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Gezelschap

• Jan de Ouden Amaris Zorggroep
• Jan van Eijsden Accolade Zorggroep
• Johan van der Ham Agathos Thuiszorg
• Wim Bos SGZZ
• Arie Kars Zorggroep Rijnmond
• Wesselien de Jong Zorggroep Manna
• Hein Eikelboom Agathos
• Paul Kavelaar Cardia
• Bart Nitrauw SGJ
• Arie Vorstelman Zeisterwoude (+ intrazorg plus)
• Jeroen Schackman Bronovo-Nebo
• Gerda de Pater Siloah
• Abwin Luteijn Prof Life zorgverzekeringen
• Henriëtte Bertels Cardia
• Jan Luursema AAG

• Freek Lapré Lapré organisatie advies / Vierstroom
• Lourens Stamhuis Uniglobe THL Travel



Aanleiding

• Een initiatief van een aantal Christelijke 
zorginstellingen in Nederland om de Christelijke 
identiteit in de zorgverlening verder te profileren  in 
een concurrerende markt (Wijngaard beraad). 

• Opdoen van leerervaringen bij collega instellingen 
met een (protestants) Christelijke identiteit die 
functioneren in een bijna volledige vrij marktsitua tie. 

• Iedereen op strategisch-bestuurlijk betrokken 
niveau, met persoonlijke Christelijke identiteit wa s 
welkom



Doel

• De wijze waarop de christelijke identiteit wordt verw erkt in marketing 
concepten, zoals doelgroep benadering, marktsegmentat ie, unique
selling points, reclameuitingen, etc;

• De wijze waarop de Bijbelse inspiratie en de christel ijke identiteit van 
management en medewerkers wordt ontwikkeld en versterkt  in scholing 
en management programma’s;

• Betrokkenheid van de kerken;
• De sfeer in de instellingen;
• Kennis te neme van de ontwikkelingen in de gezondhe idszorg in de VS;
• Gevolgen voor de strategische posities;
• Onderzoeken van de opzet van nursing homes, assited liv ing facilities

en continuing care retirement;
• Opdoen van ontwikkelingen op technologisch terrein;
• Ervaring met bedrijfsvoering binnen een concurrerende m arkt (waarop 

wordt gestuurd?)



Waarom VS?

• Grote markt met veel diversiteit
• Vrije markt principe met veel concurrentie
• Veel zorginstellingen hebben innige relatie met 

kerken en profileren zich op identiteit
• Mid-West: 

• traditioneel en sterke christelijke basis
• Schaalgrote sluit aan op nederlandse situatie



Enkele kerncijfers

• Inwoners ruim 300.000.000
• 17.000 nursing homes (1.500.000 ouderen) ���� 0,5%
• 36.000 assisted living (910.000 ouderen)
• 2.100 Continuing Care Retirement Communities

(660.000 ouderen)
• 3.500 Adult Day Centers (150.000 ouderen)
• Home Care Facilities



Enkele kanttekeningen

• Grote differentiatie in voorzieningen die aansluite n 
op leefstijlen

• Echter ook groot verschil tussen arm en rijk
• Ca 44% van gezondheidszorg is publiek gefinancierd 

via Medicare (gratis gezondheidszorg voor 65+ers) 
en Medicaid (gezondheidszorg voor armen)

• Kosten per hoofd zijn gigantisch
• Betaalbaarheid voor individuele Amerikaan staat 

onder druk



Bezoeken in de Mid-West

• South Dakotha
– Sioux falls ���� Good Samaritan, Praire Crossing
– Vermillion ���� University of South Dakotha
– Yankton ���� Avera, Sister James Center

• Michigan
– Holland ���� Resthaven community / Heartland, Manor Care

• Ilinois
– Detroit ���� Presbyterian Villages



Missie / Visie

The mission of the Evangelical Lutheran Good Samaritan Society is to 
share God's love in word and deed by providing shelter and supportive
services to older persons and others in need believing that "In Christ's
Love, Everyone Is Someone". 

With its mission “to make a positive impact in the lives and health of persons and 
communities by providing quality services guided by Christian values,” the hospital
continues to expand to meet the changing needs of the region

To glorify God by providing a continuum of quality care and services that
demonstrates the love and compassion of Jesus Christ. 

The Mission of Presbyterian Villages of Michigan, guided by our Christian 
heritage, is to serve older adults of all faiths and to create new
possibilities for quality senior living. 



