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Governance als circus

Governance wordt gezien als een serieuze zaak. Er wordt vaak met een 
zekere strengheid over geschreven. De definitie van governance is instru-
menteel: ‘Een stelsel van spelregels voor goed bestuur, goed toezicht 
en adequate verantwoording’. In de not for profit wordt ‘invloed van 
belanghebbenden’ aan die definitie toegevoegd. 
Met zo’n definitie weten we nog niet waar governance eigenlijk voor 
dient. Want goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording is 
mooi, maar wat hebben we er aan. Governance is begonnen als middel 
om misstanden op te lossen. De eerste Governancecode voor beursgeno-
teerde ondernemingen (1992) kwam tot stand als reactie op financiële 
misstanden bij het bedrijf van Robert Maxwell. Een van de doelen van 
governance is dus om misstanden te voorkomen. Daarom leidt iedere 
crisis tot aanscherpen van de governanceregels. Steeds is de verwach-
ting dat door die regels bestuurders en toezichthouders in toom worden 
gehouden. En dat het maatschappelijk vertrouwen in de betreffende sec-
tor daardoor hersteld wordt. Met de bankensector zitten we internatio-
naal midden in die zoektocht naar hernieuwd vertrouwen.

In de gezondheidszorg is governance gelukkig op een andere manier 
begonnen. In de negentiger jaren van de twintigste eeuw veranderde de 
bestuursstructuur van zorgorganisaties. Het uitvoerende vrijwilligersbe-
stuur werd vervangen door een fulltime professionele raad van bestuur, 
waarop toezicht gehouden wordt door een raad van toezicht. Dat was 
een logische ontwikkeling, maar het leidde wel tot een manier van wer-
ken, waar niemand ervaring mee had. Er was dus behoefte aan prak-
tische hulpmiddelen voor bestuur, toezicht en verantwoording. Daarin 
werd voorzien door de commissie Health Care Governance (commis-
sie Meurs), die in 1999 dertig aanbevelingen voor goed bestuur, goed 
toezicht en adequate verantwoording uitbracht. Dat was geen verplichte 
code, maar een hulpmiddel voor bestuurders, toezichthouders en de 

Voorwoord

De lente is de tijd om nieuwe energie en inspiratie op te doen. C3 advi-
seurs en managers wil u daar graag bij helpen. Wij brengen ieder voorjaar 
een boekje uit met inspirerende ideeën over een aspect van de gezond-
heidszorg. Circus Governance is het derde boekje in de ‘Inspiratiereeks’ 
van C3. Eerder gaven wij boekjes uit over zorginnovatie (Inspiratie voor 
zorginnovatie) en de gezamenlijke agenda van professionals en bestuur-
ders (De kloof overbrugd).

In dit boekje zoeken we naar inspiratie voor bestuur, toezicht en ver-
antwoording, waarvoor de verzamelterm governance gebruikelijk is 
geworden. Governance komt vaak over als een ernstige zaak van regels 
en controle, waar de top van de organisatie, de externe toezichthouders 
en de overheden het maar druk mee hebben. Governance is echter ook 
van belang voor de professional en de andere werkers in de zorg, voor de 
cliënten, voor de burger en voor de maatschappij.
Als we allemaal met governance bezig zijn, dan moet het wel een beetje 
leuk zijn. Dan moet je het als lust en niet als last ervaren. Dan moet je 
door governance geïnspireerd kunnen worden om de goede dingen goed 
te doen.

Wij hopen dat dit boekje u helpt om inspiratie voor governance op te 
doen.

C3 adviseurs en managers
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overheid. Inmiddels zijn de spelregels voor governance in de gezond-
heidszorg vastgelegd in wetten en in een verplichte code.

Governance is echter veel meer dan spelregels, verplichtingen, controle 
en sancties opleggen. Het is een wezenlijk onderdeel van het functione-
ren en het maatschappelijk bestaansrecht van zorgorganisaties en zorg-
professionals. Governance betekent in het Engels ‘besturen’. We hebben 
er geen Nederlands woord voor kunnen vinden, maar eigenlijk zou je 
moeten zeggen: governance is zorgen dat het goed gaat met de maat-
schappij en met organisaties in die maatschappij’. Governance gaat dus 
ook over normen en waarden, over vertrouwen, over de bereidheid open 
te zijn over wat je doet, over leren van je fouten, over elkaar helpen fou-
ten te voorkomen. 

Als je zo naar governance kijkt, dan is het geen saaie regelgeving maar 
een levendig spel waar we allemaal in meespelen en allemaal baat bij heb-
ben. In dit boekje willen we zo naar governance kijken en zoeken naar 
wegen om het onderwerp voor iedereen inzichtelijk, begrijpelijk en aan-
trekkelijk te maken. Zo kan governance hopelijk inspireren in plaats van 
als hinderlijk en ver van mijn bed gezien worden.

