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Lang golvend haar, modieus

door Paul van Gageldonk

V

Lang golvend haar, modieus
mantelpak. Aysel Erbudak
(Damal, Turkije, 1966) is een
ongewone verschijning in de
wereld van de zorgCEO’s.
Verguisd en bejubeld. Onder-
nemer Erbudak saneerde het
Slotervaart Ziekenhuis. Niet
met de Hollandse kaasschaaf,
maar met de exotische
machete. En dit is nog maar
het begin: ,,Nederlandse
ziekenhuizen zijn kinderen
met waterhoofden.’’

V eelzeggende getallen. Vóór de over-
name maakte het ziekenhuis vijf-

entwintig jaar lang een structu-
reel verlies van vier en een half
miljoen euro. In die vijfentwin-

tig jaar veranderde de directie zesendertig
keer van samenstelling. ,,Ziekenhuizen in
dit land zijn kinderen met waterhoofden.
Veel te veel directiegebonden kosten. Veel
te veel managementlagen. Hele dure pos-

ten. Dan heb je het over salarissen van bo-
ven de honderdduizend. Hier bedroeg de ma-

nagementpost vier miljoen. Je had hoofd dit
en hoofd dat en daar zat nog een batterij aan
clustermanagers onder. Die creëren ook weer

vervolgkosten. Want als ze aan het werk zijn
doen ze een beroep op anderen.’’
,,Toen ik op deze plek kwam riep ik meteen

dat we winst zouden gaan draaien. Iedereen
lachte me uit. Maar het was geen bluf. Ik hou
niet van managers. Of van titels, waar ‘adviseur’

achter staat. Als je advies kunt geven, moet je
het zelf uitvoeren. Ik dacht: als ik die vier

en een half miljoen aan directiekosten
niet maak, dan hoef ik nog maar vijf ton

te verdienen. Als ik die vier miljoen
schrap, die mensen wegstreep, dan

vervallen die vijf ton aan vervolg-
kosten ook. Dat is uitgekomen. Ik

heb meerdere bedrijven. Alle-
maal zonder managementla-

gen. Ik wil meewerkende
teamleiders. Zo’n teamlei-

der moet de beste zijn, ie-
mand die in staat is om

anderen te begeleiden.
Veel zaken worden

onnodig ingewik-
keld gemaakt

door allerlei
overlegorganen.
Hier zaten vijf
vakbonden
aan tafel. Ze

vroegen of ik een plan had. Ik zeg: ‘nee, de eni-
ge opdracht die ik heb is om het schip naar het
droge te trekken, want hij is gewoon zwaar aan
het zinken’. Waarop zij zeiden: ‘wij gaan daar al-
leen aan meewerken als we een plan van jou
zien’. Ik dacht: als ik aan al die partijen tijd
moet gaan spenderen, dan ligt dat schip allang
op de bodem. Het was vijf over twaalf. Na drie
gesprekken zei ik: ‘jullie gaan van tafel. Wat jul-
lie in dertig jaar hebben gedaan leidde niet tot
een oplossing, eerder tot bijna een faillisse-
ment’. Ik had conflicten met de cliëntenraad en
met de ondernemingsraad. Die riepen: ‘je hebt
geen plan, dus kan het niets worden’. Ik moest
door een muur heenbreken. Was ook nog eens
vrouw en allochtoon. Ik had al-les tegen. We za-
ten in noodweer. Ik moest dat schip nu echt
even in mijn eentje besturen.’’
Er kwam ook weerstand uit andere hoek. ,,Ik
kreeg een telefoontje van verzekeraar Agis, van
de directeur zorginkoop. Die zei: ‘ik wil dat je
een plan presenteert hoe je gaat afbouwen’. Ik
zei: ‘hoezo afbouwen, we gaan groeien’. Zij zei:
‘je kunt niet groeien’. Waarop ik zei: ‘ik heb net
een ziekenhuis overgenomen. Je gaat toch niet
iemand, die net 26 miljoen in een tent heeft
geïnvesteerd, vragen om een afbouwscenario?’’’
Er veranderde nog meer. ,,Onderhandelingen
over grote inkopen ging ik zelf doen. Scheelt
ook een heleboel geld. Het hoofd inkoop heb ik
ontslagen. Die zei: ‘ik snap niet dat jij je daar als
lid van de Raad van Bestuur mee bezig houdt.
Als jij gaat onderhandelen levert het je hooguit
tien procent extra korting op’. Ik dacht: wat
voor een idioot ben jij. Als je het hebt over een
post van bijna veertig miljoen, dan spreek je dus
over een korting van vier miljoen! Ik wilde geen
tijd meer aan die man spenderen.’’
Erbudak is voorzitter van de Raad van Bestuur.
Die gaat over het geld. Erbudak doet de onder-
handelingen. De raad bestaat verder uit twee
parttimers: een internist en de ziekenhuisapo-
theker. Meer is niet nodig, zegt Erbudak stellig.
,,Wij hebben het in de afgelopen zes jaar zonder
die lagen gedaan. Kennelijk kan het ook zo. Er is
maar een handjevol verzekeraars. Daar maak je
aan het begin van het jaar afspraken mee. Waar-
om moet je dan nog zoveel tijd besteden aan al
die congressen, seminars en diners? Allemaal re-

