordat verzorgingstehuizen steeds meer op
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verpleegtehuizen begonnen te lijken. Nog altijd vormen de verpleegkundigen slechts 10% van
het personeelsbestand en 12% van het aantal voltijdsbanen (FTE) op de afdeling zorg van Hof
en Hiem.335 Door een toekomstig personeelstekort, mede door een krimpende
beroepsbevolking in Friesland, zal het lastiger worden om vacatures te vervullen en is het
wellicht een goed plan om te kijken naar andere mogelijkheden om zorgpersoneel op het
wenselijke niveau te krijgen. Zo is in 2012 Hof en Hiem begonnen met een inserviceopleiding waardoor zijinstromers de kans kregen in de zorg en wordt het huidige personeel
her- en bijgeschoold. Beeldkader 14 liet zien dat het personeel wordt gestimuleerd om een
opleiding of cursus te volgen en laat tevens zien dat binnen Hof en Hiem er veel belang aan
het opleidingsniveau van het personeel wordt gehecht. Met het oog op een toekomst waarin
het door demografische ontwikkelingen steeds lastiger wordt om aan voldoende en geschikt
personeel te komen, kan het als een sterkte van Hof en Hiem worden gezien dat veel aandacht
is voor het niveau van het (zorg)personeel.

§3.2 Zwaktes
§3.2.1 Discrepanties missie, visie en strategie
“Wat bij ons heel hoog in het vaandel staat dat is de individuele behoefte van de bewoner.
[…] Dat is ook wel de visie van Hof en Hiem: de bewoner centraal.”336
Op het gebied van missie, visie en strategie zijn er paar discrepanties tussen de formele visie
van Hof en Hiem en het mentale model van haar eigen werknemers. Op basis van de nieuwe
definitie van gezondheid door Machteld Huber richt de formele missie van de zorggroep,
verwoord in het missionstatement, zich op het bevorderen van de zelfredzaamheid van
ouderen. Ook op de eigen website wordt Hof en Hiem gepresenteerd als een organisatie die
zelfredzaamheid van ouderen wil bevorderen.337 De geïnterviewde werknemers denken vanuit
een mentaal model en informele missie waarin Hof en Hiem de individuele behoeftes van de
cliënt centraal stelt. Het feit dat het John van Arnhem anders denkt over de missie van Hof en
Hiem dan de geïnterviewde werknemers kan worden betiteld als een zwakte.
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Het mentale model dat de nadruk legt op de individuele behoeften van cliënten sluit
overigens wel aan bij de formele strategie van Hof en Hiem waarbij customer intimacy de
prioriteit heeft boven operational excellence en product leadership. In de praktijk is het echter
onmogelijk om aan alle wensen van bewoners te kunnen voldoen en met de focus op customer
intimacy stel je jezelf een onmogelijk doel voor ogen. Daarnaast verlangen de financiers van
de zorggroep een goede balans tussen kwaliteit en kosten. Met het oog op de toekomst is het
nooit verkeerd om ook vooruitstrevend en innovatief te zijn.
Waarom wil Hof en Hiem zich onderscheiden op het gebied van customer intimacy,
terwijl operational excellence en product leadership misschien wel net zo belangrijk zijn?
Volgens Weggeman, Wijnen en Kor is er binnen de organisatiewetenschap onenigheid over
het feit dat het kiezen of prioriteren van één van deze concepten een organisatie beter laat
functioneren in plaats van het kiezen en toepassen van alle drie concepten.338 Het is voor een
organisatie van belang om missie, visie en strategie op elkaar af te stemmen en bij Hof en
Hiem is dat nog niet het geval. Volgens Senge is voor het belang dat zowel de missie, visie als
strategie uitstralen waar een organisatie in gelooft. Als dat niet het geval dan kan er ook geen
sprake van een gedeelde visie en kun je speken van een zwakte.339

§3.2.2 Wie is de kapitein in de woonzorgcentra?
“Ik begrijp de ontwikkeling [richting zelfsturing], maar ik mis soms toch wel die ene kapitein
op het schip die vertelt hoe we het gaan doen.”340
De visie van John van Arnhem op de structuur, die ook al onder zijn voorganger was
vormgegeven, richt zich op het leggen van verantwoordelijkheden laag in de organisatie.
Zoals in het organogram van Hof en Hiem te zien is, wordt in de thuiszorg al gewerkt met
zelfsturende teams die worden aangestuurd door een manager thuiszorg met ondersteuning
van een coach.341 Ook in de woonzorgcentra is er de trend dat de teams in de zorg zelfsturend
worden en minder te maken krijgen met een leidinggevende zoals een locatiemanager of een
teamleider. Om tot meer zelfsturing in de woonzorgcentra te komen werd in 2015 en 2016 een
reorganisatie doorgevoerd waardoor het aantal teamleiders en locatiemanagers werd
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gereduceerd en hun takenpakket veranderde. Het gevolg hiervan was dat de EVV’ers en de
hbo-VGG’ers belangrijker werden in de informele organisatie, maar zij geen plaats kregen in
de formele structuur. De gevolgen van deze organisatieverandering werden door de
geïnterviewde medewerkers als onplezierig ervaren waardoor zij sceptischer tegenover
zelfsturing zijn komen te staan.342 Volgens Weggeman, Wijnen en Kor kunnen onplezierig
ervaren discrepanties tussen de formele en informele structuur van een organisatie een goede
reden zijn om discussie te voeren over de formele structuur.343 Als hierdoor in de toekomst bij
Hof en Hiem de kans wordt gemist om zelfsturing in te voeren in de woonzorgcentra dan kan
de hedendaagse structuur in de woonzorgcentra worden gezien als een zwakte van de
zorggroep.

