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IN GESPREK MET

“HET SUCCES - EN DE BESPARING VAN 
TIENTALLEN MILJOENEN EURO’S - NEEMT TOE 
BIJ DE GROEI VAN HET AANTAL DEELNEMENDE 
ZIEKENHUIZEN.”

OVER ZORGSERVICE XL
In 2009 is Zorgservice XL als non-profi t organisatie door drie 
founding fathers opgericht - te weten het HagaZiekenhuis, 
het Reinier de Graaf en het Sint Franciscus Gasthuis - om 
de samenwerking te zoeken op het gebied van inkoop en 
logistiek. Verwacht werd dat fl ink kon worden bespaard door 
groter en effi ciënter in te kopen. Sindsdien is inderdaad een 
aanzienlijke besparing gerealiseerd. In 2013 sloten ook het 
Vlietland Ziekenhuis en het IJsselland Ziekenhuis zich aan bij 
Zorgservice XL. En in 2017 verwelkomde de organisatie het 
LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer als klant. 

“Een optimale samenwerking in en met alle betrokkenen van 
deze ziekenhuizen stelt ons in staat de kwaliteit en service 
van inkoop en logistiek te verbeteren terwijl de integrale 
kosten ervan dalen. Het is in het belang van goede zorg dat 
er genoeg handen aan het bed zijn, en dat kan door juist alle 
nevenactiviteiten te centraliseren,” vertelt CFO Gani Gashi. 

(SINDS TIEN MAANDEN CFO BIJ ZORGSERVICE XL, VERANTWOORDELIJK VOOR FINANCE, HR EN IT/BI)

EVEN VOORSTELLEN
Gani Gashi (45 jaar) kwam in 1997 vanuit Kosovo 
(ex-Joegoslavië) naar Nederland. Hij woont sindsdien in 
Gouda en heeft daar een gezin gesticht met zijn vrouw en 
twee “zeer creatieve” dochters. 

Gani deelt zijn carrière als volgt in: 
• 2 jaar uitvoerend en 5 jaar aansturend in diverse 

projecten P2P en grootschalig centraliseren van 
crediteurenadministraties.  

• 5 jaar opzetten van IT en aansturen van complexe ERP- 
SAP implementaties. 

• 5 jaar inrichten van delen shared Service Centers en 
begeleiden van diverse overnames. 

• 5 jaar begeleiden van een bedrijf naar een gezonde 
fi nanciële positie en het realiseren van digitale 
transformatie. 

De branches waarin Gani zijn carrière heeft opgebouwd 
zijn zeer divers; van ‘s werelds grootste frisdrank, zuivel, 
uitzendorganisatie naar de transportsector om vervolgens de 
overstap te maken naar de grootste en mooiste 
GGZ instellingen van Nederland. 

“Op dit moment ben ik werkzaam bij de kleinste maar niet 
de minste inkooporganisatie die het recht van bestaan heeft 
opgebouwd in de regio Zuid-Holland.” 

Als we medewerkers van Gani zouden vragen hoe zij over 
hem denken, zullen we vooral te horen krijgen dat hij mensen 
kansen en ruimte geeft om zichzelf te ontplooien. Hij coacht 
hen in veel gevallen daarbij. “Ik vraag veel van mijn mensen, 
maar geeft hen tegelijkertijd vertrouwen. Ik verwacht overigens 
ook dat ze vragen kunnen onderbouwen en eerst zelf hebben 
nagedacht over mogelijke antwoorden. Daarnaast hecht 
ik veel waarde aan proactieve, creatieve en nauwkeurige 
medewerkers. Fouten maken mag, maar niet te vaak...”

Van oudsher organiseren ziekenhuizen de inkoop het 
liefst binnen de eigen muren. “Dit heeft te maken met een 
gevoel van keuzevrijheid en invloed op wat er precies wordt 
aangeschaft,” vertelt Gani Gashi. 

INKOOP
Het inkoopteam ontzorgt het ziekenhuis volledig met 
betrekking tot strategische, tactische en operationele 
inkoop. De professionals werken zeer nauw samen met 
de verantwoordelijke managers en medisch specialisten 
van de ziekenhuizen om het optimale assortiment 
producten, diensten en investeringen te bepalen. “Hierna 
zorgt Zorgservice XL via een standaard inkoopmethodiek 
er voor dat de beste contracten worden afgesloten met 
betrouwbare leveranciers waarbij naast kwaliteit en prijs ook 
naar andere belangrijke facetten worden gekeken (zoals 
levertijden, seriegrootte, verpakkingen, masterdata en EDI).” 

“Er is echter veel winst te behalen in het gezamenlijk 
optrekken met andere ziekenhuizen. Zorgservice XL 
ondersteunt ziekenhuizen bij het optimaliseren van de 
zorgprocessen en het realiseren van betaalbare zorg.”

LOGISTIEK
Zorgservice XL heeft de beschikking over 
een distributiecentrum (DC) waar veel 
producten die de ziekenhuizen nodig 
hebben zijn opgeslagen. Dagelijks wordt 
door de eigen transportdienst geleverd 
aan ziekenhuizen. 
Zorgservice XL kent ongeveer 100.000 
verschillende producten. De meeste 
producten liggen niet op voorraad, 
maar worden nadat ze in een ziekenhuis 
besteld zijn de volgende dag bij 
het distributiecentrum afgeleverd. 
De leveringen worden vervolgens 
gecontroleerd op juistheid en de producten 
worden eventueel voorzien van een 
unieke barcode. Naast de reguliere 
goederenstroom verzorgt Zorgservice XL 
ook de 24-7u spoedleveranties, 
bruikleenproducten, consignatie-voorraad 
alsook de retourstromen. 
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Tekst door Barbara van Baarsel - Buro Barcode
foto’s door Zorgservice XL (Zorgservice XL behoudt 
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ICT
Voor een effectieve, effi ciënte en fl exibele E2E Supply Chain 
spelen de ICT-systemen en data een cruciale rol. “Zorgservice XL 
heeft in de afgelopen jaren dan ook zeer veel geïnvesteerd om 
de systemen en data op het vereiste hoge niveau te krijgen.”

