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‘Geld is een middel  
en geen doel’
Richard van den Broek begon zijn carrière als fysiotherapeut en schopte het tot 
directeur marketing en strategie bij de Radboudumc Holding BV. Sinds vorig jaar 
juni is hij directeur van Kraamzorg Zuid-Gelderland. ‘Als je elk dubbeltje omdraait 
om te kijken wat het gaat opleveren, dan mis je kansen en mogelijkheden.’
tekst en foto: maartje van der zedde

Vanwaar de keuze om voor een 
 kraamzorgorganisatie te gaan werken?
‘Ik werk al mijn hele leven in de zorg. Ik ben van 
huis uit fysiotherapeut en werkte lange tijd in het 
Waterlandziekenhuis in Purmerend en in de eer-
ste lijn. Het is een fantastisch vak, maar ik maakte 
de keuze om me breder te oriënteren. Ik werd 
hoofd “hotelzorg”, daar vielen de keuken, de logis-
tiek, de techniek en het gebouw onder. Ik groeide 
langzaam door in de organisatie. Er kwam steeds 
meer bij: het lab, de apotheek, de radiologie, en 
later ook de gynaecologie en verloskunde, inclu-
sief het kraamhotel. Op het laatst was ik directeur 
bedrijfsvoering. In 2009 verhuisde ik naar het 
Radboudumc, een academisch ziekenhuis dat 
ik interessant vond om hun onderzoek en op-
leidingen. Het Radboud is heel groot, er werken 
elfduizend mensen. Ik gaf onder meer leiding aan 
de operatiekamers, daar worden per jaar 26.000 
patiënten geopereerd. Als directeur marketing 
en strategie bij de Radboudumc Holding kwam 
ik in aanraking met Kraamzorg Zuid-Gelderland, 
dat was overgenomen door het Radboudumc. 
Collega’s vroegen of ik het leuk zou vinden om 
de organisatie in roerige tijden te begeleiden. 
Na verschillende gesprekken besloot ik ervoor te 
gaan. Ik heb affiniteit met de geboortezorg omdat 
er heel gepassioneerde mensen werken die gaan 
voor hun cliënten, en ik houd ervan om met dat 
soort mensen samen te werken.’

Wat drijft jou in dit vak?
‘Ik vind het gaaf om met een team naar een be-
paald doel toe te werken, om met behulp van de 
talenten van mensen de beste zorg te kunnen bie-
den. Mensen kunnen tijdelijk in de war zijn van 

de geboorte van hun kind. Het is een life-event en 
daar moet je gezinnen zo goed mogelijk bij bege-
leiden. De kraamzorg is uniek. Welke professional 
komt op zo’n manier achter de voordeur? Kraam-
verzorgenden kunnen echt het verschil maken, 
maar dat kan alleen als zij vitaal zijn en goed in 
hun vel zitten. Goed werkgeverschap is daarbij 
onontbeerlijk. Ik vind het een mooie uitdaging 
om dat op een goede manier neer te zetten.’

Hoe doen jullie dat?
‘Allereerst door het besef dat de medewerkers 
het verschil maken in de hele organisatie te laten 
doordringen en daarnaast door een open en op-
rechte dialoog te zoeken met elkaar. We hebben 
als leiding geluisterd naar de ongenoegens, de 
wensen en behoeften van de medewerkers. Elk 
gezin is uniek en heeft unieke behoeften. Het is 
een kunst om daarop goed in te spelen. Dat kan 
alleen als de kraamverzorgende goed in haar vel 
zit. Een voortdurende hoge werkdruk zorgt voor 
een neerwaartse spiraal. Werkgevers in de zorg 
moeten ruimte creëren voor medewerkers om 
te leren en zich te ontwikkelen. De kraamzorg 
is mensenwerk. Wij vinden daarom dat kraam-
verzorgenden zich zowel als mens als als profes-
sional moeten kunnen ontwikkelen. Het is onze 
verantwoordelijkheid als werkgever om dat te 
faciliteren. Sinds vorig jaar hebben we zeventien 
procent meer medewerkers aangenomen. De afge-
lopen zomer is daardoor goed verlopen. Als je wat 
reserve hebt, dan hoeven de medewerkers niet 
de hele tijd te rennen en kunnen ze zich blijven 
verdiepen in hun vak. Je wordt een betere kraam-
verzorgende door jezelf op allerlei gebieden bij te 
scholen en te specialiseren, en je wordt een geluk-
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kiger mens door te doen waar jouw hart naar uitgaat. 
Dat kan bijvoorbeeld acute verloskunde zijn, of 
natuurlijke kraamzorg of Centering Pregnancy. Daar-
naast prikkelen we mensen om na te denken over wat 
zij voor zichzelf nodig hebben om hun beroep uit te 
kunnen oefenen. Heb je een coach nodig? Een goed 
gesprek met je leidinggevende? Wil je een communi-
catiecursus of een cursus omgaan met stress volgen? 
Dat kan allemaal. Ook begeleiden we mensen naar 
ander werk, bijvoorbeeld als iemand een bepaalde 
carrièrestap wil maken of het werk fysiek te zwaar 
wordt. We hebben het traject “vitaal in je werk” in 
het leven geroepen. Hierin komen de meer persoon-
lijke kanten van het werk aan bod: hoe ga ik om met 
de fysieke belasting? Hoe creëer ik een goede balans 
tussen mijn werk en mijn privésituatie? Hoe zorg ik 
voor een gezonde leefstijl? Wat is het verschil tussen 
werkdruk en werkstress? Hoe herken je dit? Als er 
in het verlengde van dit traject behoefte is aan een 
workshop of een coachingtraject, dan faciliteren en 
bekostigen we dat, uiteraard in goed overleg.’

