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I
n de zorg was ‘meten is weten’ 
jarenlang het onbetwistbare dog-
ma. Rob Hoogma wist daar in de 
gehandicaptenzorg mee af te reke-
nen. Hij stoorde zich rond de eeuw-

wisseling als interim-bestuurder en advi-
seur aan alle targets, controlemechanis-
men en kwaliteitssystemen als HKZ. 
‘Meetbaar maken wat niet te meten valt, 
werd het belangrijkste. Ik dacht: dit kan 
heel anders, simpeler en goedkoper, als je 
het organiseert vanuit de inhoud.’ 
In 2005 werd Hoogma bestuurder bij 
Siza in Arnhem. De kwaliteitszorg die 
Siza onder zijn leiding ontwikkelde, heeft 
school gemaakt in de branche. Centraal 
element zijn gesprekken (‘zonder afvink-
lijsten’) met alle cliënten over wat zij 
nodig hebben. Professionals reflecteren 
op hun eigen toegevoegde waarde. De 
verzamelde informatie is bruikbaar voor 
zowel verbetering als verantwoording. 
Hoogma: ‘Het zet het cliëntenperspectief 
voorop en brengt medewerkers in de 
lead. Het vormt een natuurlijk onderdeel 
van hun handelen.’ De gehandicapten-
zorg brak als eerste met het indicatoren-
project Zichtbare Zorg. ‘Inmiddels is de 
kwaliteitszorg in onze branche geaccor-
deerd door het Zorginstituut. We hebben 
alle partijen op één lijn gekregen: zorg-
kantoren, cliëntenorganisaties, beroeps-
organisaties, de Inspectie. Daar ben ik 
echt trots op.’
De kerntaak van bestuurders is volgens 
hem de motivatie van professionals aan 
te spreken, en een gezamenlijke visie te 
ontwikkelen op hun toegevoegde waar-
de. ‘Die waarde is volgens ons dat nie-
mand gedwongen afhankelijk wil zijn. 
Dus moeten wij mensen helpen hun 
eigen leven te organiseren en hun dro-
men te realiseren. Daar hoort een be-
paalde kwaliteitszorg bij, zeggenschap 
van cliënten en professionals én ook 
technologie hoort daarbij.’ 

Siza loopt voorop in technologische 
toepassingen die ze ontwikkelt met cli-
enten. De organisatie maakte onder 
meer de app GoOV, die helpt bij zelfstan-
dig reizen. De organisatie stond ook aan 
de wieg van het Fieldlab Gehandicapten-
zorg – voor verspreiding van innovaties 
– en een hbo-opleiding Digitale vaardig-
heden in de zorg. Nieuw is Academy Het 
Dorp. Hoogma: ‘Daarin brengen wij 
bedrijven, kennisinstellingen, start-ups 
en vragen van cliënten en professionals 
bij elkaar.’

Voorbeelden
Siza stelde vijf jaar geleden als doel om 
eind 2016 bij elke cliënt ‘eerst technolo-
gie, dan handjes’ in te zetten, vertelt 
Hoogma. Bij 85 procent van de cliënten 
is het zover. Hoe kreeg het bestuur me-
dewerkers mee in deze omslag? ‘Het is 
een combinatie van meekrijgen en men-
sen die zelf dingen willen doen. Wij 
hebben voorbeelden laten spreken. 
Zoals een jongen met autisme, die de 
straat niet op durfde en alleen met een 
hulpverlener durfde te koken. Nu maakt 
hij via de iPad een boodschappenlijstje 
met zijn moeder, honderd kilometer 
verderop, en gaat naar de supermarkt. ’s 
Avonds leggen ze allebei de iPad op hun 
aanrecht en koken ze samen.’ Hoogma 
haalt zijn inspiratie uit zulke ‘prachtige 
voorbeelden’. ‘Mensen die dingen gaan 
doen die niet voor mogelijk werden 
gehouden, daarvan krijg ik een kick.’  

‘Wij helpen mensen hun eigen 
leven te organiseren’
tekst Krista Kroon  beeld Koos Groenewold
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