In 2016 voerde Zorgservice XL een ERP-SAP herimplementatie 
en liet de organisatie een volledig nieuwe webshop bouwen 
door SANA commerce. “Systemen stellen ons in staat om 
procuratie en RVE structuren van de ziekenhuizen volledig 
te integreren; van bestellen tot betalen kan inzage real time 
worden verkregen.” SANA commerce en Zorgservice XL 
hebben in 2017 de Channel Award Price in de wacht gesleept. 

“We kunnen nu datasets analyseren op goederengroepen, 
kostenplaats, artikel en productbesparingen zien. Ook is 
veel sneller te benchmarken door fi guurlijk over ziekenhuizen 
heen te kijken en snel te zien waar voordelen zijn te halen. 

Ja, ook ziekenhuizen die nog niet zijn aangesloten kunnen bij 
ons terecht voor een benchmark.” 

WAT STAAT OP DIT MOMENT OP DE FINANCIËLE 
AGENDA? EN WAT IS UW ROL DAARIN?
“Het is te betreuren dat in meerdere gevallen de producten-
informatie niet digitaal beschikbaar is bij de leverancier. 
Bovendien wordt slordig omgegaan met de uniformiteit en 
unieke categorisering van de producten. In het geval van 
benchmark blijft transparantie achterwege.

Digitale transformatie: in Q2 en Q3 staat gepland het opzetten 
van een digitale HUB die leveranciers in gelegenheid stelt 
digitale productinformatie met Zorgservice XL uit te wisselen. 
Zorgservice XL heeft veel geïnvesteerd om producten te 
categoriseren. Dit stelt ons in staat om goede, transparante 
en een effectieve benchmark uit te voeren dankzij goede 
productenclassifi cering en effectieve inrichting van de BI-tool.” 

Inkoopbesparing: “De uitdaging in de zorgsector is groot. 
Iedere verbetering in de keten is direct voelbaar en leidt tot 
kostenreductie. Mijn rol is de organisatie fi nancieel gezond 
te houden en samen met het directieteam en onze klanten 
maximale besparingen te realiseren.” 

Groei: “Het succes van Zorgservice XL neemt toe bij de 
groei van het aantal ziekenhuizen, vandaar dat groei één 
van de doelstellingen is. Zo kan het bedrijf structureel betere 
leverancierscondities realiseren, wat al een besparing van 
64 miljoen euro heeft opgeleverd sinds de oprichting in 2009.” 

HOE DENKT U OVER DE FINANCIËLE MARKT?
“De staalheffi ngen worden, door de handelsoorlog van 
president Trump, enorm. Mogelijk worden er minder 
arbeidsintensieve contracten afgesloten, wat leidt tot 
minder banen. Producten, niet zo zeer diensten, worden 
daarmee duurder. De inschatting is dat we het in Nederland 
ook zullen voelen. De impact zal echter in andere landen 
groter zijn, zoals in Japan, Duitsland en Zuid-Korea. 
Prijzen zullen toenemen en de arbeidsmarkt in die landen 
sterk dalen. Daarnaast wekt een dergelijke actie fraude 
in de hand; grote multinationals met machtspositie zullen 
regeringen proberen om te kopen om aan de heffi ngen te 
ontsnappen. Uiteindelijk betaalt de consument - zoals altijd 
- de prijs. We hebben niets geleerd van eerdere recessies. 

Toch ben ik optimistisch en verwacht ik dat het de komende 
twee jaar sky high zal gaan met de wereldeconomie. 
Maar het is niet houdbaar met de hoge schuldenlast in de 
wereld. Mijn advies: het is geen overbodige luxe om een 
staafje goud achter de hand te hebben.” 

DE VRAAG VAN DE VORIGE INTERVIEWKANDIDAAT, 
EDWIN SCHURING CFO VAN L. TEN CATE:
“Het gaat nu goed met de economie, maar welke 
maatregelen neem je als het straks minder gaat? 
Hoe zorg je dat je groei zo goed mogelijk faciliteert?”

“Zorgservice XL bouwt zelf een bedrag aan eigen vermogen 
op om risico’s in de toekomst te kunnen dempen en innovatie 
te kunnen fi nancieren. Daarnaast zijn de aangesloten 
ziekenhuizen tevens aandeelhouder waardoor alle besparingen 
en verbeteringen volledig ten gunste van de zorg worden 

uitgevoerd. Ik zou nooit adviseren om 
je volledige vermogen ergens in te 
stoppen zonder aan risicomanagement 
te doen. Mijn devies is: risicoanalyse en 
risicospreiding en blijf up-to-date!” 

WELKE VRAAG  ZOU U WILLEN 
STELLEN AAN DE VOLGENDE CFO? 
“Als overheidsinstanties als bijv. politie, 
defensie, gemeentes en belastingdienst 
geen marktwerking kennen, waarom 
kennen we dat dan wel in de zorg – terwijl 
dat juist de basisbehoefte van de mens 
betreft?” 
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