§3.2.3 Scepticisme rondom technologie en innovatie
“Laat het stukje zorg dat echt zorg is ook mensenwerk blijven. [...] Stel je voor je ligt in een
ziekenhuis en je wordt door een robot gewassen. Daar wil je toch niet aan denken!”344
In het Vilans-rapport Anna zorgt voor Appeltaart over de toekomst van de ouderenzorg wordt
gesteld dat in 2030 technologieën zoals beeldcommunicatie, robotisering, big data en digitale
platformen een grotere rol zullen spelen dan nu.345 Toch blijkt onder een deel van de
geïnterviewde medewerkers de opvatting te heersen dat zorg mensenwerk moeten blijven en
de rol van technologie zo beperkt mogelijk moet zijn. Hof en Hiem is een zorggroep waar
innovatie in de formele strategie niet de allergrootste prioriteit heeft en digitalisering in de
visie Van Arnhem eerder wordt gezien als noodzaak en niet als kans. Ook de aanschaf van
gesubsidieerde robotzeehonden of de introductie van een verplicht Elektronische
Cliëntendossier (ECD) maakt van Hof en Hiem nog geen innovatieve organisatie op het
gebied van technologie, maar dergelijke voorbeelden droegen wel bij aan het beeld onder de
medewerkers van Hof en Hiem als vooruitstrevende organisatie. Toch zal in de toekomst
technologie kansen gaan bieden, maar het bestaande scepticisme onder een deel van de
medewerkers alsmede de directeur-bestuurder kan verhinderen dat deze kansen worden benut.
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§3.2.4 Grote afstand tussen management en bewoner
“Volgens mij kennen [de bewoners] soms niet eens de directeur of ze kennen niet altijd de
teamleider.”346
Als gevolg van de groei van de organisatie en de organisatieverandering die plaatsvond in
2015 en 2016 kwamen de managers van Hof en Hiem steeds meer op afstand te staan van de
bewoners. De geïnterviewde medewerkers maakten zich zorgen over de grote afstand tussen
manager en bewoner. In de ogen van deze medewerker horen de managers dicht bij de
bewoners staan kunnen zodat ze ook beter achterhalen wat er speelt onder de groep waarvoor
ze eigenlijk werken, namelijk de bewoners of cliënten. Nauw contact tussen de managers en
de werkvloer kan er ook voor zorgen dat de wensen en behoeften van bewoners en cliënten
beter kunnen worden achterhaald, een taak die formeel toebehoort aan de cliëntenraden. Toch
bestaan er binnen Hof en Hiem zorgen dat de cliëntenraden door de hogere zorgzwaartes van
bewoners niet meer geschikte leden kunnen vinden en daardoor niet meer goed hun taken
kunnen uitvoeren.347 Als wensen en behoeften van cliënten centraal staan bij Hof en Hiem
zouden ook de managers moeten weten wat er speelt in deze groep en dat is niet mogelijk als
de afstand tot de bewoner te groot is. Indien Hof en Hiem hierdoor niet meer in kan springen
op kansen, dan kan ook de afstand tussen bewoner en manager worden gezien als zwakte.

§3.3 Kansen
§3.3.1 Intramurale zorg zal ook in de toekomst belangrijk blijven
“Je kunt thuis niet altijd alles bieden wat je graag wilt bieden.”348
Een trend die al een aantal jaren gaande is dat er steeds minder ouderen in een intramurale
zorginstelling wonen. Dit betekent dat er voor thuiszorg een steeds belangrijke rol werd
weggelegd om mensen op een zo goed mogelijke manier thuis te laten wonen. Hof en Hiem
speelde op die kans in door in 2010 een eigen thuiszorgpoot op te zetten. Volgens manager
thuiszorg Harrie Dijkstra kan de thuiszorgpoot van Hof en Hiem voldoende oplossingen
346
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bieden om ouderen in de toekomst zolang mogelijk thuis te laten wonen in hun eigen
vertrouwde omgeving.349 Toch maken de geïnterviewde medewerkers zich zorgen over
ouderen die langer thuis blijven wonen zoals te zien is in beeldkader 20.