Wat vinden jullie verder belangrijk?
‘Om niet alles te willen bepalen en controleren. De 
goede ideeën zitten bij de kraamverzorgenden zelf. 
Als leiding en management moet je ervoor zorgen dat 
die ideeën naar boven kunnen komen en vervolgens 
randvoorwaarden scheppen zodat initiatieven ont-
plooid kunnen worden. Een werkgroep is bijvoorbeeld 
bezig het rooster beter te maken, dat eerder redelijk 
top-down werd opgelegd. We hebben bijvoorbeeld als 
experiment duobanen in het leven geroepen waarbij 
twee kraamverzorgenden aan elkaar zijn gekoppeld 
en samen gezinnen draaien. Daar doen we nu erva-
ring mee op. Ze regelen alles zelf, vanaf de start van 
de zorg tot de overdracht. We investeren op dit mo-
ment op veel gebieden meer dan we op korte termijn 
kunnen terugverwachten. Het is een omslag in het 
denken. Als je elk dubbeltje omdraait om te kijken 
wat het gaat opleveren, dan mis je kansen en moge-
lijkheden. We hebben er bijvoorbeeld bewust voor 
gekozen om de opleiding voor kraamverzorgenden 
om Centering Pregnancy-groepen te kunnen draaien 
met een verloskundige, zelf te bekostigen. Het levert 
in geldelijk zin niets op. We doen het omdat we erin 
geloven. Het is geweldig als je als verloskundige en 
kraamverzorgende samen een impact kunt hebben. 
We lopen harder voor het hogere doel. Dat is een heel 
gezond uitgangspunt. Ik zie het vertrouwen groeien.’

Hoe werken jullie samen met 
 ketenpartners?
‘In deze regio wordt heel goed samengewerkt. Ik zit 
in het bestuur van het VSV (Verloskundig Samen-
werkingsverband, red.). Behalve de gynaecologen, 
verloskundigen en de kraamzorg zit ook de JGZ al 
vanaf de start van het VSV aan tafel, en we zoeken 
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en vinden steeds meer de aansluiting met het socia-
le domein. Er wordt hard gewerkt om de samenwer-
king en afstemming tussen de eerste en tweede lijn 
en met het sociale domein goed neer te zetten, echt 
cliëntvolgend te maken. Naast met de professionals 
van het Radboudumc werken we ook samen met 
het Amalia kinderziekenhuis, zodat de kraamver-
zorgende cliënten kan volgen naar de thuissituatie. 
We hebben als VSV besloten niet te starten met inte-
grale bekostiging. Geld is een middel en geen doel. 
Bij ons is de inhoud leidend. In werkgroepen leren 
professionals van alle organisaties elkaar kennen 
en smeden ze vertrouwensbanden. Alle verloskun-
digen zijn binnen onze regio al langere tijd aange-
sloten bij één coöperatie, ze hebben een gezicht en 
zitten in het bestuur. Dat is essentieel om binnen 
het VSV stappen voorwaarts te zetten.’ 




