
‘Sturen tegen de wind’
Hoe stuurt u als bestuurder in de 
ouderenzorg in tijden van veel tegenwind?
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1 februari 2018

Twynstra Gudde beweegt de zorg



Programma

14:30 – 15:00 uur Inloop 

15:00 – 18.00 uur  Bespreking van thema’s in plenaire sessies  

en in ‘flits-sessies’ met kleinere groepen

18:00 – 18.30 uur Borrel en korte terugkoppeling

18.30 uur  Maaltijd

Genodigden   

Bestuurders in de ouderenzorg 

Locatie    

Twynstra Gudde, Stationsplein 1, 3818 LE, Amersfoort 

Kosten    

Geen
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Beste bestuurder, 

Voelt u de laatste tijd ook zoveel tegenwind? Zowel interne als externe druk, vanuit cliënten, 

medewerkers en management, maar ook media, toezichthouders en politiek. De bestuurlijke 

opgave van nu en straks vraagt veel aandacht van u. 

Wij bij Twynstra Gudde zien dit en denken graag met u mee bij het houden van koers 

en bereiken van doelen. Hiervoor organiseren we op 1 februari 2018  een bijeenkomst met als 

titel “Sturen tegen de wind”. 

We behandelen de thema’s die de meeste aandacht van u vragen en bundelen hierbij de 

kennis en kunde van Twynstra Gudde met de praktijkervaring van uw collega-bestuurders in 

de ouderenzorg.  

De volgende thema’s komen aan bod:

1 In- en extern toezicht, hoe daar effectief mee om te gaan;

2 De klant van vandaag en morgen als uitgangspunt: hoe bereiken we dat?

3 Hoe te voldoen aan alle kwaliteitseisen;

4 Het verhogen van de aantrekkingskracht van de instelling;

5 Hoe doordacht om te gaan met vastgoedproblematiek;

6 Hoe aan voldoende geschikt personeel te komen;

7 De competenties van het management, wat te doen wanneer deze niet voldoen;

8 Zelfsturing, wat is er nodig om het van de grond te krijgen?

Ga naar www.twynstragudde.nl/sturentegendewind om u aan te melden voor één van de twee 

bovengenoemde data en uw voorkeuren aan te geven met betrekking tot de thema’s. 

Op de volgende pagina’s wordt elk thema en de bijbehorende sprekers behandeld.

Wij hopen dat u erbij kunt zijn.  

Met vriendelijke groeten, 

Dennis Christmas, partner Twynstra Gudde Zorg 

Ton van de Ven, partner Twynstra Gudde Interim Management
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Plenaire onderdelen
In- en extern toezicht,  
hoe daar effectief mee om te gaan

De nieuwe Governancecode Zorg bevestigt de brede verantwoordelijkheid die bestuurders 

hebben voor het waarborgen van goede zorg, het realiseren van haar maatschappelijke 

doelstelling en daarmee het maatschappelijk vertrouwen. De bestuurder is de spil in het web van 

cliënten, medewerkers, toezichthouders, samenwerkende andere zorgorganisaties en overheden. 

Micky Adriaansens, directievoorzitter Twynstra Gudde 
Micky Adriaansens is directievoorzitter van Twynstra Gudde. Zij heeft een be-

drijfskundige en juridische achtergrond en ruime ervaring in de zorg als bestuur-

der en toezichthouder. Zij houdt zich bezig met governance en besturingsvraag-

stukken; hoe speel je als zorgorganisatie in op veranderingen en houd je koers. 

Hoe zorg je dat het belang van de cliënt continu het vertrekpunt is? 

De klant van vandaag en morgen als uitgangspunt: 
hoe bereiken we dat?

Bij vrijwel elke zorginstelling klinkt: ‘de cliënt centraal’. Ook het kwaliteitskader verpleeghuiszorg 

stelt dat de cliënt als mens het vetrekpunt is. Maar in de praktijk is dat niet altijd zo eenvoudig. 

Waar moet je op letten als je de mens achter de cliënt echt goed wil leren kennen en hoe pak je 

dat aan?

Ton van de Ven, partner Twynstra Gudde Interim Management 
Ton is afgestudeerd als klinisch psycholoog en heeft ruime ervaring als onderzoe-

ker, adviseur, interim manager en bestuurder in de zorg. De mens achter de pati-

ent/cliënt heeft al jaren zijn bijzondere aandacht. Als partner van Twynstra Gudde 

Interim Management ligt zijn focus op de care en op de klant achter de klant.
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Flits-sessie
Hoe te voldoen aan alle kwaliteitseisen?