BEELDKADER 20: OUDEREN WONEN LANGER THUIS
“Ik vind gewoon hoe het nu gaat, […] dat
de mensen te laat in de zorgcentra komen,
want je kunt thuis niet altijd alles bieden wat
je graag wilt bieden.”350

“Een hele hoop mensen vereenzamen thuis
en soms hier in zorgtehuizen ook nog
wel.”352

“Als ik nu zie dat er een aanvraag komt om
“Mensen [met dementie] die langer thuis
een mevrouw, aan de andere kant van de
blijven wonen en die geestelijk heel erg
straat, te voorzien van dwaalalarmen, omdat
achteruitgaan die kunnen een gevaar zijn
zij dementeert, en daar zelfstandig woont.
voor zichzelf of voor mensen om zich
Het is al voorgekomen dat op één of andere
heen.”351
manier de politie erbij gekomen is, omdat ze
's nachts ronddoolde. Dan zit je al over de
grens.”353
De grootste zorgen, die deze medewerkers uiten, hebben betrekking op de vereenzaming van
ouderen en over de groter wordende groep dementerende ouderen. Voor de laatstgenoemde
groep ouderen is thuiszorg niet altijd de meeste geschikte oplossing en zou een wonen in een
locatie voor kleinschalig wonen wellicht beter zijn. Volgens de demografische verwachtingen
zal in de toekomst het aantal dementerende ouderen in Friesland een groei doormaken
waardoor er ook meer behoefte is aan intramurale zorgvoorzieningen, waaronder kleinschalig
wonen. Dit betekent dat in de toekomst, ondanks dat ouderen steeds vaker thuis blijven
wonen, behoefte zal blijven aan intramurale voorzieningen en dat biedt Hof en Hiem de kans
om daarop in te springen.

§3.3.2 Beroep op vrijwilligers, naasten en mantelzorgers
“Ik zeg altijd: de verzorging is gewoon het toetje en dat proberen we zo goed mogelijk te
doen. We hebben alle ingrediënten erin zitten zodat [het toetje] ook smaakt. [...] De slagroom
daarop zijn onze vrijwilligers, die geven net dat stukje extra.”354
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Om de stijging van de zorgkosten door de vergrijzing te beperken zal ook in de toekomst
actief burgerschap een belangrijk concept blijven in het beleid rondom de ouderenzorg in
Nederland. Vrijwilligers, naasten en mantelzorgers moeten de zorg gaan leveren die niet meer
verleend kan worden door professionele zorgverleners. De zorg die wordt geleverd door
vrijwilligers, naasten en mantelzorgers wordt door Kaljouw en Van Vliet gemeenschapszorg
genoemd en de nadruk ligt daarbij niet op zorg maar op welzijn.355 Om bovenstaand citaat te
parafraseren: de zorg is het toetje en het welzijn is de slagroom. Voor Hof en Hiem is het
belangrijk om de inzet van vrijwilligers, naasten en mantelzorgers optimaal te benutten om
het welzijn van de cliënten te vergroten. Door gebruik te maken van strategische allianties,
met bijvoorbeeld de gemeente De Fryske Marren, kan Hof en Hiem optimaal gebruik maken
van de mogelijkheden die vrijwilligers, naasten en mantelzorgers kunnen bieden.356

§3.3.3 Inzet van technologische hulpmiddelen
“Het is toch geweldig dat iemand [bij een robot] een stukje liefde vindt.”357
De verwachting is dat technologie een steeds belangrijker onderdeel gaat worden van de
ouderenzorg. Technologie kan ouderen de kans bieden om langer thuis te blijven, er kan zorg
op afstand worden gegeven en robots kunnen taken uit handen nemen van
zorgprofessionals.358 De inzet van technologie kan ook betekenen dat er door minder
personeel meer zorg kan worden verleend, de werkdruk kan worden verlaagd en de kwaliteit
van zorg wordt vergroot. Een deel van de geïnterviewde werknemers van Hof en Hiem staat
positief tegenover de inzet van dergelijke hulpmiddelen en de ervaringen met het ECD
droegen ook bij aan die positieve houding. Zoals bij de zwaktes was opgemerkt is er ook een
mentaal model aanwezig binnen de zorggroep waarin sceptisch wordt gekeken naar
technologie waardoor het lastig wordt om deze kans optimaal te benutten.

§3.3.4 Zelfsturing wordt in de thuiszorg gewaardeerd
“Als ze me vragen ‘hoe bevalt [zelfsturing]?’ dan zeg ik ‘duim omhoog.’”359
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In het Strategisch beleidsplan 2017-2019 wordt zelfsturing gezien als het fundament waar de
toekomstige structuur van de organisatie op gebouwd moet worden.360 Ook Weggeman,
Wijnen en Kor spraken de verwachting uit dat in de toekomst veel meer organisaties gaan
werken met zelfsturende teams.361 Zo is de functie teamleider al komen te vervallen in de
thuiszorg en wordt er alleen gewerkt met een manager thuiszorg, die wordt ondersteund door
een coach.362 De geïnterviewde medewerkers in de thuiszorg waarderen de huidige wijze
waarop de organisatiestructuur wordt vormgegeven en dat biedt de kans om zelfsturende
teams ook te introduceren in woonzorgcentra. Een zwakte die het verhinderen van deze kans
in de weg staat zijn de huidige discrepanties tussen formele en informele structuur als gevolg
van de organisatieverandering in 2015-2016, want hierdoor zijn de geïnterviewde
medewerkers in de woonzorgcentra negatiever komen te staan tegenover de trend richting
zelfsturing.