toriek. Ik doe er maar een paar per jaar. Ik zou
er 365 dagen zoet mee kunnen zijn. Maar het le-
vert niets op, behalve persoonlijke p.r..’’
Haar werkmodel is in het bedrijfsleven niet on-
gewoon, maar in het ziekenhuiswezen uniek,
zegt Erbudak. Natuurlijk was er onrust in het be-
gin. ,,De vakbond organiseerde een opstand. Ie-
dereen moest bij mij komen klagen. Want ik
was gesloten, qua informatie. Dat klopte. Met
sommige informatie moet je de organisatie niet
belasten. In de beginfase liepen er 64 verande-
ringstrajecten. Ik heb hier verdrietige mensen ge-
had. Boze mensen. Die zich onbegrepen voel-
den. Ik hield me zelf voor: dit is een ziek bedrijf,
het ligt aan de beademingsmachine, dan moet
je doorpakken en je niet laten afleiden door
emoties van individuen. Vijftienhonderd men-
sen hadden hier een baan. Mijn hoofdtaak was
om zoveel mogelijk banen te redden. Kennelijk
heb ik de juiste keuzes gemaakt. In de afgelopen
zes jaar is structureel winst gemaakt. En het per-
soneelsbestand groeide zelfs aan tot zeventien-
honderd mensen, want de omzet groeide.’’
Erbudak introduceerde het zelfmanagement.
,,Mensen in ziekenhuizen weten zelf het beste
hoe ze hun werk moeten uitvoeren. Ik hou zel-
den een verhaal in het ziekenhuis, behalve bij
verjaardagsbijeenkomsten. Ik heb de afdelingen
bijeen geroepen en tegen ze gezegd: ‘ik heb af-
stand gedaan van adviseurs en managers en nu
ga ik mijn oor bij jullie te luister leggen, bij de
organisatie, jullie gaan mij helpen’. Vervolgens
ontstond het effect: hoezo wij? Ik zei: ‘jullie heb-
ben je al die tijd constant laten sturen door men-
sen die het zogenaamd beter wisten dan jullie:
dit is waar we nu zijn beland. Jullie staan met
beide benen in de modder: leg mij nou eens uit
waar het fout is gegaan’. Later kreeg ik veel in-
put. Een hele container vol, waaruit ik de beste
oplossingen kon halen. Maar in het begin lever-
de het me allerlei titels op. Amateur. Ik zou de
organisatie verder naar de afgrond helpen.’’
Wellicht omdat voor velen de woorden commer-
cieel en ziekenhuis een griezelige combinatie
vormden. ,,Men dacht dat wij alleen maar uit
waren op geld verdienen. Dat wij de keus zou-
den maken voor interessante patiëntenpopula-
ties. Nou, dat doen we dus niet. Commerciële
nevendiensten waren er al, zoals onze eigen apo-

