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wie is nu 
eigenlijk  
de baas  
in huis?
Inkoopprocessen krijgen steeds meer 
een juridisch karakter, maar een goede 
verstandhouding met respect voor 
elkaars belangen is vaak belangrijker  
dan een contract, stelt Royan van Velse.
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In het St. Anna zitten ze nog tot 2020 vast 
aan Annamaas B.V., het bedrijf dat de 
koffiecorner exploiteert in het ziekenhuis. 

Op zich is daar niets mis mee, maar de rechter 
heeft bepaald dat het St. Anna geen gratis 
koffie en thee mag verstrekken aan bezoekers 
van de poliklinieken. Tot 2020.
Dat hoeft nog steeds geen probleem te zijn, 
maar wel als je je als ziekenhuis wilt profileren 
met gastvrij gedrag. En dat wil het St. Anna. 
Maar ja, er is een contract met Annamaas B.V. 
en daar staat ook iets in opgenomen over het 

zich onthouden van het voeren van concur-
rerende activiteiten. De uitbater van de 
koffiecorner liet het er niet bij zitten, stapte 
naar de rechter en kreeg dus gelijk. 
Deze zaak zet ongetwijfeld veel partijen aan 
het denken over hoe je baas in eigen huis blijft. 
Een relatief onschuldige afspraak in een con-
tract over bijvoorbeeld concurrentiepositie kan 
jaren later verstrekkende gevolgen hebben, 
zoals blijkt uit het bovenstaande voorbeeld. 
Hoe te handelen?
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wie is  
royan van velse?
Royan van Velse is manager inkoop bij het  
Rijnstate ziekenhuis in Arnhem.

+++
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Juridisering van de inkoop
Inkoopprocessen hebben steeds vaker een juri-
disch karakter. Juristen van verschillende par-
tijen beoordelen daarom ook vaker en meer 
contracten. Tegelijkertijd geven de verschillen-
de aanbestedingswetten de academische hui-
zen minder vrijheid in het verwervingsproces 
dan voorheen. Medewerkers van inkoopafde-
lingen hebben inmiddels flink wat juridische 
kennis nodig om te kunnen anticiperen op mo-
gelijke problemen tijdens de uitvoering van de 
aanbesteding of van de overeenkomst.

Langere contracten zijn soms onvermijdelijk. In 
het geval van St. Anna moest de exploitant zo’n 
140.000 euro investeren in de renovatie van de 
koffiecorner. Dat rechtvaardigt een langere 
contractduur. Leveranciers willen immers een 
return on investment. 
Zo’n lang contract vereist van een ziekenhuis 
echter wel dat het een plan, een visie op in dit 
geval gastvrijheid heeft voor de komende tien 
jaar. Of je dat ook kunt verwachten in een 
veranderende wereld met een steeds wijzigend 
zorgstelsel, valt sterk te betwijfelen.
Om toch enige vrijheid te behouden gedurende 
die jaren kan men (ontsnappings)clausules op 
laten nemen in het contract. Die geven het 
ziekenhuis de ruimte om in te spelen op veran-
deringen. Maar ook dat valt niet altijd mee, 
omdat de dienstverlener zekerheden wil heb-
ben. Terecht ook. Deze zekerheden zouden 
dusdanig ingeperkt moeten zijn dat een mo-
gelijke contractuele strop voor het ziekenhuis 
wordt voorkomen.
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tips voor eigen regie
Toch graag de regie in huis houden? Dat kan op 
een aantal manieren:

 • Zorgen voor een duidelijk contract met clau-
sules die rekening houden met veranderende 
omstandigheden, waaronder een beleidswij-
ziging.

 • Een partnerschapsrelatie aangaan met de 
dienstverlener zodat er een continue dialoog 
is en beide partijen uiteindelijk achter dezelf-
de doelstellingen staan. Dit voorkomt ook 
een verstoorde relatie met de dienstverlener.

 • Indien het mogelijk is kortere overeenkom-
sten afsluiten die meer flexibiliteit bieden.