§3.4 Bedreigingen
§3.4.1 Neerwaartse spiraal van systemen
“Soms worden regels wel bedacht om mensen aan het werk te houden volgens mij.”363
In paragraaf 2.3 over systemen werd gesproken over een neerwaartse spiraal van systemen of
eigenlijk een neerwaartse spiraal van regels en procedures. Dit is een probleem dat op de
gehele zorgsector van toepassing is, doordat veel regels en procedures voortkomen uit de
eisen van de financiers. Als reactie daarop waren een aantal Nederlandse zorggroepen op
initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in 2012 begonnen
met het Experiment Regelarme Instellingen in de hoop dat het afschaffen van enkele
overbodige regels en procedures een positief effect zou hebben op de kwaliteit van zorg.364 De
zorggroepen die meededen aan het experiment kozen voor minder aandacht voor regels en
procedures, terwijl in de Eerste Analyse van John van Arnhem wordt gesteld dat er juist meer
aandacht zou moeten komen.365 Door te stellen dat regels belangrijk zijn, komen er meer
regels, leidt dat tot demotivatie onder de medewerkers, meer starheid en worden de regels nog
360

CMT, Strategisch beleidsplan 2017-2019 (2017), 14.
Weggeman, Wijnen en Kor, 171.
362
Organogram, zie bijlage I.
363
Interview 4.
364
Bakker en Roelevink, 110-111.
365
John van Arnhem, Eerste Analyse, 20.
361

73

strenger bewaakt. Het strenger bewaken van de regels kan dan weer leiden tot nieuwe regels
waardoor volgens Weggeman, Wijnen en Kor een organisatie terecht komt in een neerwaartse
spiraal van systemen.366 Onder de geïnterviewde medewerkers wordt een sterk wantrouwen
gekoesterd tegenover de bestaande regels en procedures bij Hof en Hiem, zeker als het nut
niet geheel duidelijk is. Dit vertaalt zich ook door naar een negatief beeld over de organisaties
die deze regels en procedures bepalen en controleren of een zorggroep zich daaraan houdt.
Doordat Van Arnhem en de medewerkers verschillend tegenover regels en procedures staan,
kan de neerwaartse spiraal van systemen een bedreiging vormen voor Hof en Hiem.

§3.4.2 Hoog verzuimpercentage
“Want als je 8% verzuim hebt dan mag je wel even je begroting bijstellen.”367
Hoewel de oorzaken van het (ziekte)verzuim een punt van discussie zijn onder de
geïnterviewde werknemers, was dat het bestaan van het hoge verzuim niet. Ook John van
Arnhem erkent dat een verzuimpercentage van 7% in 2016 aan de hoge kant was.368 Het
belang van verzuim is groot, omdat het verzuimpercentage wordt meegenomen in de
begroting, omdat zowel de zieke werknemer als de eventuele vervanger moet worden betaald.
Het budget dat wordt gereserveerd voor verzuim kan niet worden besteed aan andere zaken
waar de bewoner of de cliënt meer baat bij kan hebben. Het kan ook zo zijn dat er geen
vervanger kan worden gevonden, waardoor hetzelfde werk moet worden gedaan door een
kleinere groep personeelsleden. Hierdoor kan ook de werkdruk toenemen en daardoor
misschien ook het verzuimpercentage verder stijgt. Het belang van de hoogte van het verzuim
wordt erkend door Van Arnhem, maar desalniettemin kan het een mogelijke bedreiging
vormen in de toekomst.

§3.4.3 Ontevredenheid primaire arbeidsvoorwaarden zorgmedewerkers
“Als [je] mensen lager inschaalt dan bij de ander, dan gaat diegene naar de ander. Ik heb zo
wel goede verzorgenden zien vertrekken, alleen daarom.”369
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Doordat er door een krimpende beroepsbevolking in Friesland een tekort dreigt te ontstaan
aan goede verzorgenden en verpleegkundigen, is het voor een zorggroep zoals Hof en Hiem
belangrijk om te proberen zorgpersoneel in dienst te houden en te voorkomen dat ze
vertrekken naar een andere werkgever. Hoewel niet alle geïnterviewde medewerkers van Hof
en Hiem ontevreden zijn over hun salaris, is een deel van de medewerkers dat wel. Deze
ontevredenheid werd echter niet opgemerkt door John van Arnhem, die in zijn Eerste Analyse
vooral de aandacht vestigde op de secundaire arbeidsvoorwaarden zoals personeelsfeesten, de
envelop op de dag van de verzorging en de reiskostenvergoeding.370 In het Strategisch
Beleidsplan 2017-2019 wordt ook aandacht geschonken aan Hof en Hiem als aantrekkelijke
werkgever, die probeert medewerkers te binden en boeien, maar wordt er geen aandacht
geschonken aan de (primaire) arbeidsvoorwaarden.371 De discrepantie tussen de waarde die
een deel van de medewerkers hecht aan hun arbeidsvoorwaarden en de mate waarin dit een
onderdeel is binnen de visie Van Arnhem, en verwoord is in de beleidsdocumenten, maakt dat
de ontevredenheid over de primaire arbeidsvoorwaarden kan worden gezien als een
bedreiging.

