
Peter Hop is werkzaam als zelfstandig 
bestuursadviseur & interim-
manager en programmaleider in de 
zorgsector. Met zijn bureau LEAS 
werkt hij aan vernieuwingen in de 
zorg voor ouderen en verstandelijk 
gehandicapten. Hij levert kennis-, 
advies- en managementdiensten 
die modernisering en vernieuwing 
mogelijk maken. Leiden, richting 
geven, creativiteit, inventiviteit en 
het met hoofd/ hart organiseren 
van verandering, behoren tot de 
kernkwaliteiten van Peter Hop. 
Integriteit is voor hem een belangrijke 
kernwaarde, evenals plezier in zijn werk.
 
De aandachtsgebieden ‘zorg voor 
ouderen’, ‘zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking’ maar ook 
vraagstukken in het brede veld van 
het sociale domein, vullen al jaren 
zijn agenda. Het ontwikkelen van 
(sociale) woonomgevingen waarin de 
zelforganisatie van (kwetsbare) burgers 
een groeiende plaats krijgt, boeien hem 
in toenemende mate. Daarnaast kent hij 
ook de agrarische sector goed.  
Peter Hop is opgegroeid op een 
boerderij. Die twee werelden komen 
samen in zijn ‘passie’: het opzetten van 
zorgboerderijen en het zorgen voor 
verbindingen in het groene domein.

 

Meer informatie of een afspraak maken? 
www.leas.nl  | info@leas.nl

Volgens Hop moeten we gaan denken 
vanuit andere handelingsperspectie-
ven en mensen op de werkvloer en in 
de wijken hun kracht weer gaan te-
ruggeven. “En dat is iets anders dan 
binnen de bestaande denkpatronen 
verantwoordelijkheden simpelweg aan 
de andere kant van de schutting 
neerleggen.’’ Voor een nieuw hande-
lingsperspectief is een mentaliteits-
verandering nodig, vooral ook bij de 
controlerende en sturende instanties.   

Peter Hop realiseert zich dat ver-
nieuwing niet makkelijk is. “Want het 
brengt onzekerheid met zich mee.  
Daar voelt niet iedereen zich prettig bij. 
Ik denk dat organisaties daarin meer 
geleid moeten worden, wat iets anders 
is dan managen. Leiden betekent voor-
al: richting aangeven en mensen verlei-
den om daar in mee te gaan. Een goe-
de bestuurder is iemand die vóór zijn 
troepen uit gaat en uitdagingen in de 
toekomst durft te zien. Helaas zoeken 

we oplossingen nog te vaak in het aan-
passen van de bestaande systemen en 
procedures. Een doorleefde toekomst-
visie met oprechte belangstelling voor 
een nieuwe tijd, ontbreekt nogal eens.”

Ombuigen
Volgens Hop is de verzorgingsstaat 
echt ten einde. Daarover is het meeste 
nu ook wel gezegd. Bestaande zekerhe-
den zullen de komende jaren langzaam 
afbrokkelen. De verantwoordelijkheid 
voor ons welzijn en onze zorg hebben 
we te veel neergelegd bij de overheid. 
Dat past niet meer in de context van 
een nieuwe tijd. Langzaamaan moeten 
we ombuigingen gaan maken. Ombui-
gingen die er voor zorgen dat burgers 
op essentiële onderdelen weer meer 
hun eigen kracht gaan gebruiken. 

Nieuwe handelingsperspectieven
Dat is niet gemakkelijk. We moeten 
daarvoor bestaande denkpatronen los-
laten en nieuwe handelingsperspectie-

ven creëren. Handelingsperspectieven 
die burgers faciliteren, in plaats van 
burgers voorschrijven. Dat geldt ook 
voor organisaties, waar medewerkers 
in het primaire proces weer meer in 
hun kracht moeten worden gelaten. ‘’Ik 
noem daarin bewust het woord ‘gela-
ten’, omdat ik er vanuit ga dat die kracht 
eigenlijk altijd al in de mensen zelf zit.’’

Respect, leidende grondhouding
In meerdere managementopdrach-
ten heeft Hop gemerkt hoe belangrijk 
het begrip  ’respect’ is. ‘’Als medewer-
kers vanuit die grondhouding op hun 
inzichten, talenten èn taken worden 
aangesproken gaat er een wereld voor 
je open en komt er een enorme energie 
vrij. Een energie die we de komende ja-
ren in zorginstellingen nog hard nodig 

LEF, CREATIVITEIT  
EN OP ZOEK NAAR DE 
KRACHT IN MENSEN

zullen hebben.” Alleen zorginstellingen 
die deze omslag goed weten te maken, 
komen volgens Hop uiteindelijk goed 
door de transitieperiode heen. 

