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“De zorg, als het gaat om eten en 
drinken, zit in een spagaat”, zegt An-
ton François van adviesbureau FHS. 
“Aan de ene kant is er de wens om de 
kwaliteit van de zorg en gastvrijheid 
overeind te houden terwijl er minder 
geld beschikbaar is, aan de andere 
kant maakt de scheiding tussen zorg 
en wonen het onmogelijk de kwaliteit 
van de dienstverlening te handhaven.” 
Daarnaast is bekend dat de komende 
jaren een groot aantal (gesproken 
wordt over 800 binnen drie jaar, red.) 
zorginstellingen dichtgaat. Voor leve-
ranciers in de zorgsector betekent de 
verandering een enorme uitdaging. 
Hanna Polman, manager social van 
Unilever Food Solutions, verwacht 
weliswaar dat de totale hoeveelheid 
consumpties gelijk blijft de komende 
jaren, maar vraagt zich wel af waar 

men het consumeert; thuis of in een 
instelling. “En hoe ziet het verdienmo-
del er dan uit”, vraagt zij zich hardop 
af.
Frits Nikkels, verkoop directeur Huus-
kes spreekt zelfs zijn waardering uit 
voor de kabinetsplannen binnen zorg 
door te stellen dat met het wegne-
men van een aantal basisprincipes de 
overheid erin is geslaagd veel meer 
creativiteit in de zorgmarkt te creëren, 
waarbij het als bedrijf een uitdaging 
is om van business-to-business meer 
naar business-to-consumer te opere-
ren. “Zorg vraagt steeds meer om on-
dernemerschap. Je moet de mensen 
binnen de zorgsector steeds meer 
prikkelen, met uiteindelijk als resul-
tante dat de mensen die afhankelijk 
zijn van zorg het beter krijgen”. “Het 
overheidsbeleid heeft zijn invloed”, zo 

stelt Anton François. “Maatregelen 
hebben er al toe geleid dat de toe-
stroom van cliënten of bewoners fors 
is afgenomen en dat er zelfs sprake 
is van leegstand bij bepaalde instel-
lingen. Dat zijn toch aantallen die de 
leveranciers ook moeten voelen. Nog 
even los van het feit dat die instellin-
gen in het verleden vaak enorm heb-
ben geïnvesteerd op basis van 100% 
bezetting en het met minder cliënten/
bewoners straks moeilijk kunnen bol-
werken.” Anita Holthuis (Deli XL): 
“De veranderingen in de WMO (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning, 
red.) en inrichting ZZP vergoedin-
gen zorgen er voor dat zorg op een 
andere manier wordt ingevuld. Zorg 
kan ook individueel worden geregeld, 
als mensen langer op zichzelf willen 
blijven wonen. Het gaat uiteindelijk 

meer om welzijn. Dat stelt eisen aan 
woningen, maar ook aan ons als le-
veranciers.” Ronald Lekkerkerker van 
adviesbureau Dedoreon, vult aan: “Je 
hebt het straks niet meer over be-
jaardentehuizen of instellingen, maar 
over zorg met verblijf of zonder ver-
blijf. Aan de buitenkant is straks niet 
meer te zien hoe zaken worden gefi-
nancierd. Ik ken een wijk in Tegelen 
waar de AWBZ-zorgnormering van 
één tot en met tien (mate waarin men-
sen zorg nodig hebben en ook krijgen 
vergoed, red.)  is vertegenwoordigd 
en die wijk kent één leverancier die 
de maaltijden en levensbehoeften al-
lemaal regelt met de verantwoorde-
lijke instelling.”
Volgens Lekkerkerker biedt de markt 
ook kansen: “We staan aan het voor-
portaal van enorme groei in verband 

met toenemende vergrijzing, maar 
ook van een zorgmarkt die razend 
snel verandert. En als je daar als le-
verancier niet goed op inspeelt, ga je 
nat. Dat staat mij ook een beetje te-
gen in de geluiden die je vaak hoort, 
dat de zorgmarkt met 30 procent 
krimpt en dus ook je omzet als leve-
rancier, dat is gewoon niet waar. ”