§3.4.4 Non-interventiecultuur
“Het is niet helemaal recht voor zijn raap zijn, d'r altijd wat omheen draaien.”372
In zijn Eerste Analyse vroeg John van Arnhem zich af over er mogelijk sprake was van een
non-interventiecultuur binnen Hof en Hiem.373 De bestaande familiecultuur, die Van Arnhem
wenst te veranderen, kon ervoor gezorgd hebben dat medewerkers onderling elkaar minder
snel aanspreken op bepaald gedrag of elkaar feedback geven als dat gewenst is. Medewerkers
bij Hof en Hiem prevaleren waarschijnlijk een goede relatie met hun collega’s en zijn daarom
misschien minder geneigd te interveniëren. Als Van Arnhem wenst de cultuur bij Hof en
Hiem te veranderen in taak- en resultaatgerichte cultuur, dan kan een non-interventiecultuur
daar geen onderdeel van zijn. Het bestaan van een non-interventiecultuur kan daarom worden
gezien als een bedreiging.
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Conclusie
Zorggroep Hof en Hiem dankt mede haar naam aan de namen van de twee tehuizen die in
1992 fuseerden: Vegelinshof en Doniahiem. Nadien is de zorggroep gegroeid en omvat Hof
en Hiem vier woonzorgcentra in Joure, Sint Nicolaasga, Lemmer en Balk plus een
thuiszorgafdeling, een woongemeenschap in Rotsterhaule en zorgboerderij Cornelia Hoeve in
Eesterga voor kleinschalig wonen. Dit maakt dat de zorggroep tegenwoordig zowel
intramuraal als extramuraal zorg levert aan ouderen. Vaak waren financiële problemen de
oorzaak dat tehuizen zich aansloten bij Hof en Hiem. Doniahiem, Vegelinshof (later Vegelin
State), Suderigge en Talma Hiem waren de basis van de organisatie en de thuiszorg, de
woongemeenschap en het kleinschalig wonen waren projecten die pas na 2010 onderdeel
werden van Hof en Hiem. De introductie van nieuwe vormen van zorg betekende ook dat het
personeelsbestand groeide van 443 medewerkers in 2012 naar 598 medewerkers in 2016.
In de omgeving van Hof en Hiem spelen vijf categorieën actoren en factoren een
belangrijke rol. De omgeving was van belang in het verleden, in het heden en zal ook in
toekomst de omgeving van belang blijven. De eerste categorie omvat de demografische
ontwikkelingen. Demografische ontwikkelingen bepalen hoe groot de doelgroep van Hof en
Hiem was, is en zal worden en hoeveel potentiële arbeidskrachten er beschikbaar op een
bepaald moment beschikbaar zijn. De tweede categorie is de overheid die als wetgever, maar
ook als beleidsbepaler invloed heeft op de zorggroep. Veranderingen in wetgeving hebben
ervoor gezorgd dat ouderen minder gemakkelijk een indicatie krijgen, maar ook dat boontjes
niet meer door de bewoners zelf worden schoongemaakt. De overheid vormt samen met de
zorgverzekeraars en cliënten/bewoners de derde categorie: de financiers. Zij financieren Hof
en Hiem niet alleen, maar ze stellen ook eisen aan de kwaliteit van de zorg. Deze eisen
zorgden er mede voor de introductie van regels en procedures waar de zorggroep zich aan
diende te houden. De vierde categorie zijn de vrijwilligers, naasten en mantelzorgers die door
een terugtrekkende overheid belangrijker werden. Zij vullen aan waar de professionele
zorgverlening stopt. De vijfde categorie omvat de strategische allianties die Hof en Hiem
aanging en aangaat met allerlei organisaties met als doel daar zelf ook voordeel uit te halen.
Deze categorie omvat allerlei vormen van samenwerkingen. Dit varieert van het lokale
dorpskoor dat komt repeteren in één van de tehuizen tot de polikliniek van ziekenhuis
Tjongerschans die onderdeel wordt van nieuwbouwproject De Werf in Joure.
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Het tweede hoofdstuk van deze scriptie richtte zich op de beelden die de geïnterviewde
werknemers hadden op het gebied van de organisatievariabelen van het ESH-model: strategie,
structuur, systemen, managementstijl, personeel en cultuur. De vraag was of deze beelden
correspondeerden met de visie die directeur-bestuur John van Arnhem had geuit in zijn Eerste
Analyse en in mindere mate het Strategisch beleidsplan 2017-2019 en welke mentale
modellen daar eventueel aan ten grondslag lagen. Op het gebied van strategie waren er
discrepanties tussen de beelden van de ervaren werknemers en de visie van Van Arnhem. De
formele missie van Hof en Hiem is sterk geïnspireerd op de nieuwe definitie van gezondheid
van arts-onderzoek Machteld Huber en het begrip zelfredzaamheid staat daarin centraal. De
medewerkers werken daartegen vanuit een informele missie en een mentaal model, dat vanuit
het verleden doorleeft in het heden, waarin de individuele behoeften van de cliënten/bewoner
centraal staan. De formele strategie, die gericht was op de customer intimacy, sluit beter aan
bij het mentale model van de medewerkers, maar vertoont daarbij een discrepantie met de
formele missie van Hof en Hiem. Daarnaast is het praktisch onmogelijk een missie te hebben
waarin wordt gesteld dat alle behoeften van bewoners en cliënten vervuld moeten worden. Er
zal immers ook aandacht moeten worden geschonken aan operational excellence en product
leadership, ook al heeft dit geen prioriteit in de formele strategie van de zorggroep.
Op het gebied van structuur wil Van Arnhem de verantwoordelijkheden lager in de
organisatie leggen en de teams in de zorg meer zelfsturing geven. Zelfsturing was al van
toepassing op de thuiszorg, maar is nog niet geïntroduceerd in de woonzorgcentra. Een eerste
stap richting zelfsturing in de woonzorgcentra werd gezet door in 2015 en 2016 een
reorganisatie door te voeren waarbij het aantal locatiemanagers afnam naar drie en er per
locatie slechts één teamleider zou overblijven met een gewijzigde functie-inhoud. Deze
organisatieverandering heeft ervoor gezorgd dat het voor medewerkers onduidelijk was wie
de leiding had op een locatie. Dit zorgde ervoor dat de EVV’ers en hbo-VGG’ers meer als
informele leiders werden gezien. De ongemakkelijke ervaring met deze
organisatieverandering heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat medewerkers in de
woonzorgcentra een negatiever beeld hebben gekregen van zelfsturing, waardoor het lastiger
wordt voor Van Arnhem om zijn visie van zelfsturing ook intramuraal te laten slagen.
Systemen omvatten de regels en procedures waar een organisatie mee werkt en veel
van die regels en procedures komen voort uit de eisen die financiers stellen aan Hof en Hiem.
Onder de medewerkers bestaat een zeker ongenoegen over deze regels en procedures, een
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ongenoegen dat ook door het ministerie van VWS is erkend. In de visie Van Arnhem zouden
sommige regels en procedures meer aandacht verdienen, maar het risico van een neerwaartse
spiraal van systemen vormt daarbij wel een bedreiging om rekening mee te houden. Een
oplossing om de hoeveelheid regels en procedures dragelijker te maken zit in andersoortige
systemen, de technologische systemen. Echter onder een deel van de werknemers wordt
technologie gezien als iets dat niet bij de zorg past, want in hun mentale model moet de zorg
ten alle tijden mensenwerk blijven. Een andere groep medewerkers staat minder sceptisch
tegenover technologie en zien technologie vooral als een kans om de zorg te verbeteren. In de
visie van Van Arnhem wordt technologie nog niet als een kans of mogelijkheid omschreven,
maar wordt er slechts gesproken over een noodzaak.
Begin 2017 volgde Van Arnhem directeur-bestuurder van het eerste uur Jan Veenstra
op en dat betekende ook een verandering qua managementstijl. Waar Veenstra Hof en Hiem
bestuurde als een ondernemer en daarbij vanuit een passie voor de horeca de accenten legde
op gastvrijheidszorg en gezonde voeding, wil Van Arnhem zich meer als coach op stellen en
verzorgenden en verpleegkundigen meer invloed geven op het bestuur door middel van de
VVAR. Daarnaast wil Van Arnhem een participatief leider zijn, die minder sturend is dan zijn