We kijken in dit boekje naar governance als een spel met vele spelers, 
dat je van veel kanten kunt bekijken. Als je een spel van alle kanten wilt 
laten zien, dan bouw je zoiets als een stadion, een theater, een arena of 
een circuspiste. Een ronde vorm waar je het spektakel op heel verschil-
lende manieren kunt zien. Daarmee hebben we een beeld van de ‘arena’, 
waarin zich het governancespel afspeelt. 

Maar wat is een mooi beeld van dat spel zelf, een beeld dat vermaakt 
en inspireert. Het circus vinden we een mooie metafoor. Daar gebeu-
ren allerlei verschillende spannende dingen waar je de adem bij kunt 
inhouden van spanning, die je kunt bewonderen of waar je om kunt 
lachen. Het is een spel met veel glitter en glamour. Veel schone schijn 
en veel illusies, want niet alles is wat het lijkt. Het circus is soms plat 

volksvermaak en soms een hoogstandje van kunnen en techniek, waar 
ook de elite naar toe gaat. Naar welk circus je ook gaat, de artiesten wil-
len jou een mooie avond geven en zorgen dat je je vermaakt. En dat is 
mooi, dat we ons vermaken met governance in plaats van het als een 
doodernstige zaak te zien. 
Waarde lezer, treed binnen in circus governance, waar wij u het verhaal 
van governance in de gezondheidszorg vertellen.

 

Hooggeëerd publiek,

Van harte welkom in Circus Governance,

Wereldberoemd, spectaculair, bloedstollend en mysterieus.



De spreekstalmeester,  
over toezicht

De spreekstalmeester is onmisbaar in het circus. Hij is een imposante 
figuur met een dikke buik, een grote snor en een hoge hoed. Hij opent 
de voorstelling en verbindt de circusacts met elkaar door opzwepende 
woorden. Door hem wordt de voorstelling één geheel en blijft het 
publiek betrokken. Tijdens de acts zit hij rustig op een bankje en kijkt 
toe, meestal achteloos aan zijn snor draaiend. De spreekstalmeester is een 
beetje een trieste figuur. Hij lijkt indrukwekkend en belangrijk, maar 
heeft maar beperkte invloed. Hij moet er op vertrouwen dat de artiesten 
zich goed voorbereiden en dat iedere act op tijd begint. Hij is vroeger zelf 
artiest geweest, maar moet nu toekijken hoe anderen doen, wat hij vroe-
ger zo goed kon. 
De spreekstalmeester wordt echter ineens belangrijk, als er iets mis gaat 
in de piste, bijvoorbeeld als een artiest uit de trapeze valt. Dan moet 
de spreekstalmeester de piste in om het publiek te informeren en bezig 
te houden, terwijl achter hem de gewonde artiest wordt afgevoerd. En 
daarna moet hij de boel normaliseren, zodat de volgende act kan begin-
nen, want: ‘the show must go on’. 
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Er zijn veel parallellen tussen een toezichthouder in de zorg en de spreek-
stalmeester. Ook hij zit normaal op een bankje als anderen (de raad 
van bestuur) hun act opvoeren. Veel toezichthouders zijn zelf bestuur-
der (geweest) en zien nu een ander de hoogstandjes uithalen, die zij 
zelf op een andere plek hebben laten zien. De spreekstalmeester zal 
nooit roepen dat het in zijn tijd anders ging of dat hij het zus of zo zou 
doen. Ex-bestuurders kunnen die neiging als toezichthouder niet altijd 
onderdrukken. 

Door het publiek wordt de toezichthouder net als de spreekstalmeester 
gezien als een indrukwekkende figuur, die heel wat voorstelt. De ver-
wachtingen zijn hooggespannen. Steeds meer verwachten de politiek en 
de maatschappij van de toezichthouder dat hij ‘garandeert’ dat er niets 
mis gaat in een zorgorganisatie. Die positie heeft de toezichthouder ech-
ter niet. De raad van toezicht houdt toezicht op de raad van bestuur en 
keurt belangrijke beslissingen van de raad van bestuur goed (of af ). De 
spreekstalmeester kan dat laatste alleen doen als hij ook directeur van het 
circus is. Dan kan hij een act tegenhouden, die hij gevaarlijk vindt. De 
toezichthouder heeft daar meer mogelijkheden voor, maar dan moet hij 
het risico van de ‘act’ wel goed in kunnen schatten. Dat is niet eenvou-
dig, als je beperkte informatie en beperkte tijd beschikbaar hebt. 