Intramuraal
“Budgettaire druk zit er bij de intra-
murale kant (interne patiënten, red.), 
maar niet bij de extramurale,” zegt Mi-
chiel Meier Mattern, directeur Farm 
Fresh. “Die scheiding wordt groter. 
Bij extramurale zorg kunnen mensen 
hun eigen menu samenstellen en 
daar zijn ook tal van ontwikkelingen 
te zien, maar bij de intramurale zorg 
gaat het om bezuinigingen en daar 

blijft dus de vraag: hoe gaan we het 
financieren?” René van Buxvoort , 
hoofd voeding voor de instelling voor 
geestelijke gezondheidszorg Vincent 
van Gogh: “Daar zie je andere vor-
men van zorg ontstaan, die niet per 
definitie duurder zijn. Bij ons zijn we 
begonnen bij psychiatrie met een be-
leid dat gericht is op ‘herstel is haal-
baar’, hoewel dat niet bij elke patiënt 
realistisch is. De aanpak gaat over 
eten en drinken, persoonlijke ver-
zorging, maar ook hoe iemand eten 
maakt op het moment dat die zelfstan-
dig woont. Dat hele ‘dienblad’-pakket 
wordt meegenomen in een integrale 
aanpak om de patiënt uiteindelijk zelf-
redzaam te maken.” Maar ook al is 
die patiënt hersteld en thuis dan nog 
zullen er concepten moeten worden 
ontwikkeld om die mensen thuis te 
begeleiden met eten en drinken. Wat 
dat betreft staat het eten en drinken 
nog in de kinderschoenen, zo werd 
gesteld tijdens het debat. 
Yvette van Laanen, productmanager 
facilitairbedrijf van het Amphia Zie-
kenhuis: “Ook binnen de ziekenhui-
zen zijn de foodconcepten te weinig 
commercieel. Ziekenhuizen transfor-
meren naar een high tech-centrum, 
maar het aanbod op het gebied van 
eten en drinken is nog gericht op het 
serveren van een ongezonde maal-
tijd. Wij gaan nu aan de slag met een 
gezonde saladebar, maar ook met 
maaltijden op maat. Want als de gast 
eenmaal gaat vragen om: ik zou dit en 
dat wel willen dan kun je ook – platge-
zegd – handel drijven.” “Ziekenhuizen 
zijn in dat opzicht veel te bescheiden,” 
stelt Mark van den Brink, manager 
support & marketing van Van Hoec-
kel. “De best practicus zouden veel 
meer voor het voetlicht moeten wor-
den gebracht. Op die manier wordt 
er veel meer versnelling gebracht in 
de veranderingen. Nu gaat het om 
de vraag hoeveel hartoperaties zijn 
er uitgevoerd, maar je zou veel meer 
moeten benadrukken hoeveel men-
sen tevreden het ziekenhuis hebben 
verlaten. ”

Onderscheiden
De reden waarom ziekenhuizen en in-
stellingen tegenwoordig meer open-
staan voor foodconcepten binnen 
hun muren, is enerzijds een financiële 
kwestie – er komt minder geld bin-
nen, maar aan de andere kant ook 
een profileringspunt – je kunt je er-
mee onderscheiden ten opzichte van 
andere instellingen. Zorg is feitelijk de 
afgelopen jaren te truttig geweest en 
heeft nauwelijks lef getoond, ook op 
het gebied van eet- en drinkconcep-
ten. Doordat er nu minder financiële 
ruimte is, wordt horeca gezien als 
middel om geld te verdienen en is er 
dus meer aandacht voor. Maar, dan 
moet je ook wel echt horeca kunnen 
bedrijven en iets kunnen bijverkopen 
als een wijntje of een biertje aan het 
standaardverhaal. Van Laanen: “Kijk 
rond in een ziekenhuis, zie wie er al-
lemaal voorbij loopt en bedenk wat je 
daarmee zou kunnen. Ik zie kansen bij 
mantelzorgers, maar ook bij het be-
zoek in het ziekenhuis. Waarom zou 
je dat als ziekenhuis niet faciliteren? 
Nu gaan de mantelzorgers even langs 
bij de plaatselijke snackbar of lunch-
room, maar dat kun je ook vanuit het 
ziekenhuis organiseren.” Meer entre-
preneurschap zou er binnen de zorg 
moeten komen. Afscheid nemen van 