voorganger. Hiermee probeert Van Arnhem te breken met het verleden. De bovenstaande
beelden worden door de medewerkers onderschreven, maar zij stellen wel vast dat ze Van
Arnhem eigenlijk nog niet goed genoeg kennen om een definitief oordeel te vellen. Een ander
opvallend beeld dat naar voren kwam op het gebied van managementstijl was de grote afstand
tussen managers enerzijds en bewoners en in minder mate medewerkers anderzijds. Dit heeft
vooral betrekking op de locatiemanagers en teamleiders die steeds minder op de werkvloer
waren te vinden en volgens de geïnterviewde medewerkers minder goed kunnen aanvoelen
wat er leeft onder het personeel en wat de behoeften van de bewoners zijn. De behoefte van
de medewerkers om een manager die een goede relatie heeft met de bewoners komt voort uit
het mentale model waarin de bewoner centraal staat.
Tevredenheid overheerst als het gaat over de organisatievariabele personeel. Zo zijn er
mogelijkheden voor zijinstromers om bij Hof en Hiem aan de slag te gaan en de medewerkers
die al dienst zijn worden gestimuleerd om vervolgopleidingen en cursussen te volgen. De
nadruk op het hoger opleiden van het eigen zorgpersoneel is een goede manier om een
dreigend personeelstekort in de toekomst voor te zijn. Het fulltime inzetten van parttime
medewerkers kan niet worden gezien als een oplossing voor een personeelstekort, omdat
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medewerkers van Hof en Hiem grote waarde hechten aan een goede verhouding tussen werk
en privéleven en daarom kiezen ze er vaak voor om parttime te gaan werken. De
organisatievariabele personeel omvat ook twee bedreigingen. Allereerst het hoge
verzuimpercentage dat uiteindelijk voor een bedreiging kan vormen voor de financiën. De
oorzaak van het hoge verzuim is onder de medewerkers een punt van discussie. De tweede
bedreiging is de ontevredenheid over de primaire arbeidsvoorwaarden van het zorgpersoneel.
Dit is wel een onderwerp dat leeft bij een deel van de medewerkers, maar geen onderdeel
vormt van de visie van Van Arnhem terwijl het Strategisch beleidsplan 2017-2019 uitspreekt
dat Hof en Hiem een aantrekkelijke werkgever wil zijn en medewerkers aan zich wil binden
en boeien.
Op het gebied van cultuur vertoont Hof en Hiem kenmerken van een familiecultuur
waarbij op basis van de beelden de nadruk ligt op loyaliteit, betrokkenheid, zorg voor elkaar
en vriendelijkheid. Zowel Van Arnhem als de geïnterviewde medewerkers onderschrijven
deze familiecultuur, die ook kenmerken heeft van een machtscultuur. Toch is dit volgens Van
Arnhem niet de meeste wenselijke cultuur waarmee hij zich distantieert van het Strategisch
beleidsplan 2017-2019, waarin wordt gesteld dat er geen cultuurverandering nodig is. Ook
hiermee probeert Van Arnhem zich te distantiëren van het verleden, namelijk de ingebakken
mentale modellen van Hof en Hiem. Hiermee begeeft Van Arnhem zich op het vlak van de
cultuurverandering, iets wat zowel Weggeman, Wijnen en Kor als Senge als een bijna
onmogelijke opgave zien. De gewenste cultuur, die Van Arnhem nastreeft, is een taak- en
resultaatgerichte cultuur waarbij mensen elkaar stimuleren in een professionele omgeving.
Een onderdeel daarvan is aanspreken op gedrag van collega’s en het geven van feedback; iets
waarvan de geïnterviewde medewerkers erkennen dat het bij Hof en Hiem daar nog weleens
aan schort. Het mentale model dat waarschijnlijk hieraan ten grondslag ligt is dat
medewerkers minder geneigd zijn te interveniëren om zo de goede relatie met hun collega’s te
behouden. Deze cultuur zou je kunnen zien als een non-interventiecultuur en vormt een
bedreiging voor de visie van Van Arnhem op het gebied van cultuur.
Al met al zou je kunnen concluderen dat de formele en informele beelden bij Hof en
Hiem overeenkomsten vertonen, maar er zijn wel degelijk verschillen te benoemen. Hierdoor
is er bij Hof en Hiem nog niet sprake van een gedeelde visie op alle punten. Er waren niet
alleen verschillen qua voorstelling tussen de visie van John van Arnhem en de geïnterviewde
medewerkers, maar ook onderling verschilden de medewerkers van mening. De oorsprong
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van deze verschillen ligt op het niveau van de mentale modellen, die doorleven vanuit het
verleden. Hoewel Van Arnhem op sommige punten zich wil distantiëren van het verleden en
de managementstijl van zijn voorganger, is het voor Van Arnhem van belang om een visie uit
te dragen waarin iedere medewerker van Hof en Hiem zich zou kunnen vinden. Deze scriptie
vormt daarmee een goede aanleiding om daarover na te denken.
Toch is hiermee nog niet alles gezegd over Hof en Hiem en zullen er altijd zaken zijn
die in de ogen van sommigen niet voldoende aandacht hebben gekregen. Het is nimmer de
bedoeling geweest om een gedetailleerd overzicht te geven van alles wat er in zorggroepen,
zoals Hof en Hiem, speelde en nu nog speelt. Deze scriptie richt zich voornamelijk op de
interne organisatie en het perspectief van de medewerkers. Deze invalshoek kan ook
interessant zijn voor andere zorggroepen in Nederland, omdat op basis van een vergelijkbaar
verleden waarschijnlijk dezelfde mentale modellen een rol spelen in de interne organisatie.
Een andere mogelijke invalshoek voor een vervolgonderzoek zou het perspectief van de
bewoners/cliënten kunnen zijn of het perspectief van de actoren en factoren in de omgeving.
Het is belangrijk dat historici, maar ook andere takken van wetenschap, zich in de toekomst
blijven bezighouden met het onderwerp ouderenzorg, want iedereen krijgt in zijn of haar
leven op één of andere manier te maken met deze tak van sport. Oud kunnen we immers
allemaal worden.
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Lijst met belangrijke begrippen en afkortingen
AOW: Algemene Ouderdomswet
AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Bejaardentehuis: In het verleden gebruikelijke benaming voor een verzorgingstehuis.
CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek
CIZ: Centrum Indicatiestelling Zorg
CMT: Centraal Management Team
ECD: Elektronisch Cliëntendossier
EVV’er: Eerstverantwoordelijke verzorgende, die ook wel persoonlijk begeleider wordt
genoemd.
Hbo-VGG’er: Een op hbo-niveau opgeleide verpleegkundige met een specialisatie in de
geriatrie en gerontologie.
Indicatie: De formele vaststelling van de aard en mate van de zorgbehoefte van een cliënt
door het CIZ
Kleinschalig wonen: Zelfstandige woonvorm voor een kleine groep dementerende ouderen.
Mantelzorger: Een persoon die regelmatig onbetaald zorgtaken vervult voor een zieke
naaste.
Mentale modellen: Aannames, generalisaties, maar ook beelden die mensen onbewust bij
zich dragen en het menselijk handelen en de kijk van mensen op de wereld beïnvloed.
Representatie: Technische term voor de begrippen beeld of voorstelling.
TNO: Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Verpleegtehuis: Woonzorgcentrum waar, historisch gezien, zwaardere zorg wordt verleend.
Verzorgende IG: Verzorgende Individuele Gezondheidszorg.
Verzorgingstehuis: Woonzorgcentrum waar, historisch gezien, lichtere zorg wordt verleend.
Synoniem voor bejaardentehuis.
VVAR: Verzorgenden en verpleegkundigen adviesraad.
VWS: Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Wlz: Wet langdurige zorg.
Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning.
Woonzorgcentrum: De hedendaagse benaming voor zowel een verpleegtehuis als een
verzorgingstehuis.
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WRR: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Zorgzwaarte: De mate waarin op basis van een indicatie een cliënt behoefte heeft aan zorg.
Zvw: Zorgverzekeringswet.
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Bijlages
I Organogram

