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Alliade: snel helderheid
over forse aantijgingen
HANS WILLEMS

HEERENVEEN Extern onderzoek
moet uitwijzen of Alliade in de fout
is gegaan met het inhuren van pri-
vé-bedrijven van twee directeuren.
De bestuurders hebben vertrou-
wen in de afloop.

,,Dat we in de publieke opinie met
3-0 achterstaan is duidelijk. Toch ge-
loven we nog steeds in de werkwijze
die we met de aankoop van Zorg-
kompas hebben gekozen. Zowel in
de thuiszorg als de huishoudelijke
verzorging kunnen we goede zorg
leveren tegen lage kosten en is de
werkgelegenheid overeind geble-
ven.’’

Erik Kuik en Wilfred Juurlink, be-
stuurders van Zorggroep Alliade in
Heerenveen hebben leukere tijden
meegemaakt. De organisatie ligt on-
der vuur omdat de twee met Zorg-
kompas meegekomen directeuren
werkzaamheden laten uitvoeren
door bedrijven waarvan ze privé
aandeelhouder zijn. ,,Zo hebben we
het afgesproken en dat heeft Alliade
veel voordeel gebracht’’, zeggen de
bestuurders.

Wat hen betreft komt er zo snel
mogelijk een onafhankelijk onder-
zoek. ,,We zoeken daarvoor mensen
met deskundigheid en statuur en
zullen de onderzoeksopdracht voor-
af met het ministerie afstemmen,
zodat er geen twijfel rijst over de on-
afhankelijkheid.’’

Terug naar 2008. Het kabinet
werkt aan de overheveling van de
thuiszorg van de AWBZ naar de ge-
meenten. De operatie gaat gepaard
met forse bezuinigingen. Alliade ziet
aankomen dat haar werkwijze an-
ders moet om te voorkomen dat de
thuiszorg verlieslijdend wordt.

Wanneer de kans zich voordoet om
Zorgkompas over te nemen, slaat Al-
liade, dan nog opererend als Talant,
toe. ,,Met geld uit eigen vrij besteed-
bare middelen, welteverstaan.’’

De eigenaren Jan Bleichrodt en
Stefan Postma komen mee omdat ze
volgens Alliade het ondernemer-
schap bezitten dat Zorgkompas tot
een succes kan maken. De overname
gebeurt bovendien in drie stappen,
waarbij Alliade geleidelijk ook ande-
re bedrijfsonderdelen die thuiszorg
leveren onder Zorgkompas brengt.

,,Uit financieel oogpunt is het een
succes’’, zeggen Kuik en Juurlink.

,,De omzet is gegroeid van 4 miljoen
naar 27 miljoen euro en het aan-
koopbedrag is vrij snel en zeer ruim
terugverdiend.’’ Ontslagen die el-
ders bij Alliade noodzakelijk waren,
waren in de thuiszorg niet nodig.

Dat Zorgkompas diensten in-
koopt bij privé-bedrijven van de
twee directeuren gebeurde steeds
onder controle van de raad van be-
stuur, de financiële afdeling en de
accountants. De raad van toezicht
heeft dit zorgvuldig getoetst. ,,De
werkprocessen zijn zo goed en goed-
koop georganiseerd dat ons dat el-
ders veel meer geld zou kosten.’’

De suggestie dat het helderder
zou zijn geweest om ook de privé-be-
drijven van Bleichrodt en Postma
over te nemen, wijzen Kuik en Juur-
link af. ,,Wij bieden zorg. Schoon-
maakwerk, installatiewerk en derge-
lijke kunnen anderen beter doen.
We huren dergelijke diensten in.’’
Dat geldt ook voor tijdelijke krach-
ten die Bleichrodt en Postma leve-
ren via bedrijven als Zorgassist en
Tiade.

Al met al een complex geheel, bea-
men de bestuurders, maar, in elk ge-
val voor hen, wel transparant. ,,We
zijn steeds in control geweest.’’
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