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Impact bankroet op bedriijven is koffiedik kijken
Ondernemers houden de ontwikkelingen
rond het faillissement van Pasana in de
gaten. Het bankroet van de zorggroep treft
niet alleen personeel, ook bedrijven in de
regio zullen de gevolgen merken. Hoe
groot die zijn, is nog niet te zeggen.

Anja Mast

Dokkum | Het drukkerijwerk, het
brood, het onderhoud van het riool-
werk, de bedrijfskleding, het meubi-
lair ende internet- en televisieverbin-
dingen: het is een greep uit de dien-
sten en producten die ziekenhuis De
Sionsberg afneemt bij ondernemers
uit de regio. Bedrijven en midden-
standers houden de ontwikkelingen
rond het ziekenhuis en de verzor-
gingshuizen van Pasana dan ook
nauwlettend in de gaten, sinds het
faillissement over de gehele zorg-
groep werd uitgesproken. ,,We zijn
met elkaar bezorgd”, laat Niek Geel-
hoed, voorzitter van de Onderne-
mersvereniging Dokkum, desge-
vraagd weten. ,,Zoiets als dit is na-
tuurlijknooit goednieuws voor de re-
gionale economie. Om het
ziekenhuis zit een bepaalde econo-
mische activiteit. Wat het effect zou
zijn als het ziekenhuis verdwijnt?We
hopen dat we dat nooit te weten zul-
len komen.”

Ook voorzitter Pieter WillemMei-
nema van de vereniging Handel en
Industrie Dokkum en omgeving
merkt dat ondernemers verontrust
zijn. Hoeveel van de verenigingsle-
den Pasana als klant hebben, is hem
nog niet bekend. De vereniging wil
de belanghebbenden om tafel krij-
gen. ,,Onze rol is dat wij onze leden
ondersteunen en dat we om elkaar
denken. De vraag is nu: wat kunnen
we doen. Jemoetmet elkaar de pijlen
richten op hoe het verder moet.”

Of er een doorstart komt van het
ziekenhuis, of alleen een ziekenhuis-
poli zoals in Harlingen, is nog altijd

niet bekend. En ook over de toe-
komst de ouderenzorg is nog geen
uitsluitsel, al is de continuïteit van
die zorg in ieder geval gewaarborgd
door een vangnetstichting van zorg-
verzekeraar De Friesland. Verschil-
lende partijen zouden al interesse
hebben getoond in een overname
van een of meerdere verzorgingshui-
zen.Dat geldt ookvoordedrie zorglo-
caties die bij Pasana op de nominatie
stonden voor sluiting.

Werk naar werk
Als gevolg van het faillissement zijn
er vooralsnog 1660 mensen op straat
komen te staan. Hoeveel banen toch
behouden kunnen blijven is nog niet
bekend. Minister Edith Schippers zei
eerder dat het de taak aan de regio is
omdezemensen vanwerk naarwerk
te begeleiden.

Erg realistisch is dat niet, vindt
Jouke van Dijk, hoogleraar regionale
economie aan de Rijksuniversiteit
Groningen. ,,Deminister kan dat wel
zeggen, maar er is niet ineens ander
werk in de omgeving. Het houdt alle-
maal al niet over in Noordoost-Frys-
lân, de werkloosheid is hier bedui-
dend hoger dan elders in de provin-
cie. Voor het gebied is het even heel
vervelend dat er weer arbeidsplaat-
sen verdwijnen, maar dat al die ba-
nen voorgoed weg zijn denk ik niet.
Mensen zullenwel erg hun bestmoe-
ten doen om ander werk te vinden.
Specialisten werken soms ook al in
ziekenhuizen in Drachten en Leeu-
warden en zij kunnen de patiënten
daar dan wel verder behandelen.
Maar voor de verpleegkundigen is
hetmaar de vraag of die werk vinden
in die ziekenhuizen.”

De opvang van banenverlies in de

ouderenzorg zal lastig worden voor
de regio, denkt de hoogleraar. Het cli-
entenaantal in verzorgingshuizen
loopt terug door nieuwe regelgeving.
Sinds dit jaar zijn verzorgingshuizen
alleen nog toegankelijk voormensen
met een zogenoemd zorgzwaarte-
pakket 4. Vanaf 2016 worden de indi-
catie-eisen nog verder aangescherpt.
De locaties van Pasana op Ameland
en in Ternaard en Feanwâlden kwa-
men daardoor al op nominatie voor
sluiting te staan. ,,Dat is natuurlijk
een ontwikkeling die niet alleen in
Noordoost-Fryslân speelt. Het is ver-

velend, maar er kunnen ook weer
mooie initiatieven ontstaan voor een
andere invulling van de zorg. Dat ge-
beurt ook al, mensen worden er ook
weer creatief van.” Zo zijn er zowel
opAmelandals in FeanwâldenenTer-
naard werkgroepen op om te kijken
hoe de ouderenzorg inhet dorp en op
het eiland behouden kan blijven.

Hoe het faillissement van Pasana
zal uitpakken voor de toeleveran-
ciers vanhet ziekenhuis ende verzor-
gingshuizen, is ook voor Van Dijk
koffiedik kijken. ,,Het zal enig effect
op lokale ondernemers. Een bezoek

aan het ziekenhuis en boodschappen
in het centrum,mensen combineren
dat soort dingen wel. Zou het zieken-
huis wegvallen, dan zou dat een na-
delig effect hebben op de lokale eco-
nomie. Maar hoe groot dat effect is,
dat is niet te zeggen. Wat ook mee-
speelt is dat demensen die geen baan
terugkrijgen minder te besteden zul-
len hebben. Dat kan ooknegatief zijn
voor de regio en kan er ook toe leiden
dat mensen wegtrekken. Voor ie-
mand uit Anjum is het een heel eind
verder rijden naar Drachten of Leeu-
warden als je geen werk meer kunt

vinden in Dokkum. Dat kan zo ie-
manddoenbesluitenuit de regioweg
te gaan en dan mis je al die koop-
kracht en de kinderen gaan ook van
school.’’

Van Dijk ziet de toekomst van de
regio niet somber in. Volgens hem
liggen er nog veel kansen op het ge-
bied van toerisme, een sector waarin
zal worden geïnvesteerd. ,,Kijk naar
de projecten Súd Ie en Holwerd aan
Zee. Dat zijn initiatieven die er mor-
gen nog niet zijn, maar het zijn wel
projecten die op de langere termijn
een impuls kunnen bieden.”

Streekbewoners hingen vorige week de vvlag halfstok vanwege het faillissement van Pasana. Ook ondernemers deden mee. Foto: ANP/Catrinus van der Veen