De raad van toezicht staat net als de spreekstalmeester in de schijnwer-
pers. Van de toezichthouder wordt verwacht dat hij in beperkte tijd 
en met beperkte informatie weet wat er speelt in de organisatie en kan 
beoordelen of dat proces goed bestuurd wordt. Hij moet daarbij kijken 
naar het belang van de organisatie en naar de wijze waarop de raad van 
bestuur de belangen van de stakeholders afweegt. De raad van toezicht 
moet weten of de organisatie haar klanten goed bedient. Overheden en 
externe toezichthouders hebben bovendien steeds vaker het idee dat de 
raad van toezicht namens de minister de realisatie van publieke belangen 
moet controleren. Dat is niet juist, maar toezichthouders worstelen wel 
steeds meer met de spanning tussen al die verschillende verwachtingen 
en de rol, die ze daarin moeten kiezen.

Als het mis gaat en de raad van bestuur niet goed functioneert, moet de 
(voorzitter van de) raad van toezicht hetzelfde doen als de spreekstal-
meester. Hij moet zich tot het publiek wenden en uitleggen wat er aan de 
hand is. Hij moet zorgen dat de boel wordt opgeruimd. En de raad van 
toezicht moet zorgen dat de normale toestand hersteld wordt, want ook 
in de zorg geldt ‘the show must go on’. 
De spreekstalmeester moet in staat zijn om het publiek vertrouwen 
terug te geven als er iets ergs gebeurt in de piste. Als op dat moment 
het publiek geschrokken en huilend de circustent verlaat, dan komt het 
nooit meer goed met het circus. Dus moet de spreekstalmeester de ernst 
van het incident niet verdoezelen en het publiek goed informeren wat er 
gebeurd is. Hij moet het vertrouwen herstellen en het publiek overreden 
om te blijven om naar de rest van de voorstelling te kijken. Als er iets mis 
gaat in een organisatie heeft de raad van bestuur die rol. Maar als de raad 
van bestuur zelf bij het incident is betrokken, dan moet de raad van toe-
zicht zich tot het publiek wenden om het vertrouwen te herstellen. Dan 
kun je niet zeggen dat je het niet wist of dat je er niet over gaat. Dan kun 
je het herstel van vertrouwen ook niet aan de nieuwe (interim) bestuur-
der overlaten, maar moet je zelf de piste in. 

Een raad van toezicht moet dus kunnen schakelen tussen twee verschil-
lende houdingen:
•	 Passief	en	beschouwend,	als	de	raad	van	bestuur	zijn	werk	goed	doet.
•	 Actief	en	handelend,	als	de	bestuurder	in	het	geding	is.	
Dit is één van de moeilijkste en meest onderschatte elementen van toe-
zicht houden. De mens is van nature geneigd om handelend op te tre-
den. Dat is veel logischer dan toekijken terwijl een ander (de bestuurder) 
aan het werk is. Toch mag je als toezichthouder niet handelen, maar 
moet je kijken of die ander het goed doet, hem advies geven en zijn 
beslissingen goedkeuren, ook als hij niet al je adviezen heeft opgevolgd. 
De toezichthouders zijn de werkgever van de bestuurder, dus moeten 
zij beoordelen of hij het goed doet en beslissen over zijn beloning. Als 
de bestuurder niet goed functioneert of vertrekt, dan moet de toezicht-
houder ineens actief aan de slag om het probleem op te lossen. Daarna 
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moet de toezichthouder weer terug naar de passieve en beschouwende 
rol die hij daarvoor had. Dat is lastig, vooral om te bepalen wanneer 
die momenten van rolwisseling zich aandienen. De spreekstalmeester 
zit met zijn neus bovenop de voorstelling, zodat hij tijdig kan zien dat 
het misgaat. De toezichthouder ziet het primaire proces niet en moet 
op informatie, signalen uit de organisatie, lichaamstaal en andere afge-
leide grootheden afgaan om te weten of het goed gaat en of de raad van 
bestuur ‘in control’ is. 

In het gebruikelijke besturingsmodel in de zorg zijn bestuur en toezicht 
op dat bestuur gescheiden. Hoewel er veel kritiek is op dat model, is het 
een enorme verbetering ten opzichte van de vorige decennia. Alle orga-
nisaties hebben nu een professioneel bestuur en er is intern toezicht op 
dat bestuur. Dat is een veel betere constructie dan een bestuur van regen-
ten die het leiden van de organisatie erbij doen, zoals we eeuwenlang 
hebben gehad. Het geeft een duidelijke scheiding van verantwoordelijk-
heden en bevoegdheden, die vastligt in de statuten. Dat de toezichthou-
ders zichzelf benoemen is lastig, maar is niet het grootste probleem in de 
besturing van zorgorganisaties, zeker niet nu er zo veel eisen aan de ver-
antwoording gesteld worden.

