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Twee middelgrote regioziekenhuizen fuseren tot het Spaarne Gasthuis en behoren samen in één klap tot de 
top vijf van de Nederlandse samenwerkende topklinische ziekenhuizen (STZ). Pepijn van Gestel, manager 
onder de raad van bestuur, trad het laatste jaar op als een van de kwartiermakers van de fusie. Zijn ervarin-
gen en zijn prestaties hebben hem voorbereid op de volgende stap.

SPaarNe GaSThuiS Naar ToP 5

Fusie mooi 
 leerproces

door Jan Kloeze

Beeld: Hannie  
van Herk

Pepijn van Gestel was één van de kwartiermakers van de fusie tussen Spaarne Ziekenhuis en Kennemer Gasthuis.
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ManageMent suMMary
_ Keuze voor mensgerichte zorgverlening was 

 leidend in fusieproces.
_ Effect op inrichting zorgproces betekent com-

pleet aanbod in regio Haarlem/Haarlemmermeer.
_ Gevolg voor inrichting eten en drinken betekent 

nieuwe dienstverlening aan bed met room
service, afdelingsrestaurants en butlers.

_ Keuze betekent ook investeren in een valuecase 
van klanttevredenheid en consumentisme.

_ Topmanager Pepijn van Gestel is na fusieproces 
op termijn klaar voor een volgende carrièrestap.

Pepijn van Gestel was één van de kwartiermakers van de fusie tussen Spaarne Ziekenhuis en Kennemer Gasthuis.

Als dit blad verschijnt, is de fusie van het Spaarne 
Ziekenhuis en het Kennemer Gasthuis een week oud. In 
de praktijk echter, kent zo’n fusie natuurlijk een lange 
aanloop en zijn fotomoment en persbericht daar de 
laatste verschijnselen van. De intentieverklaring vond 
namelijk al in 2011 plaats. De bestuurlijke fusie volgde 
in 2014.
Het neerzetten van het Spaarne Gasthuis, zoals de 
naam van het nieuwe ziekenhuis luidt, was bepaald 
geen appeltje/eitje. Er zijn bij zo’n proces onderweg al-
tijd vele uitdagingen. De daadwerkelijke fusie van de 
twee regioziekenhuizen liep bijvoorbeeld vertraging op 
omdat in 2012/13 binnen het Kennemer Gasthuis een 
bezuinigingsprogramma moest worden doorlopen. 
 Pepijn van Gestel (1977), op dat moment manager faci-
litair bedrijf in het Spaarne Ziekenhuis, werd uitgeleend 
aan de buurman, tien autominuten verderop. ‘Met name 
bij de ondersteunende functies bleken de personeels-
kosten te hoog’, vertelt Van Gestel in maart 2015 als hij 
op het punt staat manager services te worden. In die 
functie geeft hij leiding aan zo’n 800 mensen. In totaal 
werken er ongeveer 4600 mensen in het fusiezieken-
huis.

rood
Tijdens de reorganisatie in het Kennemer Gasthuis hield 
Van Gestel een korte lijn met Yvonne Wilders, raad van 
bestuur Spaarne Ziekenhuis. En hij rapporteerde twee-
wekelijks aan de interim bestuurder van het Kennemer 
Gasthuis. ‘Dat waren stoplichtgesprekken’, zegt Van Ge-
stel. ‘Als iets oranje kleurde, was het een waarschuwing. 
Bij rood moest er een beslissing worden genomen.’
Natuurlijk maakte hij in het begin van het reorganisa-
tieproces de fout om alvast die beslissingen voor te 
 koken, zodat het bestuur alleen nog maar hoefde in te 
stemmen. ‘Maar dat leerde ik snel af’, lacht hij bij de her-
innering. ‘Ik heb daar veel van  geleerd en ik werk nu op 
dezelfde manier met de managers die aan mij rappor-
teren.’
In een jaar tijd klaarde Van Gestel de klus bij het facili-
tair bedrijf van het Kennemer Gasthuis. Maar natuurlijk 
deed hij als kwartiermaker veel meer dan alleen reor-
ganiseren. In feite moesten  werkmethodes en organi-
satiestructuur van beide ziekenhuizen op elkaar worden 
afgestemd, zodat de organisaties straks relatief mak-
kelijk in elkaar konden schuiven. ‘Het Kennemer Gast-
huis kende bijvoorbeeld vijf managementlagen, terwijl 
het Spaarne Ziekenhuis opereert met drie manage-
mentlagen, wat nu ook geldt voor het nieuwe Spaarne 
Gasthuis.’

Mensgericht
Nog belangrijker dan het harmoniseren van werkme-
thode en organisatiestructuur is het op één lijn brengen 
van het profiel van de ziekenhuizen. ‘Wie willen we zijn? 
Het antwoord op die vraag wordt per definitie aan de 
top geformuleerd’, zegt Van Gestel. ‘De raden van 
 bestuur van beide ziekenhuizen en nu van het nieuwe 
ziekenhuis hebben zich verbonden aan het profiel van 
een mensgerichte organisatie. Dat klinkt misschien wat 
populair. Veel zorginstellingen beweren immers dat ze 
de patiënt centraal stellen, maar wij maken het waar.’