de koudwatervrees dat er over de rug 
van bezoeker en patiënt geld wordt 
verdiend aan eten en drinken. Het is 
immers een vrije keus om ergens ge-
bruik van te maken.

Weerstand
De weerstand in de zorg. Het is een 
terugkerend thema tijdens de bijeen-
komst. De angst om het gelijkheids-
principe los te laten. En toch is dat vol-
gens Holthuis iets waaraan niet is vast 
te houden. “Mensen die verzekerd zijn 
met bijvoorbeeld een comfort-pakket 

krijgen meer dan mensen die dat niet 
zijn. De zorg zou zich daarvoor veel 
sterker moeten maken.” “Mensen wil-
len kwaliteit en kunnen die kwaliteit 
zelf inkopen. Het is een upgrade van 
de basisvoorzieningen en daarin ge-
loof ik”, zegt Mark Hartmans van Al-
bron. “Sterker nog”, stelt Bruxvoort, 
“mensen met geld kopen particuliere 
zorg in en worden daarnaast ook door 
de eigen kinderen ondersteund. Dat is 
de toekomst.” “Zorg en facilitair zijn nu  
veelal  gescheiden werelden en zou-
den nog meer moeten samenwerken.” 

vind Marcel Pols van FrieslandCampi-
na. ” Voorwaarde is wel dat iedereen 
bij verdere samenwerking dezelfde 
doelen heeft voor de zorg, maar ook 
voor eten & drinken. Als je een zorg-
medewerker verantwoordelijk maakt 
voor eten en drinken dient deze wel  
kennis van zaken te hebben.” Dat 
geldt ook voor de inzet van vrijwil-
ligers. Dat is een logische ontwikke-
ling. “Terecht mag je inzet van familie 
verwachten. Het werkt dan net als bij 
een sportvereniging; van een lid mag 
je enige inzet verwachten.”
François, die instellingen adviseert 
waaronder Aafje in Rotterdam, start 
met een pilot waarbij de mantelzor-
gers samen met gastvrouwen, uiter-
aard binnen een vastgesteld budget, 
zelf verantwoordelijk zijn voor de be-
stellingen van eten en drinken. Ze kun-
nen dan voor het maken van de maal-
tijd van die dag kiezen of ze vers willen 
koken, of convenience willen, of een 
combinatie van beide. “Voorwaarde 
voor dit systeem is dat de bestelprij-
zen transparant zijn, want die men-
sen lopen ook door een supermarkt 
en begrijpen anders niet waarom het 
soms zo duur is. Belangrijk is dus dat 
je met je leverancier afspreekt dat zo’n 
gastvrouw heel eenvoudig kan bestel-
len voor een reële prijs, maximaal 24 
of 36 uur van te voren. Ik ben er van 

overtuigd dat het dan gaat werken.

Gastvrijheid architectuur
Juist ook om de discussie te vermij-
den tussen retail en foodservice kijkt 
Hutten Catering breder. Erik Habra-
ken: “Wij kijken verder dan eten en 
drinken en spreken van ´gastvrijheid 
architectuur´. Dat begint bij ons bij de 
oprit en van daaruit doorlopen we het 
hele pand en bekijken we welke ver-
beterpunten zijn aan te brengen en 
die willen wij dan gezamenlijk invul-
len. Bij eten en drinken kijken we naar 
voedingswaarden. Niet specifiek 
gericht op preventief, maar juist op 
ampletieve voeding, waarbij de per-
soon weer in z´n kracht wordt gezet. 
Als Hutten Catering kiezen wij daarin 
een totaal andere weg. Wij spreken 
van samen een schilderij inkleuren; 
een plan van aanpak opstellen met 
doelstellingen naar 2018, wat geza-
menlijk met de zorginstelling wordt 
ingevuld.” Dat niet elke zorginstelling 
zover is bleek direct. De meeste in-
stellingen durven niet door te pakken 
om te veranderen. Dat hangt samen 
met de investeringen die moeten wor-
den gedaan in nieuwe apparatuur, of 
de onrust die het met zich meebrengt 
ten aanzien van het personeel dat 
in dienst is. Ook sneuvelen goede 