Veel lastiger is dat toezicht houden eigenlijk een onnatuurlijke activiteit 
is voor de mens, die van nature actiegericht is. Dat vraagt heel andere 
vaardigheden en een andere houding van een mens dan besturen, mana-
gen of professionele zorg verlenen. Maatschappelijk zijn we nog steeds 
op zoek naar wat een mens nu eigenlijk nodig heeft om een goede toe-
zichthouder te zijn en hoe we hem of haar in staat kunnen stellen om 
de attitude, kennis en vaardigheden voor het houden van toezicht te 
verwerven. 
De discussie moet niet gaan over modellen en structuren maar over de 
vraag hoe de raad van toezicht geholpen kan worden om de op zich 
onnatuurlijke toezichtrol effectief te vervullen. 

Toezichthouden is tegennatuurlijk voor de op 
actie gerichte mens. Toezichthouders zoeken 
voortdurend naar de juiste mix van passief 
toezicht op het bestuur en actieve bemoeienis 
als werkgever van de raad van bestuur.



De jongleur, 
over besturen

Na een roffel op de drum komt hij binnen: de jongleur. Elegant, strak 
in het pak en vol zelfvertrouwen. Hij zal ons laten zien wat hij kan. Het 
begint eenvoudig, maar na een halve minuut houdt de jongleur behen-
dig veel ballen in de lucht. Het gaat zo razend snel, dat het publiek niet 
eens meer kan zien met hoeveel ballen de jongleur speelt. Alleen de jong-
leur heeft het overzicht. Soms dreigt er een bal te vallen, maar de artiest 
brengt hem flitsend weer in het spel. Hij geniet van zijn werk, want hij 
heeft steeds een brede glimlach op zijn gezicht. Na een tijdje stopt hij met 
de ballen en laat deze zacht landen. Dan gaat hij weer verder met schotel-
tjes op stokken of een andere set attributen. Hij blijft het toonbeeld van 
beheersing en geeft het publiek vertrouwen in zijn kunsten. Hij wekt de 
schijn dat het gemakkelijk is wat hij doet en dat er niets fout kan gaan. 
Hij laat geen enkele twijfel blijken. Hij weet dat het publiek geen fouten 
tolereert en onmiddellijk gaat joelen als hij de controle verliest.
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Bestuurders zullen zich herkennen in het beeld van de jongleur. Een 
bestuurder moet ook heel veel ballen in de lucht houden en snel kunnen 
handelen als er iets mis dreigt te gaan. Hij moet voortdurend intern en 
extern laten zien dat hij alles beheerst en ‘in control’ is. Hij weet dat er 
direct om zijn aftreden geroepen wordt als er iets fout gaat. Terwijl het 
publiek in het circus volstaat met boegeroep als het misgaat, willen de 
toeschouwers in de maatschappij direct koppen zien rollen. Één ernstige 
fout en er komen Kamervragen, de IGZ dreigt met ingrijpen en er wordt 
geroepen om strengere regels. De organisatie staat in een kwaad daglicht 
en er zijn twijfels over de kwaliteiten van de bestuurder. De raad van toe-
zicht, die eerst volledig achter de bestuurder stond, begint te twijfelen en 
mompelt iets over een regeling. De meester jongleur, die vorige week nog 
vol zelfvertrouwen in de schijnwerpers stond, dreigt nu onder boegeroep 
de piste te moeten verlaten. Hij krijgt geen hulp meer van de spreekstal-
meester en krijgt niet meer de kans om zijn fout te herstellen. Gelukkig 
kan hij snel in een ander circus aan de gang, waar niemand vraagt hoe 
het in het vorige circus is gegaan. 

Net als jongleren is besturen een kunst, die je moet leren. En die je kunt 
leren als je over de juiste basiskennis en vaardigheden beschikt. De jong-
leur krijgt de kans om veel achter de schermen te oefenen, voor hij de 
piste ingaat. De bestuurder heeft minder kans om te oefenen en in het 
begin een paar ballen te laten vallen. In de eerste honderd dagen moet hij 
laten zien wie hij is, wat hij wil en wat hij kan. Dan mag er nog wel eens 
een bal vallen. Daarna moeten alle ballen in de lucht blijven. De bestuur-
der is met veel verschillende zaken bezig, die hij allemaal tot een goed 
einde moet (laten) brengen. Hij wisselt voortdurend tussen grote stra-
tegische vraagstukken en dagelijkse regelzaken. Hij moet het evenwicht 
vinden tussen zelf doen en laten doen. Hij moet een manier vinden om 
te weten wat er in zijn organisatie omgaat en of dat wel goed gaat. 