Compleet zorgpakket
Het Spaarne Gasthuis heeft na de fusie de schaalgroot-
te die nodig is om alle denkbare ziekenhuiszorg in het 
nieuwe adhearentiegebied met 450.000 inwoners aan 
te bieden. Het motto daarbij is ‘dichtbij als het kan – ver-
der weg als dat beter is’. Hoofddorp biedt onderdak aan 
de hoogvolume zorg en in Haarlem is de hoogcomplexe 
zorg geconcentreerd. Kindergeneeskunde en verlos-
kundige zorg zijn bijvoorbeeld net als complexe chirur-
gie uitsluitend ondergebracht in de Haarlemse vestigin-
gen. Verder weg is overigens betrekkelijk, want de vier 
locaties van het nieuwe ziekenhuis liggen maximaal tien 
autominuten van elkaar af. Als gevolg van de fusie kun-
nen de 450.000 inwoners van het verzorgingsgebied nu 
een compleet zorgpakket in het Spaarne Gasthuis vin-
den en hoeft niemand naar Amsterdam, Leiden of Den 

‘Wie willen we zijn?’
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Pepijn van Gestel over de stap naar een bestuursfunctie: ‘Het is geen geheim dat ik die ambitie heb.’

Niet voor een businesscase, maar 
voor een valuecase gekozen

Helder. Afzonderlijk waren beide fusiepartners te klein 
geweest om de door verzekeraar en politiek voorge-
schreven  volumeconcentraties waar te maken. Geza-
menlijk behoren ze als Spaarne Gasthuis ineens tot de 
top 5 van de grootste STZ-ziekenhuizen, waardoor 
mensgerichte zorgverlening mogelijk werd en mogelijk 
blijft.

Eten en drinken
Na de belangrijke keuze voor het profiel van het zieken-
huis en de invulling daarvan op het zorgdomein, volgt 
letterlijk de nieuwe inrichting van services, de onder-
steunende afdelingen – het terrein van Van Gestel. Veel 
onderdelen daarvan zijn voornamelijk intern gericht en 
minder zichtbaar voor de klant. Niettemin is de keuze 
voor een centrale keuken ingrijpend, net als sommige 
consequenties van de fusie voor het vastgoed waar vier-
kante meters vrij komen die om een andere bestem-
ming vragen.

Maar de manier waarop eten en drinken voor patiënten, 
begeleiders en bezoekers nu is geregeld, spiegelt in 
hoge mate opnieuw de keuze voor mensgerichte zorg. 
‘Natuurlijk zijn artsen en verpleegkundigen voor de pa-
tiënt en iedereen daar omheen het allerbelangrijkste. 
Maar eten en drinken kunnen de beleving van het ver-
blijf in een ziekenhuis enorm positief beïnvloeden en 
daarbij ook een rol spelen in het genezingsproces’,  aldus 
Van Gestel.
Daarom heeft hij, overigens met behulp van specia-
listen van Hospitality Group (zie kader, red.), een voor 
het Spaarne Gasthuis compleet nieuwe manier van 
eten bereiden en uitserveren opgezet. ‘Initieel zijn we 
wat duurder uit, want we hebben in de nieuwe opzet 
iets meer mensen nodig, ongeveer 5 fte. Toch heeft 
de raad van bestuur dit gesteund, juist vanuit het be-
sef dat ons gekozen mensgerichte profiel ook op dit 
punt consequent moest worden volgehouden’, zegt 
Van Gestel, refererend aan zijn eerdere opmerking dat 
het Spaarne Gasthuis het echt waarmaakt de patiënt 
centraal te stellen. ‘We hebben hier niet voor een 
 businesscase, maar voor een valuecase gekozen’, zegt 
hij. Waarbij de toegevoegde waarde van klantge-
richtheid niet meetbaar is in harde euro’s of in  
kor t e re ligtijden, maar wel tot uiting komt in klant-
tevredenheid.

006-009_BRZ02_JOUR_Pepijn van Gestel.indd   8 17-03-15   09:32



 9 nummer 2 | maart 2015 | www.boardroomzorg.nl

Zo
r
g
fu

sie

Menens

service en afdelingsrestaurants. Waarvan ik dacht dat het 
nooit zou gaan lukken.’ Maar Wielinga heeft Van Gestel en 
uiteindelijk ook de raad van bestuur ervan overtuigd dat 
dit haalbaar was. De middelen zijn vrij gemaakt en nu is 
het, zoals blijkt uit dit artikel, realiteit aan het worden. 
 Wielinga desgevraagd: ‘De raad van bestuur van het Spaar-
ne Gasthuis heeft ingezien hoe belangrijk de uitstraling van 
het ziekenhuis naar buiten is. Dat gevoel voor marketing 
is bijzonder en valt zeer te prijzen, vooral ook omdat men 
niet terug is geschrokken voor de extra kosten. Dat het me-
nens was, bleek toen daadwerkelijk geïnvesteerd werd in 
mensgerichte dienstverlening.’

