Huisartsen bundelên hun krachten steeds meer, zoals hier bii een huisartsenpost in
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sturingsmodel zorg heeft houdbaarheidsdatum overschreden
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gezondheidszorgistoe

aan een nleuworganrsatie- en besturingsmodel.

Zorgcoóperatieszijneen
antwoord op de huidige problematiek met falend toezicht, onvoldoende transparantie en gebrekkige samenwerking tussen profêssionals en bestuurders.

Kijkend naar de problemen
waar veel zorgorganisaties mee
kampen, kom je tot de conclusie
dat de houdbaarheidsdatum van
de huidige besturingsmodellen is
overschreden. Gebrekkig toezicht,

faillissementen, bestuurscrisissen en wantrouwen tussen specia-

listen en het inanagement: de zorg
staat er anno zoog gekleurd op.
Veel Radenvan Toezicht zij n on-

voldoende gekwalificeerd voor
hun taak, waardoor hunwettelijke
rol niet is gewaarborgd. Tegelijkertijd moeten bestuurders een organisatie met tegenstrijdige belan-

gen managen, waardoor de

sa-

menwerking tussen professionals
en management voortdurend onder spanning staat.

Veel Raden van

Toezichtzijn
onvoldoende
gekwalificeerd

voothuntaken

Deze spanning is bijvoorbeeld
zichtbaar in ziekenhuizen, waarbij
het (eigen) belangvan de individuele specialist of maatschap botst
met bestaande stichtingsvsrrnen,
waarin geen sprake is van een eige-

naar(sbelang)

of

BV-vorm met

(anonieme) aandeelhouders.
Modeme coóperaties slagen er
wel in een goed evenwicht te vinden tussen professionele dienstverlening en organisatiebelang.
Met name in de eerstelijnszorg

eerste lijn. In 2oo9 startte de implementatie van de keten DBC Di-

abetes Mellitus en vanaf zoto
wordt de keten DBC COPD uitge-

rold;{teorr

volgt de DBC cardiorisicomanagement.
Naast de keten-DBC's wordt een
regionale kenniscentrum en eerstelijns diagnostisch centrum opgezet. Ook oefent de zorggroep
ZEL invloed uit op de kwaliteitvan
zorgvan beide ziekenhuizen in de

vasculair

regio (Vlietland en Reinier

sument, het coóperatielid is medeondernemer die voor lange terrnijn verbonden is aan de cooperatie.
Ee meeste huisartsen hebben
de ambitie noch de competenties
om te besturen of te managen.
Hun gemeenschappelijk belang is
zeggenSchap over en commitment
met de organisatie. De huisartsen

kiezen het coóperatiebestuur en
het coóperatiebestuur benoemt

de

een bestuur van de ondersteu-

zijn er best practices te vinden,
waarbij besturing, zeggenschap,
toezicht en kwaliteitsverbetering

craafl.
De huisartsen hebben een direct belang en betrokkenheid bij

ningsorganisatie.
Het hoogste orgaan is de Alge-

beter in balans zijn.
In de regio Westland Schieland

de coóperatie. Deze heeft geen di-

Delfland hebben de huisartsen

omstandigheden voor haar leden
te creëren, waarin zij optimaal hun
praktijkkunnen uitoefenen. In tegenstelling tot aandeelhouders
kunnen leden niet zomaar uit de
coóferatie stappen. Zij moeten

hun krachten gebundeld en vorig
jaar een coóperatieve vereniging
opgericht de Huisartsen Coóperatie Westland Schieland Delfland
(HCWSD).
De Zorggroep Eerstelijn Beheer
bv (ZEL) is de ondersteunende organisatie van de coóperatieve verenigingvan163 huisartsen in de regio. Door deze omvang is het mogelijk de krvaliteit van de huisart-

rect winstbelang, maar probeert

hun zeggenschap echt inhoud geven.

Bij de HC WSD rhoet een lid aan
bepaalde voorwaarden voldoen,

bereid zijn beperkte financiële

Daar-

aansprakelijkheid te dragen en
heeft iederlid een inspann i trgsverplichting ten bate van de organisa-

naastis het een antwoord op het

tie. De aandeelhouder is een con-

senzorg te verbeteren, met name

voor de chronische zorg.

beleid van de overheid, dat is gericht op een verschuiving van de
zorg vanuit ziekenhuizen (terug)
naar de eerstelijns zorg.
De huisartsencoóperatie is opgericht om ondersteuning te bieden, deskundigheid te bevorderen
en kwalitatief goede, geprotocolleerde zorg te leveren binnen de

De aandeelhouder is
hier een consunnent,

hetcoóperatielid is
een medeondgrnemer
die zich lang bindt
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mene Leden Vergadering (ALV),
waarin wordt beslist over beleid,

activiteiten en bedrijfsvoering,
Voordeel is dat de kern van de organisatie wordt gevormd door
huisartsen, die zelf het bestuur
kiezen uit hun midden. Het .is
'hun' bestuur dat de organisatie
bestuurt.
Coóperatieleden zijn een ander
soort klanten dan 'gewone' afnemers. Ze staan niet op afstand,
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maar zijn altijd het vertrekpunt
van de organisatie. En dat is nu
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juist
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organi
satievormen die in de zorg nog in
de missing

link in

de

zwangzijn: eenverkeerde focus en
tijdshorizon. Niet de dienstbaarheid aan de klant en samenleving
staat centraai, maar het korte termijn eigenbelang.
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va!ï Kêmenade is
directeur Zorggroep Êersteliin
Beheer BV ero Bnarn Sprii is huis'
arts F{aassluls en mede-opridhtêÍ huisartsencoëperatiê WSD.
Dr, Y\ronne
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