Er is ook een belangrijk verschil tussen de bestuurder en de jongleur. De 
ballen van de jongleur zijn allemaal even groot. De bestuurder heeft veel 
verschillende attributen in de lucht te houden. Ze zijn bovendien niet 

gelijk van gewicht en vorm en ze bewegen in een verschillend tempo. 
Dat maakt dat de bestuurder niet het vloeiende en gelijke tempo van 
de jongleur aan kan houden. Ballen of schoteltjes zijn objecten, die niet 
van vorm veranderen, geen eigen tempo aanhouden en vooral niet terug-
praten. De bestuurder heeft te maken met ontwikkelingen en projecten, 
waarin anderen mede het tempo bepalen en opvattingen hebben over de 
noodzakelijke snelheid van hun eigen bal; een snelheid, die niet vanzelf 
past bij de snelheid van de andere ballen. 

Er zijn ook veel meer invloeden. In de piste heeft de jongleur alleen met 
zichzelf te maken. Verkeerd licht of een valse luchtstroom kunnen zijn 
werk lastig maken. Een onrustig publiek kan hem uit zijn concentratie 
halen, maar veel meer invloeden zijn er niet. De bestuurder werkt in 
een maatschappelijk krachtenveld, waarbij het publiek en de pers zich 
voortdurend met zijn act bemoeien. Hij wordt door zijn raad van toe-
zicht getoetst en moet aan hen laten zien welke ballen hij in de lucht 
heeft en wanneer en hoe hij die wil laten landen. De spelregels in de 
bestuurderspiste veranderen steeds, waardoor de succesvolle bal van gis-
teren vandaag niet meer in de lucht te houden is. Dan moet een nieuwe 
bal worden opgeworpen, terwijl de bestuurder nog niet weet hoe zwaar 
de bal is en hoe die zich in het spel zal gaan gedragen. 

De jongleur is geslaagd als hij alle ballen in de lucht kan houden. Dat is 
zijn resultaat. Voor de bestuurder is dat onvoldoende. Het jongleren met 
vele ballen is geen doel maar middel. Het middel om resultaten te berei-
ken. De organisatie moet goede zorg leveren, de bedrijfsvoering moet op 
orde zijn en er moet goed met cliënten en medewerkers worden omge-
gaan. Projecten zoals ICT of bouw moeten tijdig en binnen de geraamde 
kosten worden gerealiseerd. De onderhandelingen met zorgverzekeraar 
of zorgkantoor moeten een goed leveringscontract opleveren. Kwaliteit 
en veiligheid moeten op orde zijn. De organisatie is ‘in control’ en ver-
antwoordt zich daarover op een inzichtelijke manier. Professionals doen 
hun werk goed en zorgen voor innovatie en ketenzorg. De organisatie 
staat goed in de maatschappelijke omgeving en de bestuurder draagt bij 
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aan het maatschappelijke debat. Er moeten dus niet alleen heel veel ver-
schillende ballen in de lucht worden gehouden, ze moeten ook op het 
juiste moment en op de juiste plaats landen en daar beklijven.

Het verschil tussen spelen met de ballen en ze op de juiste plek krijgen, is 
vanuit governance-oogpunt lastig voor bestuurders en hun toezichthou-
ders. Soms gaat er te veel aandacht uit naar het spelen met de ballen en te 
weinig naar de resultaten. Er zijn bestuurders die dat spel zo goed spelen 
en hun toezichthouders daarmee zo imponeren, dat die niet doorvragen 
naar de resultaten. Die bestuurders worden bij hun afscheid geroemd 
voor hun geweldige spel met de ballen, waarna hun opvolger grommend 
vaststelt dat veel ballen in de modder zijn beland.
Er zijn ook bestuurders, die meer in het resultaat geïnteresseerd zijn dan 
in het spel met de ballen. Ze zijn vaak minder opvallend en bereiken in 
stilte in een paar jaar grote resultaten in hun organisatie. Als ze te wei-
nig oog hebben voor het spel, dan raakt hun raad van toezicht ongerust, 
omdat de toezichthouders tussentijds weinig zien van het spel en moeten 
wachten op het resultaat. De bestuurder moet dus niet alleen vele ballen 
in de lucht houden, maar ook het evenwicht tussen het spel en de resul-
taten zien te vinden. 

Besturen is niet altijd leuk, maar net als de jongleur kan de bestuurder 
dat niet laten merken. Naar buiten toe en voor zijn medewerkers moet hij 
zelfvertrouwen en plezier in het werk laten zien. Hij heeft een glimlach 
op zijn gezicht en straalt vertrouwen uit. Hij moet het publiek vertrou-
wen in de organisatie geven en het tegelijkertijd vermaken. Een zekere 
charme en elegantie helpen daarbij, maar ze mogen niet overheersen.