Onder leiding van managing partner Carel Wielinga 
heeft Hospitality Group in opdracht van de toenmalig 
kwartiermaker en tegenwoordig manager services  Pepijn 
van Gestel de blauwdruk gemaakt van de nieuwe manier 
van eten en drinken in het Spaarne Gasthuis.  ‘Natuurlijk 
hebben we een aanbesteding gedaan,’ vertelt Van Gestel. 
‘Daarbij waren we op zoek naar een creatief bureau dat 
in staat zou zijn buiten de gebaande paden te werken. 
Nou dat is gelukt. Toen de Hospitality Group uiteindelijk 
hun voorstellen presenteerde, reageerde ik in eerste in-
stantie met ongeloof. Dat wil ik best toegeven’, zegt hij. 
‘Ze kwamen met dingen als een butler aan het bed, room-

Butler
En dat is begrijpelijk als het Spaarne Gasthuis bijvoor-
beeld in staat is daadwerkelijk roomservice te bieden 
aan patiënten die tijdens etenstijd niet op de kamer kon-
den zijn, zoals op de afdeling verloskunde natuurlijk 
 regelmatig voorkomt. ‘We hebben al meerdere keren 
een pizza laten bezorgen voor jonge patiënten die na 
een geplande dagbehandeling toch moesten worden op-
genomen en daar nou echt zin in hadden’, vertelt Van 
Gestel. Maar normaal gesproken biedt hij uiteraard het 
eten en drinken uit de eigen keuken aan. En dat gebeurt 
in de kliniek aan bed. Aan bed wordt het eten geser-
veerd, waarbij de patiënt kan kiezen uit meerdere, da-
gelijks wisselende ingrediënten en zo zijn eigen maaltijd 
en zijn eigen portiegrootte kan samenstellen. Met name 
de keuze voor dit uitserveren, heeft gezorgd voor de be-
nodigde personeelsuitbreiding. ‘De bediening is niet lan-
ger een postbode die een plate met eten komt brengen, 
maar de butler die u een smakelijke maaltijd op maat 
komt serveren. Dat is echt een wereld van verschil.’

ontkoppeld
In de backoffice, de keuken, heeft deze manier van wer-
ken uiteraard enorme consequenties gehad. In vakter-
men, men is ontkoppeld gaan koken, wat zoveel bete-
kent als dat het eten overdag wordt gekookt. Daarna 
koelt men alles terug, om het voedsel later op maat per 
tijdseenheid te kunnen bereiden. ‘Het is geen keuken 
meer waar alles tegelijk moet worden klaargemaakt, 
warm gehouden en weg gebracht. Etenstijd duurt in de 
hele kliniek ongeveer anderhalf uur. In die periode kun-
nen we, dankzij het ontkoppeld koken, steeds porties 

vers bereiden en uitserveren.’ Dit niet uitbesteden maar 
helemaal zelf koken in combinatie met de grote diver-
siteit van de dienstverlening is nieuw in Nederland. 
Want deze manier van werken biedt, behalve de ge-
noemde roomservice, nog andere, ongekende moge-
lijkheden. Zo doet het Spaarne Gasthuis momenteel een 
proef met afdelingsrestaurants, een soort huiskamers, 
waar patiënten en hun bezoekers voor lunch of diner 
binnen de klinische omgeving naar toe kunnen gaan. In 
dat afdelingsrestaurant staat een buffet klaar. Uiteraard 
is ervoor gezorgd dat de gastheer/vrouw in het afde-
lingsrestaurant over het eten kan adviseren.

Ambitie
De afgelopen jaren waren bijzonder betekenisvol voor 
Van Gestel. Hij speelde een doorslaggevende rol in de 
reorganisatie van het Kennemer Gasthuis, waardoor de 
fusie voortgang kon vinden. Daarbij was hij sturend in 
het harmoniseren van de dienstverlening binnen beide 
fusiepartners. En hij vindt zichzelf nu terug aan het 
hoofd van een divisie met 800 personeelsleden in een 
nieuw ziekenhuis dat er goed voor staat, zowel financi-
eel en operationeel als strategisch. Van Gestel had als 
kwartiermaker tijdens het fusieproces voortdurend con-
tact met de raad van bestuur en heeft van dichtbij ge-
zien hoe het letterlijk werkt aan de top. En dat kriebelt. 
Want op de vraag naar zijn ambitie antwoordt hij zon-
der omhalen binnen afzienbare termijn de stap naar een 
bestuursfunctie te willen zetten. ‘Het is geen geheim, 
ook niet in het Spaarne Gasthuis, dat ik die ambitie heb’, 
zegt Van Gestel, die dit jaar 38 wordt en zegt die afzien-
bare termijn nog niet ingevuld te hebben.|
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