theek, die inmiddels ook levert aan het Anto-
nie van Leeuwenhoek Ziekeehuis. De jaar-
lijkse winst wordt niet uitgekeerd aan aan-
deelhouders, maar wordt toegevoegd aan
het eigen vermogen van het bedrijf. In
2006, bij de overname, was het eigen ver-
mogen min zes miljoen. Nu zitten we op
plus twintig. Het vet op de botten, voor
het moment, waarop het minder gaat.
Dat is iets calvinistisch, dat je snel leert,
als je in dit land komt.’’
Toen de stofwolken waren opgetrokken
kwam er een omslag bij het personeel,
constateerde Erbudak. ,,Als je vijfentwin-
tig jaar in een bedrijf hebt gewerkt, dat
verlies maakt voel je je een zwart
schaap. Nu we structureel winst maken
laten we zien dat het personeel wel dege-
lijk in staat is om te presteren. Dat geeft
die mensen een heel goed gevoel. Het
personeelsverloop ligt nu ook heel laag.’’
In tegenstelling tot vele andere zorgbe-
stuurders en deskundigen vindt Erbudak
niet dat er in de toekomst nog maar een
beperkte rol is voor het ziekenhuis.
,,Decentralisatie is slecht. Het simpelst zou
het zijn: de huisarts als één van de discipli-
nes in het ziekenhuis. In Nederland zweert
men bij de formule: de zorg dicht bij de men-
sen. Maar als er één ding is waarvoor mensen
wel willen reizen, dan is dat de zorg. De ge-
bouwen hebben we al. Dan kun je dus al
die kleine gebouwtjes met huisartsen en
andere vormen van eerstelijnszorg slui-
ten. Een huisartsenpraktijk kost zo’n
twee en een halve ton. Het inkomen
van de huisarts ligt niet hoger dan tus-
sen de tachtig en honderdduizend. De
rest zijn kosten. Je moet alles gaan con-
centreren. En niet al die kleine zieken-
huizen, die diagnostieken uitvoeren. Ie-
dereen wil autonoom zijn. Flauwekul. Er
wordt zorg geleverd, waarvan je je af-
vraagt of dat niet te maken heeft met het
opdrijven van inkomen. Velen hebben
geen zin om zorgconsumptie te downsi-
zen. Omdat het gekoppeld is aan het inko-
men. Zeg je: alles moet van de eerste
naar de tweede lijn, dan beginnen de
huisartsen te gillen. Omgekeerd
doen de specialisten dat ook.’’
,,We kunnen veel besparen, als we
anders gaan denken. Er moeten an-
dere mensen in de bestuurskamers
verschijnen. Ik zat eens bij een liefda-
digheidsdiner naast een ex-topman
van Shell. Hij zat op te geven over
zijn successen bij dat bedrijf. Hij was
pas lid geworden van de RvB van
een groot ziekenhuis, dicht bij Lim-
burg. Hij zei: ‘we gaan dit jaar lek-
ker wat miljoentjes winst maken’.
Op een denigrerende toon. Ik zei te-
gen hem: ‘als jij zo succesvol was
bij Shell, waarom ga je dan in een
ziekenhuis werken?’ Waarop hij
zei: ‘ik wilde het rustiger aan gaan
doen’. Waarop ik zei: ‘dus eigenlijk
ben je nu met prepensioen?’ Hij
was de rest van de avond stil.’’

Reageren, meepraten of
adviseren? Dat kan! Volg
ons via de groep ‘Limburg
Gezond’ op Facebook.

DOSSIER:
WAT DOEN WE MET OPA & OMA?

 foto’s ANP


