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Een moment

Interview

Professionalisering inkoop
bij een zorgorganisatie
Carint, aanbieder van diensten op
het gebied van wonen, welzijn en
zorg, wilde de inkoopfunctie professionaliseren. Maar hoe doe je dat?
‘Het vergde andere competenties
dan wij in huis hadden.’
Extern bleken die competenties
wel beschikbaar. Ook na de
fusie met Reggeland in juli 2006
wordt het contact vervolgd.

Stephan Herbold, sinds kort directeur
vastgoed bij Carint Reggeland Groep,
was voorheen bij Carint verantwoordelijk voor het facilitair bedrijf.
‘Carint is in 2000 ontstaan uit een fusie.
Onder de facilitaire zaken viel ook
inkoop. We wilden komen tot een centraal inkoopbeleid, want iedere organisatie waaruit Carint was ontstaan,
bracht zijn eigen inkoopactiviteiten
met zich mee. We waren wel lid van
een inkooporganisatie, maar we hadden niet de indruk dat we daaruit alle
voordeel haalden dat mogelijk was.’
Carint stelde met hulp van een inkoopadviesbureau een inkoopbeleidsplan
op. ‘Toen vervolgens de vraag aan bod
kwam of we de implementatie daarvan zelf moesten doen, kwamen we al
snel tot de conclusie dat we de daarvoor benodigde competenties nog
niet in huis hadden. We besloten dus
een externe partij in te schakelen voor
dat implementatietraject.
De manier waarop interim manager
Patrick van Emden van Movimento
tegen onze problematiek aankeek,
sprak tot onze verbeelding. Hij kreeg
dus de opdracht.’
Samenhang ontbrak
Toen Van Emden de situatie in ogenschouw nam, constateerde hij dat
geen overzicht bestond op wie
inkocht, wat werd ingekocht en bij
welke partijen dat gebeurde.
‘Contracten werden niet centraal
gedocumenteerd en een standaard
aanpak om inkoopbeleid te voeren,
ontbrak’, zegt hij.
(vervolg op pag. 2) 쑺

Dit is de eerste uitgave van onze nieuwsbrief Movimoment. Na de recente verzelfstandiging van Prismant Interim
Management zijn we ons met passie
blijven richten op de zorgsector onder
onze nieuwe naam Movimento. Vanuit
onze achtergrond in de zorg geven we
vorm aan onze missie een bijdrage te
leveren aan de versterking van het
managementpotentieel in de zorg. Goed
management is een belangrijke voorwaarde voor klantgerichte zorg met een
hoge kwaliteit van dienstverlening.
Onze diensten zijn erop gericht de kwaliteit van het managementpotentieel in
de zorg te ontwikkelen. We doen dit door
nieuwe bestuurders en hoger management te werven en selecteren, door te
voorzien in de behoefte aan tijdelijk
management op ditzelfde niveau en
middels coaching de talenten en competenties van het zittend management
te ontwikkelen.
In deze nieuwsbrief laten wij onze
opdrachtgevers aan het woord om te
vertellen hoe zij vraagstukken als fusie,
sanering en optimalisatie van bedrijfsprocessen hebben aangepakt en wat
daarin de bijdrage van ons bureau was.
Ook treft u een artikel aan over het
belang van coaching van nieuwe
managers. Coaching is onderdeel van
onze dienstverlening.
Uw mening over deze nieuwsbrief horen
wij graag. U kunt uw suggesties mailen
naar: info@movimento-zorg.nl.
Graag tot ziens namens ons hele team:
Astrid Booij-Liewers, Johan Vercauteren,
Martin Planthof, Wouter Schepers en
Tanneke Timmer.
Ingrid Poot