II Tijdlijn
Deze tijdlijn is speciaal voor deze scriptie samengesteld door Fokke Reitsma op basis van de
bronnen (zie literatuuropgave) die gebruikt zijn voor dit onderzoek. Door John van Arnhem
zijn nog enkele aanvullingen en aanpassingen gedaan.

Zorggroep Hof en Hiem – organisatie
❖ 1990: Jan Veenstra wordt directeur Doniahiem
❖ 1992: Fusie en privatisering Vegelinshof en Doniahiem. Ontstaan van zorggroep Hof
en Hiem.
❖ 1996: Suderigge sluit aan bij Hof en Hiem.
❖ 2000: Talma Hiem sluit aan bij Hof en Hiem.
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❖ 2010: Hof en Hiem start met het verlenen van thuiszorg onder de naam Hof en Hiem
Thuiszorg
❖ 2010: Appartementencomplex Yn ‘e Doarpsfinne in Rotsterhaule wordt onderdeel van
Hof en Hiem
❖ 2012 Opening van Cornelia Hoeve in Eesterga, een kleinschalige woonboerderij voor
ouderen met dementie
❖ 2016: Nieuwbouw woon-/zorgcomplex De Werf van start op oude locatie (Nieuwe)
Vegelinshof. Begin 2018 wordt deze in gebruik genomen
❖ 2017: John van Arnhem volgt Jan Veenstra op als directeur-bestuurder Hof en Hiem.