plannen voortijdig omdat besturen 
wachten op nieuwe besluiten vanuit 
politiek Den Haag, waardoor er zo-
veel vertraging komt te zitten in het 
doorvoeren van een initiatief dat het 
enthousiasme wegvloeit. Voeding 
moet daarom los van de zorg komen, 
anders kom je er nooit uit.

Kooklessen
Belangrijke voorwaarde is dat horeca 
ook echt ondergebracht is als aparte 
horecagroep in een zorginstelling. 
Het Amphia Ziekenhuis heeft een 
aantal medewerkers onder de hore-
ca cao gezet en dat werkt uitstekend. 
Natuurlijk is dat procesmatig voor 
een organisatie niet ideaal. Maar als 
je meer wilt, zal je stappen moeten 
zetten. “Neem mensen mee in het 
proces, laat ze zien wat ze kunnen 
betekenen en welke rol ze hebben in 
het geheel,” was het oordeel, waar-
bij Marcel Pols nog opmerkte: “Or-
ganiseer kooklessen voor mensen 
met een bepaald ziektebeeld”. Ook 
betere samenwerking met lokale ge-
meenschap wordt gezien als belang-
rijke stap om instellingen continuïteit 
te geven. Want als je voor een kopje 
koffie dertig eurocent betaalt en je 
stelt zoiets open voor anderen, dan 
krijg je problemen met andere hore-
cagelegenheden over oneerlijke con-

currentie. Maar als je het samen op-
pakt  of je rekent een hogere prijs dan 
krijgt het openstellen van de locatie 
ook een andere impact, het wordt 
meer een ‘sharing-community’. Dat 
geldt dan vooral voor de verpleeg-
huizen, want de bejaardenhuizen die 
bestaan over tien jaar niet meer, zo is 
de verwachting.

Enrique Figee organiseert de 
debatten in samenwerking met 
FoodClicks. Figee is directeur 
en eigenaar van FoodReflection. 
Vanuit dat bureau is hij de spar-
ringpartner van vele directiele-
den. FoodReflection is gevestigd 
in Gasterij Brabant in Haarsteeg, 
met beschikking over drie ruimten 
die geschikt zijn voor bijeenkom-
sten van uiteenlopende groeps-
grootten (www.gasterijbrabant.
nl). Meer informatie over FoodRe-
flection kunt u vinden op 
www.foodreflection.nl. 
Ook kunt u Enrique Figee volgen 
op Twitter via @enriquefigee.
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Zorgsector moet meer ondernemerschap tonen

‘Geld verdienen aan patiënten 
is niet per definitie verkeerd’
Zorg - De zorgsector verandert. Niet langzaam, maar 
in een razend snel tempo. Zorginstellingen dienen zich 
aan te passen aan de regeringsmaatregelen die erop 
gericht zijn de instroom van cliënten en patiënten te 
verminderen.  De thuismarkt, extramurale markt, zal de 
komende jaren groeien. Voor de foodservicebedrijven 

en groothandels liggen hier kansen en obstakels. Welke 
dat zijn en wat er is te verbeteren binnen de zorgsector 
als het om eten en drinken gaat, stond centraal tijdens 
het FoodReflection Debat in Gasterij Brabant van Enri-
que Figee. Een ding is in ieder geval duidelijk: waar de 
zorgsector om schreeuwt is ondernemerschap.


