
Er is meer lef, creativiteit en doorzettings- 
vermogen nodig om te komen tot werkelijke inno-
vaties 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.”

Hop realiseert zich dat vernieuwing 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. 
Dat is iets anders dan managen. Leiden betekent 
vooral: richting aangeven en mensen verleiden 
om daar in mee te gaan. Een bestuurder is ie-
mand die vóór zijn ‘troepen’ uit moet gaan. Helaas 
zijn veel organisaties bezig met regels, kaders en 
protocollen. Een doorleefde visie ontbreekt vaak.”

Meer kleinschalig
Volgens Hop loopt de verzorgingsstaat ten einde. 
We hebben de verantwoordelijkheid voor ons wel-
zijn en onze zorg te veel neergelegd bij de over-
heid. Hij pleit daarom voor een meer kleinschalige 
en decentrale aanpak. “Het leven in grootschalige 

instellingen is niet goed voor mensen.
Professionalisering biedt niet altijd de meest 
waardevolle oplossingen. Hoewel ik natuurlijk 
grootschalige instellingen voortdurend wil helpen 
om kleinschalig te denken, heb ik een voorkeur 
voor kleinschalige zorgvoorzieningen waarin de 
menselijke maat gehandhaafd blijft. Ik help die 
voorzieningen graag om tot een doordacht busi-
nessplan te komen en daaraan vorm te geven.”

Veel burgers zijn momenteel bezig om de zorg 
met een groep mensen zelf te organiseren.  
Hop ondersteunt deze lokale burgerinitiatieven. 
Hij is nu bijvoorbeeld betrokken bij twee initiatie-
ven, een op Texel en een in Groningen. Het gaat 
om zogeheten krimpdorpen, waar de bevolking 
vergrijst en zorginstellingen zich terugtrekken. 
“Mensen proberen steeds vaker om dingen zelf 
lokaal op te lossen. Een knelpunt is nog wel dat 
controlerende instanties heel erg kijken naar de 
regeltjes. Ik bemerk ook veel wantrouwen, zowel 
naar cliënten als naar andere organisaties. Dat 
remt veel particulier initiatief. Ik denk dat instan-
ties minder bureaucratisch moeten gaan kijken. 
Je hoeft niet letterlijk de regeltjes te volgen.  
Het gaat om de interpretatie daarvan.”

Uitnodigen en stimuleren
Het transitieproces zoals zich dat nu binnen de 
langdurige zorg voltrekt, zal volgens Hop met val-
len en opstaan plaatsvinden. Maar hij vindt het 
proces goed en nodig. “Een deel van de zorg voor 
elkaar moet weer gaan gebeuren in en door de 
samenleving. Dat is spannend maar zal ons op 
termijn het meeste opleveren. We kunnen elkaar 
uitnodigen en stimuleren om creatieve oplos-
singen te vinden. Dat zal weer meer kleur geven 
aan de samenleving. Elkaar helpen in de eigen 
omgeving levert altijd meer menselijke warmte 
op. Ik heb een sterke drive om oplossingen in het 
gewone te zoeken, dicht bij de mensen en zo veel 
mogelijk in gewone mensentaal.”

Ruimte voor andere disciplines
Voor de opbouw van een vernieuwende sa-
menleving is het volgens Hop nodig dat we los  
komen van bestaande, ingesleten en vertrouwde 

LEAS werkt aan vernieuwingen in de zorg 
voor ouderen en verstandelijk gehandicapten. 
Het bureau levert kennis-, advies- en 
managementdiensten die modernisering 
en vernieuwing mogelijk maken. Oprichter 
Peter Hop (59) heeft jarenlange ervaring in 
de zorg. Hij begon als verpleegkundige en 
manager in de ouderenzorg en was eind jaren 
’90 directeur van twee zorginstellingen in 
de regio Den Haag. Daar kreeg hij te maken 
met alle aspecten van zorgvernieuwing. 
“Toen al werd gesproken over het zelfstandig 
en extramuraal wonen van ouderen. Ik ben 
heel actief bij dat onderwerp betrokken 
geweest en was veel bezig met vernieuwende 
woonvormen, ook voor mensen met een 
handicap of verstandelijke beperking.  
De vraagstukken in de huidige transitie zijn 
dus niet nieuw voor mij.”
Peter Hop weet veel over de zorgsector. 
Daarnaast is hij opgegroeid op een boerderij 
en kent hij ook de agrarische sector heel 
goed. Die twee werelden komen samen in zijn 
‘passie’: het opzetten van zorgboerderijen.
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patronen. De zorgsector moet daarin hulp van 
buiten toelaten, vindt hij. “Organisaties moeten 
meer luisteren naar mensen die op een andere 
manier naar de materie kijken. Allereerst is dat 
natuurlijk de doelgroep zelf. We hebben te ma-
ken met een generatie die steeds kritischer is. 
Maar ook de samenwerking met andere disci-
plines levert vernieuwende ideeën en bijzonde-
re ontwikkelingen op.”

Zo werkte LEAS onlangs weer samen met 
twee kunstenaars, sociaal ontwerpers, aan 
conceptvernieuwing op een instellingsterrein 
voor mensen met een verstandelijke beper-
king. Kunstenaars kunnen goed helpen om voor  
ingewikkelde problemen, buiten de bestaande 
paden, oplossingen te zoeken. “Daarnaast wer-
ken we met architecten samen aan vernieuwen-
de woonconcepten. Die gaan verder dan alleen 
de stapeling van stenen. Het gaat daarbij om de 
manier waarop kwetsbare mensen, met behoud 
van eigen kracht en zonder al te veel aanspraak 
op zorg, samen kunnen leven. Als het lukt om 
met lef en creativiteit óver grenzen heen te gaan, 
dan geeft dat soms verrassende en mooie resul-
taten. Dat boeit en roert mij.”
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