Voor besturen moet je aanleg hebben. Je kunt je ontwikkelen als bestuur-
der door kennis te vergaren, te oefenen, op jezelf te reflecteren en feed-
back van anderen te vragen. Besturen is ook een stijl van leven, waar je 
van moet kunnen genieten en waarbij je dat genot deelt met je medewer-
kers. Tenslotte is besturen een kunst waar zowel de artiest als zijn publiek 
genoegen aan kunnen beleven.

Besturen is meer een stijl 
van leven dan een vak. De 
kunst van het besturen is om 
plezier te combineren met 
zelfreflectie en zichtbare 
resultaten.



Paardenacrobatiek, 
over samenspel

De piste is ineens heel vol. Een vierspan paarden komt binnen en gaat 
in draf rond. In het midden staat de menner, die de paarden stuurt met 
zijn stem en met de zweep. Hij laat de paarden versnellen en vertragen en 
soms zelfs van richting veranderen. Een aantal acrobaten voert op de rug-
gen en de flanken van de paarden verbluffende acrobatische toeren uit. 
Soms zijn de acrobaten frêle meisjes in tutu, andere keren stoere mannen 
in een Kozakkenpak. De snelheid is hoog, zowel van de paarden als van 
de acrobaten. Als toeschouwer houd je voortdurend je hart vast dat één 
van de acrobaten zal vallen en door de hoeven van een paard zal worden 
vertrapt. Maar het gaat meestal goed. Aan het eind van de act springen 
de acrobaten van de paarden. Terwijl de paarden de piste verlaten, dan-
ken de menner en de acrobaten gezamenlijk voor het applaus. Terecht 
applaus voor een perfecte samenwerking tussen de paarden, de acrobaten 
en de menner.
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Het samenspel tussen professionals en de raad van bestuur van een zorg-
organisatie vertoont parallellen met deze circusact, waarbij de acrobaten 
de professionals zijn. De paarden verbeelden de organisatie, waar de pro-
fessionals hun kunsten vertonen en de raad van bestuur zorgt als menner 
dat de bewegingen van organisatie en professionals op elkaar zijn afge-
stemd. Ze zijn van elkaar afhankelijk, maar hebben ieder hun eigen taak 
en verantwoordelijkheid. Bij het voorbereiden en repeteren van de act 
zullen de menner en de acrobaten voortdurend afstemmen wat werkt en 
wat niet, hoe het samenspel moet zijn en waar de risico’s te groot wor-
den. Maar eenmaal in de piste is er geen sprake meer van discussie. De 
menner zorgt dat de paarden op de goede manier lopen, zoals de raad 
van bestuur zorgt dat de organisatie loopt. Waarbij een lichte draf beter is 
om op gang te blijven dan stapvoets lopen of in galop raken. Paarden (en 
organisaties) voelen zich bij een lichte draf het meest senang. 
De acrobaten zijn de professionals. Na veel trainen en vallen en opstaan, 
voeren zij complexe en risicovolle taken uit op de paarden of in de orga-
nisatie. Zij moeten er volledig op kunnen vertrouwen dat de menner/
raad van bestuur de zaak in de hand heeft en zorgt dat de juiste draf en 
de juiste bewegingen gemaakt worden. Een circusact waarbij het samen-
spel tussen de menner, de acrobaten en de paarden niet goed is, mis-
lukt en berokkent iemand schade (de acrobaten, de paarden of zelfs het 
publiek). In sommige zorgorganisaties is dit samenspel minder goed. 
Dan struikelen de paarden of vallen de acrobaten. Soms gaan de acro-
baten hun kunsten buiten de organisatie vertonen. Wat acrobaten niet 
doen, doen zorgprofessionals wel, namelijk tijdens de act gaan discussi-
ëren met de menner of de paarden wel de goede kant oplopen of sneller 
of langzamer moeten. Ze zijn zich er niet altijd van bewust welke risico’s 
ze daardoor lopen.

Om goede zorg te verlenen moet het samenspel tussen de raad van 
bestuur, de professionals en de organisatie dus net zo soepel verlopen als 
bij de paardenacrobatiek. Of eigenlijk beter, want bij het circusnummer 
lopen de professionals/acrobaten het meeste risico, terwijl in de zorg de 
patiënten of cliënten het risico lopen. De kwaliteit van het samenspel is 

dus een belangrijk element in governance. Als dat niet op orde is, kan de 
zorgorganisatie geen goede zorg verlenen en haar maatschappelijke func-
tie niet goed vervullen. De bezoeker van het circus kan direct zien of het 
samenspel tussen acrobaten, paarden en menner goed is. Als dat niet zo 
is, dan zal de circusdirecteur ze niet de piste in laten gaan.