22

Goede verstandhouding
Dat de dialoog ook niet altijd de oplossing is, 
blijkt uit het feit dat in deze zaak de partijen 
alsnog naar de rechter zijn gegaan. Paul Ver-
maat, directeur van het gelijknamige horeca-
bedrijf dat zowel binnen als buiten de zieken-
huiswereld actief is, zegt hierover het 
volgende: “Een gast is een gast, dus natuurlijk 
hoort daar een kop koffie bij.”
Maar het is contractueel niet altijd goed ge-
regeld. Zijn repliek op deze constatering luidt: 
“Soms hebben we er niets over afgesproken, 
maar dan regelen we het gewoon met elkaar. 
Vaak hebben wij zelfs een ondersteunende rol 
en zorgen wij ervoor dat de vrijwilligers worden 
voorzien van de koffie, kopjes en dergelijke. De 
afspraken zijn op maat per partner.”
Een contract is dus één, maar dialoog en 
samenwerking zijn twee. Over en weer kan je 
namelijk stuiten op een fundamenteel be-
zwaar:  het ziekenhuis wil de beste vorm van 
gastvrijheid voor de bezoekers en patiënten, 
tegen een zo gunstig mogelijke prijs, terwijl de 
onderneming in ieder geval genoeg moet kun-
nen verdienen om te blijven bestaan.
Een goede verstandhouding met respect voor 
elkaars belangen is derhalve vaak belangrijker 
dan een contract. De omstandigheden kunnen 
over een langere periode immers wijzigen, en 
dan heeft het ziekenhuis meer aan een meewer-
kende partner dan aan een waterdicht contract.

 
Outsourcen
Een case zoals bij St. Anna brengt de discussie 
terug over de voor- en nadelen van het uitbe-
steden. Tegenstanders van het outsourcen be-
roepen zich al jaren op het bezwaar dat een 
ziekenhuis bij het uitbesteden van de dienst 
ook een stuk regie uit handen geeft. Dat lijkt 
geen belemmering te zijn, indien het geen 
corebusiness is. Ieder ondersteunend proces 
heeft echter wel een link naar die zogenaamde 
corebusiness.
Een ziekenhuis kan gastvrijheid als kerntaak 
zien, waardoor het bezoekersrestaurant ineens 
van groot belang is voor de organisatie. 
Zorgverleners worden namelijk niet alleen 
beoordeeld op de kwaliteit van de zorg die ze 
leveren, maar ook op hun gastvrijheid. Niet uit-
besteden dus, zeggen de critici dan. Je hebt het 
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vervolgens namelijk niet meer in eigen hand. 
Maar ook hier weer kan gesteld worden dat 
duidelijke en goede geformaliseerde afspraken 
en de wil tot samenwerking een hoop ellende 
kunnen voorkomen. Het moet dan wel van 
twee kanten komen.
Outsourcen geldt vanzelfsprekend niet alleen 
voor de restaurantfunctie. Schoonmaak, par-
keerbeheer, beveiliging, sterilisatie en onder-
houd zijn een aantal diensten die zich daar ook 
uitstekend voor lenen. 
Het hangt wel heel erg af van de visie van het 
ziekenhuis voor welke optie de Raad van 
Bestuur kiest. Maar zonder goede afspraken 
vooraf en zonder dialoog en overleg tijdens de 
uitvoering van de overeenkomst, loopt de op-
drachtgever het risico het niet meer in de hand 
te hebben.

   
Baas in huis
Soms krijgt uitbesteden een wel heel diffuus 
karakter. Een goed voorbeeld hiervan is het zo-
genaamde cloud computing, waarbij minder 
geïnvesteerd hoeft te worden in hardware en 
software. Het grote nadeel echter is dat de 
klant niet altijd weet waar zijn data opgeslagen 
liggen, wie deze beheert en wat er dus feitelijk 
mee gebeurt.
Bij onderaanneming, waarbij data steeds meer 
gefragmenteerd kunnen worden overgedragen 
aan andere partijen, is juridisch niet heel 
duidelijk meer wie nu verantwoordelijk is voor 
de bescherming van die data. Sommige data-
centers bevinden zich namelijk in het buiten-
land en vallen onder de wetgeving aldaar. Het 
ziekenhuis is en blijft per definitie verant-
woordelijk voor de patiëntgegevens en kent 
een medisch geheim. 
Zo’n situatie is dus niet wenselijk. Een private 
cloud lijkt dan een oplossing te zijn omdat de 
gebruiker volledige controle krijgt over de 
data, de beveiliging en de kwaliteit van de di-
enst. De afspraken moet men wel heel duidelijk 
vastleggen én toekomstbestendig zijn omdat 
ook hier nog een datalek kan optreden, al is 
het maar vanwege de vele koppelingen die 
worden gerealiseerd. Maar de gebruiker blijft 
dan in principe de baas in huis. 

' soms hEEfT 
hET ZIEkEnhuIs 
mEER AAn EEn 
mEEwERkEnDE 
pARTnER DAn 
AAn EEn 
wATERDIchT 
conTRAcT'