Kwaliteit is het toverwoord in de ouderenzorg. De kwaliteit moet omhoog. Kwaliteit kent vele 

invalshoeken, aspecten en niveaus. Dat maakt het niet altijd eenvoudig om de juiste aanpak 

te kiezen. Maar misschien is er ook geen juiste aanpak en gaat het er veel meer om dat je als 

bestuurder hier een goede en heldere visie over hebt.

Guido van den Boorn, voormalig voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Sint 
Maarten 
Guido heeft veel ervaring als interim manager en bestuurder in zowel de profit 

als de non-profit, waaronder de zorg. 28 jaar “veldwerk” rond het thema kwa-

liteit brengt hem bij het inzicht dat niets zo veranderlijk als onze beleving van 

dat begrip. Hoe komt dat en wat zijn daarvan de gevolgen?

Erna Scholtes, senior adviseur Twynstra Gudde 
Erna is een adviseur met 30 jaar ervaring in het publieke domein en met 

het vermogen om complexe situaties helder inzichtelijk te maken en over te 

dragen. Haar opvattingen over kwaliteit en het voldoen aan kwaliteitseisen zijn 

mede gevoed door promotieonderzoek, dat leidde tot haar kritische proef-

schrift over Transparantie.
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Flits-sessie
Het verhogen van de aantrekkingskracht  
van de instelling

De ouderenzorg kampt met tal van problemen. Dat heeft zijn effect op de aantrekkingskracht van 

de sector. Zowel voor medewerkers, huidige en toekomstige cliënten, publiek, politiek etc. is het 

imago weinig positief. Hoe ga je hier als bestuurder nu mee om en wat kun je er zelf aan doen?

Roelof Jonkers, voorzitter Raad van Bestuur KwadrantGroep 
Roelof is econoom en heeft een aantal grote zorgorganisaties gemoderniseerd 

en financieel gezond gemaakt. Vanaf 2011 is Roelof voorzitter van de Raad van 

Bestuur van de KwadrantGroep, een zorgconcern dat actief is in de ouderen-

zorg in Friesland. Ondersteuning en begeleiding bij dementie is één van de 

specialisaties van de KwadrantGroep en wordt geboden vanuit de sociale  

benadering. Niet de ziekte staat centraal, maar vooral de gevolgen die de 

ziekte heeft op het sociale leven en mentaal welbevinden.

Huub Raemakers, partner Twynstra Gudde 
Huub is een ervaren strategie-adviseur in de zorg. Zijn focus ligt hierbij op  

strategievorming en (technologische) innovatie, waarmee kan worden 

ingespeeld op de snel veranderende omgeving. Huub heeft ervaring in zowel 

Care als de Cure en heeft geadviseerd bij onder meer Actiz, Radboud UMC en 

Philadelphia.
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Flits-sessie
Hoe doordacht om te gaan  
met vastgoedproblematiek

Vastgoed is een niet te onderschatten succesfactor in de care. Of faalfactor. Want de risico’s nemen 

toe en sturen met vastgoed gaat per definitie traag.  Hoe voorkom je dat je stenen molenstenen 

worden? Welk vastgoed heeft toekomst in de ouderenzorg? Hoe zorg je voor tempo en resultaat? 

Wim Driesse, voormalig bestuurder CuraMare 
Wim Driesse is opgeleid als bedrijfseconoom en psycholoog. Naast zijn 

loopbaan als psycholoog ontwikkelde hij zich in diverse functies als (inte-

rim) manager en vanaf 2008 als (interim) bestuurder, coach en adviseur. Als 

bestuurder werkte hij aan de ontwikkeling van diverse woon-zorg-complexen. 

Van kleinschalig wonen tot een voorziening met ruim 250 plaatsen geschikt 

voor zware verpleeghuiszorg en geriatrische revalidatie. Sleutelwoorden bij het 

ontwikkelen van zorgvastgoed zijn voor hem marktkennis, flexibiliteit, samen-

werking en besluitvaardigheid.

Hans Hoepel, partner Twynstra Gudde 
Hans Hoepel is partner in de Adviesgroep Zorg en actief als interim directeur,  

strategisch adviseur en toezichthouder in de zorg. In zijn werk brengt hij  

zorgvisie/strategie, vastgoed en financiën bij elkaar. Naast diverse advies 

opdrachten vervult hij momenteel vanuit Twynstra Gudde de rol van Directeur 

Vastgoedontwikkeling bij GGz Centraal.
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Flits-sessie
Hoe aan voldoende geschikt personeel te komen

Een echt hot item in de zorg is de vraag hoe instellingen goed personeel kunnen vinden en 

vasthouden. Door allerlei omstandigheden lijken de mogelijkheden hiertoe beperkt. Toch zal je 

als bestuurder een oplossing voor dit vraagstuk moeten vinden. Welke oplossingen werken nu? 