쑺 (vervolg van pag. 1)
Twee doelen werden afgesproken:
een inkoopbesparing van tien procent realiseren en de inkoopfunctie
professionaliseren. ‘Dat getal van tien
procent was redelijk arbitrair’, zegt
Herbold, ‘het was ingegeven door
een onderbuikgevoel.
Kijkend naar onze kosten en naar de
markt, constateerden we dat dit haalbaar moest zijn voor alle producten
die wij inkopen, ongeacht of de inkooporganisatie hierbij wel of niet
betrokken was. Binnen Carint bestond
scepsis over de haalbaarheid van dit
resultaat, dus hebben we ons primair
gericht op productgroepen waarmee
we snel konden scoren.
Toen dat succesvol bleek, verdween
de scepsis tegenover onze aanpak.
En omdat Movimento op ons verzoek
werkte op no cure no pay basis, was
het voor ons redelijk risicoloos.´
Van Emden vult aan: ´We hebben voor
ieder besparingstraject een vaste aanpak gevolgd, waarbij een onderzoek
naar de uitgaven de basis vormde.
Daarbij hebben we altijd ruimte
geboden aan de mensen binnen de
organisatie om mee te denken.

Interview
Een communicatie- en implementatieplan was een belangrijk onderdeel
van onze strategie.´ Ook Herbold
benadrukt het belang van het creëren
van draagvlak: ‘Je moet de mensen
erbij betrekken door het opzetten van
gezamenlijke werkgroepen.
Ze waarderen het als ze hun eigen
input terugzien. Dan win je werkenderwijs vertrouwen en wordt kennis
overgedragen.’
Resultaten
Op het totale besparingsprogramma
waren de resultaten beter dan
verwacht. Er is een resultaat van
twintig procent behaald over het
onder handen genomen volume.
Hierdoor is nog meer budgetruimte
ontstaan.

De onvoltooide fusie in Egmond aan Zee:
interim management bood uitkomst
De fusie tussen zorginstellingen
Prins Hendrik Stichting
en Stichting Agnes miste
lange tijd focus.
De toekomst was onzeker.
Een rigoureuze ommezwaai,
begeleid door een extern
interim manager, maakte
de organisatie weer gezond.

Stephan Herbold

Hans Bokhorst

Toen Hans Bokhorst in 2004 in het
bestuur van de Prins Hendrik Stichting
kwam, merkte hij dat een professionaliseringsslag nodig was. De fusie met
Stichting Agnes was al begonnen, bleef
op bestuurlijk niveau hangen en miste
een helder doel. Beide besturen werden benoemd tot Raad van Toezicht en
de twee directeuren werden samen de
Raad van Bestuur. Maar dat bracht geen
oplossing: Prins Hendrik stond er financieel niet best voor en was, in tegenstelling tot Stichting Agnes, niet
kwaliteitsgecertificeerd.‘Dat draagt niet
bij aan gedeelde waarden en een
nieuwe cultuur’, aldus Bokhorst.‘We
hadden een visie nodig en de fusie
moest worden doorgezet om nieuwe
doelstellingen te kunnen bereiken.
En daar was haast bij, want vanwege
de financiële situatie en de besteding
van de middelen kregen we ook nog
een gele kaart van het zorgkantoor.
Bovendien was de Wmo in aantocht
en er was een onstabiele situatie.’
Interim
Informeel overleg bood een opening.

De zittende leden van de Raad van
Bestuur werden bereid gevonden hun
plaatsen op te geven. ‘Op dat punt
stelde ik voor een nieuwe bestuurder
aan te trekken’, zegt Bokhorst. ‘Je hebt
in zo’n situatie iemand nodig die orde
op zaken kan stellen en nieuw beleid
kan ontwikkelen. In overleg met en op
advies van Movimento werd besloten
eerst een interim bestuurder aan te
stellen alvorens een vaste bestuurder
te gaan werven. De RvT en OR gingen
hiermee accoord. De opdrachten
werden verleend aan Movimento.
‘Het wederzijdse vertrouwen gaf
daartoe de doorslag’ zegt Bokhorst.
Onvoltooide fusie
Interim manager Fred de Gruil,
werkzaam namens Movimento,
merkte al tijdens het eerste gesprek
dat de nood hoog was. ‘De ideeën
waren er wel, maar ze kwamen niet
van de grond’, zegt hij. Hij voerde
gesprekken in de organisatie en
schreef op basis daarvan de nota
De onvoltooide fusie. Hij vertelt:
‘Belangrijke punten daaruit waren dat