Zichtbaarheid



Good Samaritan Society

• Ontmoetingen met:
– David J. Horazdovsky, CEO
– Rev. Greg Wilcox, Vice-president, identity
– Dean Metz, Vice-president HRM

• Zondagavond diner
• Maandag uitgebreide briefing
• Maandagmiddag bezoek Sioux Village
• Dinsdagochtend bezoek Priarie Creek



Campus Good Sam



Sioux Villages

The mission of the Evangelical Lutheran Good Samaritan Society is to share God's love in word and 
deed by providing shelter and supportive services to older persons and others in need believing that
"In Christ's Love, Everyone Is Someone". 



Sioux Villages



Priarie Creek



South Dakotha University



Avera

With its mission “to make a positive impact in the lives and health of persons and communities by providing
quality services guided by Christian values,” the hospital continues to expand to meet the changing needs of 
the region



Ondertussen



Resthaven, Royal Park Community

To glorify God by providing a continuum of quality care and services that
demonstrates the love and compassion of Jesus Christ. 



Green Houses, Eden Principles



Presbyterian Villages



Presbyterian Villages
The Mission of Presbyterian Villages of 
Michigan, guided by our Christian heritage, is to 
serve older adults of all faiths and to create new
possibilities for quality senior living. 



Leerervaringen - Oud -

• Serviceflats, maar misschien wel in nieuwe vorm 
opnieuw kansen in Nederland?

• Kleinschaligheid met een ontzorgende visie, 
genormaliseerd wonen (overigens blijkt dit in Nederland 
minder ingebed dan ik had verwacht)

• Nog vaak aanwezige noodzaak van doorstroom via 
independent house – living assistant en nursery. 
Wetgeving is daar blijkbaar nog niet op aangepast. En op 
teveel locaties nog vrij apart opgezet.

• Uitstraling verpleeghuis minder dan verwacht.



Leerervaringen – Nieuw -

• Samenleving is minder individualistische dan ik had verwacht. Er is meer inzet van 
vrijwilligers dan verwacht. De directe verbinding met kerken is niet of minder aanwezig. 
De verbinding met sociale gemeenschappen is wel aanwezig en mensen hebben soms 
eerst de rol van vrijwilliger en worden daarna bewoner. Opgenomen in de society.

• Spreken over ´challenges´ en niet over ´problems´. 
• De bewuste plaats van het christelijk geloof in de samenleving en in de organisaties 
• Groot en klein (in oppervlakte) hebben verschillende dimensies. Grote koelkasten, 

garderobe kasten, veel slaapkamers, maar klein sanitair, kleine persoonlijke leefruimte. 
• Er is veel aandacht voor visie en missie. Hiervoor is nagedacht en het heeft aandacht. 

Dit is mooi en best knap vertaald naar de werkvloer en praktische uitvoering. De 
signaturen zijn veelal helder zichtbaar. Er daarmee selectie van personeel en klanten 
op een volstrekt natuurlijk, maar wel duidelijk manier.

• Scheiden wonen en zorg met aparte verrekening prijs appartement. Op basis daarvan 
kan een cliënt kiezen (althans als die tijd heeft en de ‘leegstand’ betaalbaar is)

• Profit – non profit à personeel wil liever non profit werken en dit plezier vertaald zich 
vast in klanttevredenheid. Hoezo marktwerking?

• Meerwaarde grote concerns zit ook in het verzorgen van een goed opleidingsaanbod 
(vanuit Visie).



Leerervaringen – Persoonlijk -

• Het Nederlandse wetgevende en zorgende systeem heeft een deel (of 
veel) van vrijwilligers inzet omzeep geholpen. Maar wat ik hier mee kan 
weet ik nog niet?!

• Van Missie en Visie naar de dagelijkse praktijk. En de aandacht die het 
management daar aan besteed. Ook in bijvoorbeeld kwaliteitssystemen. 
Belangrijk element in de aansturing van een organisatie. Ook onze 
adviesorgansiatie! En bij onze opdrachtgevers.

• In kwaliteitsystemen ook aandacht voor missie/visie!
• Serviceflats kansen opnieuw bezien. 
• Hoe goed moet je bouwen. Aandacht voor kwaliteit bouwmateriaal (hoe 

lang gaat het mee) versus aandacht voor afwerkingen (net schilderwerk, 
geuren, vloerbedekking)

• Spiegels maken een kamer veel ruimer. Dus 45m2 plus wat m2 spiegels?
• Kleine keuken kunnen ook prima functioneren, net als in een restaurant in 

Nederland.



En ook!



En terug