De meest voor de hand liggende en effectieve oplossingen worden niet of onvoldoende benut of 

vaak vergeten.

Pieter Hermsen, voorzitter Raad van Bestuur Severinus Veldhoven 
Pieter is breed opgeleid en heeft ruime ervaring in de langdurige zorg, als 

verpleegkundige, begeleider, manager (o.a. HRM) en de afgelopen 10 jaar als 

bestuurder. Daarnaast is hij als opleider verbonden aan onderwijsinstellingen 

en geeft hij trainingen en cursussen strategisch HRM. De kwaliteit van zorg en 

leven voor cliënten staat of valt met de kwaliteit en de beschikbaarheid van 

competente professionals. In zijn dagelijks werk staat de aandacht hiervoor op 

gelijke hoogte met de aandacht voor de cliënt.

Paul Smits, partner Twynstra Gudde Interim Management 
Paul richt zich bij Twynstra Gudde Interim Management op de zorgsector.  

Hij heeft een ruime ervaring als bestuurder van ziekenhuizen en zorgt bij 

Twynstra Gudde voor de interim manager die past bij de opdracht waar de  

zorg organisatie voor staat; met daarna begeleiding op maat. 
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Flits-sessie
De competenties van het management,  
wat te doen wanneer deze niet voldoen?

Alle veranderingen in de sector en de maatschappij stellen ook nieuwe eisen aan het 

management. Het is niet altijd eenvoudig om ervoor te zorgen dat managers ook in deze nieuwe 

en soms roerige tijd de juiste geschiktheid hebben. Hoe signaleer je dat en wat kun je daar als 

bestuurder nu aan doen?

Wim Hutten, transitiebegeleider Amstelring en directeur Stichting Jan Berchmans 
Wim is socioloog en heeft ruime ervaring als manager, adviseur en manage-

menttrainer in de zorg en overheid. Hij gelooft dat in deze tijd Rijnlands  

organiseren, in allerlei vormen, het meest perspectief biedt op innovatie en 

kwaliteit in organisaties. Op dat punt zullen we met name in het HRM-beleid  

en in onze visie op leiderschap een paradigmasprong moeten maken. 

Martijn Jansen, Partner Twynstra Gudde 
Martijn is een ervaren organisatieadviseur met kennis en ervaring in onder 

meer bedrijfsvoering, marketing en organisatieontwikkeling. Martijn focust 

zich bij het verbeteren van prestaties van medewerkers op alle organisatie- 

niveaus, bijvoorbeeld door betere faciliteiten en stuurinformatie, maar ook 

door ontwikkeling van kennis, houding en vaardigheden. 
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Flits-sessie
Zelfsturing, wat is er nodig om het  
van de grond te krijgen?

Zelfsturing lijkt het nieuwe toverwoord. Toch is het nog niet zo eenvoudig om dit zo te organiseren 

dat medewerkers en cliënten hier veel profijt van hebben. Waar kun je zoal tegenaan lopen en hoe 

pak je als bestuurder dat aan?

Jeltje Schraverus, voorzitter Raad van Bestuur Magentazorg 
Jeltje heeft als adviseur, bestuurder en international health care leader in de 

zorg diverse manieren van organiseren gezien en ondervonden. Door het 

besturen van professionele organisaties heeft zij ervaren dat sterk hiërarchisch 

leiderschap nooit leidt tot gedragen resultaten. Zelforganisatie en soms ook 

zelfsturing leidt tot meer betrokkenheid, mits men goed doordrongen is van de 

diverse rollen die moeten worden vervuld. 

Maurits Jan Vink, senior adviseur Twynstra Gudde 
Als adviseur houdt Maurits Jan zich bezig met vraagstukken op het snijvlak van 

mensen en organisaties in verandering, met als focuspunten: het verbinden 

van individuele en collectieve opgaven, drijfveren en belangen en het zoeken 

naar de juiste hefbomen voor verandering. Maurits Jan heeft veel ervaring met 

het opzetten van zelfsturing in de zorg en is schrijver van onder andere het 

boek ‘Succesvol invoeren van zelfsturende teams’.
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Dennis Christmas

06 - 51 58 17 73

dch@tg.nl

Ton van de Ven

06 - 41 11 17 13

tvn@tg.nl

Meer weten?
Hebt u vragen of opmerkingen over dit thema?  

Neem dan contact met ons op: 
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