
HOME /  KANSEN VOOR ONDERNEMEN IN DE OUDERENZORG

Anneke Krakers
21 APRIL 2009 OM 22:48

Dag Hugo,
Dat is verrassend: zorg als facilitaire dienst en welzijn als recreatiemarkt. Een
gedachte die zeker de moeite waard is om verder over na te denken.
Groet, Anneke Krakers
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Hugo van den Beld

Reageer op dit artikel

ouderenzorg

Kansen voor ondernemen in de
ouderenzorg

Met ook een andersoortig publiek: investeer-
ders, dienstenmakelaars, serviceformulehou-
ders, pensioen- en beleggingsfondsen en: een
enkele traditionele zorginstelling. Met sprekers
zoals Adjiedj Bakas, Iris van Bennekom en Freek
Lapré. Een interessant gezelschap.Welke noti-
ties heb ik gemaakt? Ik heb een aantal interes-
sante opties voor de toekomst gehoord:

beschouw ‘zorg’ voortaan als onderdeel van de
facilitaire dienst (dit zal de beroepsgroep niet fijn vinden), waardoor je je als
organisatie veel meer kunt richten op service met een hoge
belevingscomponent. Stel, kortom, het facilitaire proces centraal in je
organisatie
creëer ‘vrijhandelszones’ in Nederland, bijvoorbeeld een provincie, waar heel
andere wet- en regelgeving kan gelden, als experiment voor innovatie
beschouw ‘welzijn’ als ‘recreatiemarkt’
vorm ‘coalitions of the winning’: nieuwe samenwerkingsverbanden voor geheel
nieuwe diensten en markten
beschouw de huidige crisis als kans. We bevinden ons nú in de gelegenheid
waarin alles ‘vloeibaar’ wordt. Schuivende panelen en onverwachte, nieuwe
kansen doen zich voor. Zoek en gebruik die kans!
zorgvastgoed is een stabiele, minder conjunctuurgevoelige, belegging voor
banken en investeerders. En daarmee beter dan kantoren of winkels
en namens VWS gaf mevrouw Van Bennekom aan dat de zorg zich voor vier tot
acht jaar in een transitieperiode bevindt, waarin geen grote systeemwijzigingen
zullen plaatsvinden. Maar wel: trial and error, zodat daarna duidelijk wordt hoe
het wél zal gaan

Wat mij betreft is dit een evenement met potentie. Volgend jaar nóg meer onder-
nemers en nóg meer ondernemende zorginstellingen. Chapeau!

Hugo van den Beld (1968) is senior adviseur bij Twynstra Gudde. Als politicoloog
en gerontoloog is hij actief voor welzijnsorganisaties, woningcorporaties en
zorginstellingen. Hij kent de sector en heeft ruime ervaring met visie-, strate-
gie-, concept- en projectontwikkeling in wonen, zorg en diensten. Hij richt zich
vooral op innovatie, samenwerking en ondernemerschap. Zijn blogs zijn te vin-
den op www.twynstraguddeblog.nl/hugovandenbeld

Hugo van den Beld
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Vandaag was ik te gast bij het Senior Living Event '09. Deze conferentie
was anders dan anders: meer ondernemend, meer kansrijk: uitgaande
van de groei- en marktkansen bij een vergrijzende samenleving. Daar
houd ik van.
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