Nieuw Nederland, Steden in Transitie
Veel burgers zijn momenteel bezig om 
de zorg zelf te organiseren. Peter Hop 
is betrokken bij ‘Nieuw Nederland, Ste-
den in transitie’, een netwerk vanuit het 
Ministerie van Binnenlandse zaken en 
Pakhuis de Zwijger. Vanuit lokale Stads-
ambassades worden vernieuwende 
- vooral bottum up - initiatieven uit de 
samenleving intensief gevolgd, in kaart 
gebracht en met elkaar verbonden.  
‘’Ongelooflijk hoeveel kracht en ener-
gie er in de samenleving zit. Overal zijn 
mensen bezig om het anders te doen. 
Ook in de zorg, dus.’’

Lokale buurtschappen
Zijn ideeën over lokale buurtschappen 
sluiten hier naadloos op aan. Samen met 
een architect en een stedenbouwkundi-
ge ontwikkelde Hop plannen voor een 
multi-generationele woonomgeving.  
Hierbij wordt tijdens de ontwikkeling 
niet alleen ingezet op bouwen, maar 
ook de gemeenschapsontwikkeling 
vormt daarin een belangrijk thema. 
Van meet af aan worden burgers bij de 
nieuwe woonomgeving betrokken en 
wordt er vormgegeven aan de normen 
en waarden die er in de woonomgeving 
zullen gaan gelden. Duurzaamheid, 
zelforganisatie en een grotere mate van 
samenredzaamheid zijn daarin leidend. 

Ruimte voor andere disciplines
Voor de opbouw van een vernieuwen-
de samenleving is het volgens Hop 
echt nodig dat we los komen van be-
staande, ingesleten en vertrouwde 
patronen. De zorgsector moet daarin 
ook hulp van buiten toelaten, vindt hij. 
“Organisaties moeten meer luisteren 

naar mensen die op een andere ma-
nier naar de materie kijken. Allereerst 
is dat natuurlijk de doelgroep zelf, 
maar dat weten we inmiddels wel.  
We hebben te maken met een gene-
ratie die steeds kritischer wordt. Maar 
ook de samenwerking met andere dis-
ciplines levert vernieuwende ideeën en 
bijzondere ontwikkelingen op.” 
 
Zo werkte zijn bureau vorig jaar weer 
samen met twee kunstenaars (sociaal 
ontwerpers) aan de conceptvernieu-
wing op een instellingsterrein voor men-
sen met een verstandelijke beperking.  
‘De les die de samenleving te leren 
heeft van mensen met een beper-
king’, werd daarin het leidende thema.  
Een vorm van reframing waarin mensen 
met een (verstandelijke) beperking de 
samenleving een spiegel voorhouden 
en bijvoorbeeld uitnodigen om samen 
een trager ritme aan te nemen. Een om-
mekeer waarmee deze groep kwetsba-
re burgers in een volledig nieuwe con-
text ten opzichte van de samenleving 
wordt gezet. Peter Hop ontving voor dit 
project een nominatie voor de Impact 
Award 2015, een prijs van het Ministe-
rie van OC&W (The Art of Impact) voor 
impactproducenten met verdiensten in 
het maatschappelijke domein.

Kunstenaars kunnen goed helpen om, 
buiten de bestaande paden, oplossin-
gen te zoeken voor ingewikkelde proble-
men, volgens Peter Hop. Maar dit kan 
ook eenvoudiger en dichter bij huis. Zo 
is hij gecharmeerd van het inventieve 
idee om cassières van de supermarkt 
in te zetten om kwetsbare ouderen in 
de buurt te signaleren. 

Daarnaast pleit hij er al jaren voor dat 
zorginstellingen leren van zorgboerde-
rijen en hun traditionele kijktuinen meer 
gaan omvormen tot zogenaamde ‘doe-
tuinen’. Tuinen waarin buurtbewoners 
groenten en bloemen kunnen gaan 
kweken. Voorwaarde is wel dat dit ge-
beurt vanuit een sociale verbinding met 
de bewoners van de instelling en dat er 
voor beide partijen meerwaarde  ont-
staat. Zorginstellingen raken daarmee, 
aldus Hop, beter verankerd in de buurt.    
‘’Als het lukt om met lef en creativiteit 
óver grenzen heen te gaan, dan geeft 
dat verrassende en mooie resultaten. 
Dat boeit en roert mij.”

Er is meer lef en creativiteit nodig om te komen tot werkelijke innovaties in de 
zorg. “Zorginstellingen denken nog te veel binnen de bestaande kaders,  
gewoonten en patronen”, vindt Peter Hop van LEAS bureau voor zorgvernieuwing. 
“Innoveren betekent echt andere zienswijzen gaan toepassen en op een nieuwe 
manier je toegevoegde waarde gaan vinden.” 