Sint Nicolaasga – Doniahiem
❖ 1931: Opening van klooster “Onze Lieve Vrouwe van Lourdes” op locatie huidige
Doniahiem.
❖ 1958: Opening bejaardentehuis “De Boskrânne” in het gebouw van de huidige
bibliotheek.
❖ 1978: Gedeputeerde Staten stellen dat bejaardenhuisvestiging Sint Nicolaasga niet
meer aan de eisen voldoet.
❖ 1980: Fusie “De Boskrânne” en “Onze Lieve Vrouwe van Lourdes” in Stichting
Bejaardenzorg Doniawerstal.
❖ 1982: Gemeente Doniawerstal besluit het klooster te slopen en te vervangen door het
nieuwe zorgcentrum Doniahiem.
❖ 1984: Opening Doniahiem, bewoners “De Boskrânne” verhuizen naar Doniahiem.

Sint Nicolaasga - Centraal Bureau
❖ 2000: Zuivelfabriek De Takomst, gevestigd tegenover Doniahiem, sluit haar deuren en
wordt uiteindelijk gesloopt.
❖ 2009: Opening Centraal Bureau Hof en Hiem op locatie De Takomst.
❖ 2011: De officiële heropening van De Takomst als de huidige ‘zorgcampus’.
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Joure – Vegelinshof en Vegelin State
❖ 1939: Eerste plannen Vegelinshof
❖ 1956: Bouw oude Vegelinshof (gesloopt) aan de dr. G.A. Wumkesstraat
❖ 1984: Bouw nieuwe Vegelinshof (gesloopt) aan de Sluisdijk.
❖ 2009: Bouw Vegelin State aan de Harddraversweg, sluiting Vegelinshof en verhuizing
bewoners naar nieuwe locatie Vegelin State

Lemmer – Suderigge
❖ 1967: Bouw Suderigge
❖ 1988: Start renovatie Suderigge: terug van 76 naar 60 verzorgingsplaatsen.
❖ 1996: Fusie met Hof en Hiem

Balk – Talma Hiem
❖ 1970: Bouw Talma Hiem
❖ 1994-1996: Renovatie Talma Hiem: terug van 100 naar 70 plaatsen.
❖ 1997: Directeur Tjeerd Minnema stapt op als directeur Talma Hiem
❖ 2000: Fusie met Hof en Hiem

Enkele sleuteljaartallen landelijk beleid
❖ 1957: Invoering AOW, begin ouderenbeleid
❖ 1963: Wet op bejaardenoorden
❖ 1968: Invoering AWBZ
❖ 1975: Nota Bejaardenbeleid: max 7% van de ouderen in een verzorgingstehuis.
❖ 1997: Complete bejaardenzorg onderdeel van AWBZ
❖ 2007: Introductie Zorgzwaartepakketten (ZZP).
❖ 2012-2015: Onderzoek in het kader van Naar Nieuwe Zorgberoepen
❖ 2015: Decentralisatie zorg naar van het Rijk naar gemeenten (WMO 2015); einde
AWBZ, introductie Wet langdurige zorg (Wlz)
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III Cirkeldiagrammen samenstelling zorgpersoneel375
AANTAL ZORGMEDEWERKERS
8% 2% 8%
8%
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4 Verpleegkundige
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AANTAL FTE
9%

3%4%

6%

78%
1 Medisch Ondersteuner

2 Helpende

3 Verzorgende

4 Verpleegkundige

5 VGG'er en wijkverpleegkundige

“Personeelssamenstelling”, http://www.hofenhiem.nl/hof-en-hiem/kwaliteit/personeelssamenstelling/
(geraadpleegd op 24-8-2017).
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