Hoe zit dat in de zorg? Hoe kan het publiek zien dat de ‘zorgact’ goed 
wordt uitgevoerd en dat het samenspel tussen bestuur, professionals en 
organisatie goed is? En hoe ziet de raad van toezicht dat? In de zorg 
vervult niemand de rol van de circusdirecteur, die in zijn eentje de act 
uit de piste kan verwijderen of de menner of de acrobaten vervangen 
als het niet goed gaat. De raad van toezicht kan de bestuurder/de men-
ner vervangen. Als de acrobaten/professionals niet goed genoeg zijn, is 
het de taak van de bestuurder hen te vervangen. Dat is al een beetje 
lastiger, want ligt het aan de acrobaat, de paarden of de menner dat de 
act niet goed loopt? Als de menner dat beoordeelt, krijgt hij al snel het 
verwijt dat het aan hem ligt maar dat hij dat probeert af te schuiven op 
de organisatie (de paarden) of de acrobaten (de professionals). Aan de 
andere kant lijkt de menner/bestuurder gemakkelijker te vervangen dan 
de andere onderdelen van de act. 
Als de act helemaal uit de piste verwijderd moet worden, is er geen cir-
cusdirecteur die dat kan doen. Er is niet één iemand die de zorgorgani-
satie (met professionals en bestuur) kan sluiten en uit de zorgmarkt kan 
verwijderen. De IGZ kan eisen stellen, een afdeling sluiten of de minister 
adviseren sancties te nemen. De zorgverzekeraar of het zorgkantoor zou 
geen contract met de organisatie kunnen sluiten, waardoor de organisa-
tie geen diensten meer kan leveren en geen geld ontvangt. De praktijk is 
in ieder geval nog dat organisaties die zowel op zorg als op bedrijfsvoe-
ring slecht presteren, niet uit het veld gehaald worden, maar hun slechte 
act kunnen blijven opvoeren.

Hoe weten we nu of de act van een zorgorganisatie goed en veilig is? 
De raad van toezicht is daarin (net als de circusdirecteur) de spil. Die 
zal steeds moeten zoeken naar kennis en informatie om te weten of het 
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samenspel tussen bestuur, professionals en organisatie goed is en of het 
samenspel leidt tot goede en veilige zorg en verantwoorde bedrijfsvoe-
ring. Die toets en beoordeling is veel directer en veel effectiever, dan 
wanneer externe instanties zich als circusdirecteur gaan opstellen en wil-
len ingrijpen. 
De raad van toezicht moet dus de hele act kunnen zien en kunnen beoor-
delen. Dat is lastig, want het gaat om het totaalbeeld en het werkt niet als 
de raad van toezicht de hoeven van ieder paard en het trainingsschema 
van iedere acrobaat gaat bekijken. De raad van bestuur zit midden in de 
act, maar is toch degene die als eerste kan beoordelen of het goed gaat. 
Hij laat de paarden lopen en laat de acrobaten hun capriolen uithalen. 
Hij is de eerste die de act moet stoppen als het mis dreigt te gaan en weer 
op gang moet brengen als de problemen zijn opgelost. Hij is ook degene 
die er tegenover de raad van toezicht voor moet instaan dat de hele act 
veilig is en goed verloopt. 

De governance-opgaven die we uit deze metafoor halen zijn:
− De bestuurder moet ervoor zorgen dat de act goed verloopt, dat het 

samenspel tussen organisatie, professionals en hemzelf de juiste zorg 
oplevert met een goede bedrijfsvoering.

− De raad van toezicht moet zorgen dat hij weet dat het samenspel goed 
gaat. De raad moet hiervan een totaalbeeld hebben in plaats van alleen 
te kijken naar de verschillende onderdelen.

− Soms ziet het publiek al dat de act niet goed verloopt, voordat raad van 
bestuur en raad van toezicht het zelf zien. Raad van bestuur en raad 
van toezicht moeten voorkomen dat dit gebeurt. 

Het samenspel tussen 
bestuur, organisatie 
en professionals is een 
belangrijke succesfactor 
voor goede zorg. Daarop 
toezichthouden is 
belangrijker dan het 
beoordelen van prestatie-
indicatoren.



