
 
 
 
Wie is Hester Branderhorst?  
Na afronding van mijn studie aan de Landbouw Universiteit Wageningen heb ik in 1999 voor 
de gezondheidszorg gekozen. Omdat de sector me boeit, ben ik er de afgelopen twintig jaar 
ook werkzaam in gebleven. Ik heb op een aantal verschillende plekken en in verschillende 
functies gewerkt, zowel in de caresector als in het ziekenhuiswezen. In mijn laatste twee 
organisaties was ik directeur, eerst enkele jaren bij Integraal Kankercentrum Nederland 
(IKNL), daarna bij een organisatie die een centrale rol speelt bij kwaliteitsverbetering in 
ziekenhuizen (DICA).   
 
In mijn werk zijn er twee zaken steeds belangrijk geweest: kwaliteit van zorg en 
organisatieontwikkeling. Over kwaliteit van zorg is de afgelopen decennia veel nagedacht en 
geregeld, soms misschien wel te veel. Hoe meer ervaring ik heb, hoe meer ik denk dat we 
terug moeten naar de kern: Hoe beleeft de cliënt of patiënt de zorg? Wat is goed voor hem 
of haar? Zou je willen dat bijvoorbeeld jouw familielid in deze zorginstelling zorg ontvangt? 
In het verlengde hiervan ligt de organisatieontwikkeling: Hoe kun je de organisatie zo 
inrichten en medewerkers zo helpen dat ze in staat zijn goede zorg te leveren? Hoe kunnen 
medewerkers de motivatie en werkvreugde waarmee ze de gezondheidszorg ingaan, ook 
behouden?  
 
Ik ben een teamspeler. Ik geloof erin dat je als bestuurder alleen maar samen met de 
mensen in de organisatie, samen met de overheden, instellingen en bedrijven om de 
organisatie heen en samen met familieleden van cliënten tot goede resultaten kunt komen.  
 
Waarom kies je voor SWZ? 
Ik kies bewust voor de ouderenzorg omdat ik dat een mooi en boeiend vak vind. Oud 
worden betekent enerzijds lichamelijk, geestelijk en sociaal steeds meer verliezen en 
anderzijds steeds meer afhankelijk worden van professionele zorg. Hoe kun je als 
professionele zorgorganisatie bij mensen thuis of binnen de muren van de instelling zorg 
bieden die - binnen al die toenemende beperkingen - bijdraagt aan een ‘goed’ leven? Hoe 
kunnen we mensen in die laatste fase van het leven ook nog zo veel mogelijk positieve 
ervaringen bezorgen, al is het maar in het kleine alledaagse. Daar wil ik me als bestuurder in 
de ouderenzorg voor inzetten.  
 
Ik ben cliëntvertegenwoordiger (geweest) voor mijn twee dementerende ouders. In die rol 
heb ik veel ervaring opgedaan in de thuissituatie, maar ook in de intramurale setting. Daarin 
heb ik van heel dichtbij ervaren wat werkt en wat niet, welke op het eerste gezicht ‘kleine’ 
dingen helpend zijn, ontroerend zijn, fijn zijn en welke dingen tot negatieve ervaringen 
leiden. Die persoonlijke ervaring wil ik verbinden met mijn brede professionele bagage in de 
gezondheidszorg in mijn rol als bestuurder bij SWZ.  
 
SWZ is ‘van onderaf’ ontstaan en is onder leiding van Nico Olsthoorn gegroeid en 
opgebouwd met een sterk cliëntgerichte en medewerkersgerichte blik. Een cultuur die de 
cliënt en het faciliteren van de uitvoerende medewerkers in alles zo centraal stelt, spreekt 
me aan. SWZ vind ik verder qua schaal aantrekkelijk. De omvang houdt het midden tussen zo 



groot dat SWZ van betekenis is en zo klein dat de bestuurder feeling heeft met wat er in de 
uitvoering gebeurt. Tot slot heeft SWZ een duidelijk regionaal, Wassenaars karakter, ook dat 
vind ik prettig.  
 
Wat ga je bij SWZ doen? 
Nico Olsthoorn laat bij SWZ een mooie erfenis na, waar ik vooral zuinig op wil zijn en op 
voort wil bouwen. Mijn eerste fase zal voornamelijk bestaan uit het leren kennen van de 
medewerkers intern en de stakeholders en samenwerkingspartners extern. Daarna gaan we 
samen voortbouwen op de mooie basis die er staat en verder met de nieuwe uitdagingen 
die er zullen komen. Ik kom uit de regio en ben zeker geen onbekende in de 
gezondheidszorg, maar had tot mijn verbazing nog nooit van SWZ gehoord. SWZ is geen 
kleine speler meer en is een mooie zorgaanbieder. SWZ meer zichtbaar maken zal zeker wel 
mijn missie zijn. 
 