een aantal leden van de Raad van
Toezicht moest worden vervangen,
dat haast geboden was met het
veranderproces en dat de al gaande
ver/nieuwbouw van Prins Hendrik
moest worden bijgestuurd.’
De Gruil creëerde vertrouwen voor
de cultuurverandering binnen de
organisatie door duidelijk te maken
dat er een gemeenschappelijk doel
was. ‘Veel nadruk lag op het verkrijgen
van het HKZ-certificaat, om mee te
kunnen met de modernisering van de
AWBZ’, vertelt hij. En dat wierp zijn
vruchten af, want de organisatie won
de Wmo-aanbesteding voor het hele
werkgebied Noord Holland Noord.
‘Dat creëerde de trots die eerder ontbrak’, zegt De Gruil.
Nieuwe naam
Eind 2006 werd afgerond met een
groot personeelsfeest. Hierbij werd
ook de nieuwe naam van de organisatie bekendgemaakt: Eckmunde.
‘Het is de naam die Egmond in 1064
had en dat jaar werd ook het thema
voor het feest’, vertelt De Gruil.
Inmiddels is het werk van De Gruil
afgerond en staat Eckmunde sterk
in de markt. Movimento heeft de
selectie van de nieuwe bestuurder
verzorgd en ook een aantal nieuwe
leden van de Raad van Toezicht
geworven. ‘Het werk van Movimento
is een duidelijke verrijking voor onze
organisatie geweest’, zegt Bokhorst.
‘Het doorlopen traject heeft enorm
veel energie gekost, maar het heeft de
organisatie financieel en kwalitatief
weer op orde gebracht. Mét erkenning van het zorgkantoor.’

Voor Movimento is het coachen
van geplaatste managers en
bestuurders een belangrijk
instrument om in de nieuwe
organisatie een vliegende
start te verzekeren.

Coaching zorgt voor vliegende
start in nieuwe functie
Een nieuwe baan als manager of
bestuurder is een belangrijke keuze
die je zorgvuldig maakt.
Een nieuwe uitdaging die om topprestaties vraagt.
Onderzoek toont aan dat vooral de
eerste fase cruciaal is voor succes.
Coaching kan hier zinvol aan bijdragen. Voor Movimento is het coachen
van geplaatste managers en bestuurders dan ook een belangrijk instrument om in de nieuwe organisatie een
goede start te verzekeren.

Managers en bestuurders die in een
nieuwe werkomgeving terechtkomen,
ontmoeten een hoge mate van complexiteit en veelheid aan verandering.
Het is dan goed om stil te staan bij de
vraag hoe het persoonlijk leiderschap
optimaal wordt benut en bijdraagt
aan de kwaliteit en effectiviteit van de
organisatie.
Wij vinden het van belang dat een
manager of bestuurder in een nieuwe
positie de ruimte neemt om zich goed
bewust te zijn van deze nieuwe stap
en alle facetten die daarbij komen
kijken. Met aandacht voor de strategie,
organisatie-inrichting en de cultuur.
Een veelheid van aandachtsgebieden
die reflecteren zinvol maakt.
Gedurende de coaching wordt besproken hoe de manager of bestuurder zich beweegt en aanstuurt op de
maximale “fit” met de organisatie en
de opdracht waar zij voor gesteld
staat. Dilemma’s worden in kaart gebracht en doorgewerkt.
Op deze manier wordt de manager of
bestuurder ondersteund in het snel en
goed oriënteren op de organisatie en
ingroeien in de nieuwe functie.
Succes verzekerd!
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