De illusionist,  
over verantwoording

Vol bewondering kijken we in het circus naar de illusionist. Niets is 
immers wat het lijkt te zijn, alles is illusie. We zien de illusie van het 
doorzagen van het weesmeisje. en laten ons daardoor betoveren. Het kan 
niet waar zijn en toch willen we het graag geloven. Tegelijkertijd zouden 
we wel achter de schermen willen kijken om te zien hoe de illusionist 
dit voor elkaar krijgt. De illusionist is al aan een volgende act begonnen 
en we kijken ademloos toe hoe hij steeds meer konijnen uit zijn hoge 
hoed tovert of juist dingen onder een doek laat verdwijnen. De illusionist 
betovert ons in zo’n tempo dat werkelijkheid en illusie door elkaar lopen 
en we niet meer weten wat waar is en wat niet. Geloven we wat we zien 
of weten we dat de werkelijkheid anders is?
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Die vraag kunnen we ook stellen als het gaat om verantwoording. Als we 
het jaardocument van een zorgorganisatie lezen, weten we dan hoe de 
werkelijkheid eruit ziet of kijken we naar een illusie? Zeggen prestatie-
indicatoren werkelijk iets over de prestaties of zijn ze slechts een afgeleide 
van de werkelijkheid, met een beperkte informatiewaarde? Toen de 
IGZ de indicator voor decubitus invoerde, daalde het aantal decubitus 
gevallen het jaar daarop enorm door een kritischer registratie en niet 
omdat  patiënten minder wonden hadden. Een organisatie waar veel 
(bijna) fouten worden geregistreerd is niet vanzelfsprekend een slechte 
organisatie. De kans is groter dat de organisatie zo’n veilig klimaat heeft 
geschapen, dat medewerkers meer missers durven melden, dan in een 
onveilige organisatie. De illusie is dat de onveilige organisatie met minder 
foutmeldingen het beter doet, terwijl de werkelijkheid kan zijn dat fouten 
daar niet zichtbaar zijn.

De illusionist wordt betaald om ons illusies voor te toveren. Van de 
bestuurder of de zorgprofessional, die zich verantwoordt, verwachten 
we dat hij er alles aan doet om ons zo goed mogelijk over de werkelijk-
heid te informeren. De meeste bestuurders en professionals zijn te goeder 
trouw en willen zich zo goed mogelijk verantwoorden. Ze hebben dus een 
andere beroepsattitude dan de illusionist. Net als de illusionist hebben ze 
echter te maken met publiek, dat iets heel anders kan zien (of wil zien) 
dan de ‘verantwoorder’ beoogt met zijn informatie. Degene die in de wer-
kelijkheid staat, heeft soms het gevoel dat de registratie een illusie is en 
geen echt beeld van de werkelijkheid geeft. Dan wordt ‘verantwoording’ 
al gauw ‘bureaucratie’. Dat gebeurt ook als degene, die zich verantwoordt, 
niet begrijpt wat de ontvanger met de informatie doet. Zorgorganisaties 
besteden heel veel tijd en geld aan het verplichte jaardocument. Een 
omvangrijk stuk dat via het CIBG voor iedereen digitaal toegankelijk is. 
Maar is dit ook een informatierijk stuk? Het jaardocument geeft meestal 
geen indicatie voor een misstand, die zich het volgende jaar voordoet. Dat 
relativeert de betekenis er van. Daarmee is niet gezegd dat we maar moe-
ten stoppen met vastleggen en verantwoorden, maar wel dat we de waarde 
van verantwoording en vastlegging niet moeten verabsoluteren.

William Shakespeare schijnt ooit gezegd te hebben: ‘Beauty is in the eye 
of the beholder’. Wie naar iets kijkt, ziet wat hij wil zien. En als de toe-
schouwer eenmaal iets ziet, kan hij zich er moeilijk van losmaken. Het 
bekende voorbeeld is de tekening waarin een oude en een jonge vrouw 
verstopt zit. Als je eenmaal de oude vrouw ziet, kost het de grootste 
moeite om de jonge vrouw nog te vinden en omgekeerd. Zo is het ook 
met kijken naar prestatie-indicatoren en verslaglegging. Als je opvatting 
is dat er in Nederland slechte zorg wordt verleend, dan zie je dat bewezen 
in de ‘slechte’ gegevens. Vind je dat de zorg een gewone bedrijfstak is, 
waar ook fouten gemaakt worden, dan zul je de gegevens relativeren en 
vaststellen dat het foutenpercentage binnen de normale marges valt. Het 
maakt dus nogal wat uit met welk doel en met welk wereldbeeld je naar 
verantwoordingsinformatie kijkt.

Als het doel en het wereldbeeld van de kijker zijn waardering bepalen, 
hoe zit dat dan met degene die zich met de informatie verantwoordt? 
Ook diens opvattingen zullen bepalend zijn voor wat hij opschrijft. 
ZZP’ers in de wijkverpleging houden in hun schriftjes -in het belang van 
de patiënt- allerlei informatie bij, die ze in een grote organisatie als over-
bodige bureaucratie beschouwden. De informatie is nu van henzelf en 
hun cliënt en niet meer van een ver centraal orgaan. Het nut van dezelfde 
informatie is dus veranderd door een andere positie.

De overgrote meerderheid van bestuurders en professionals doet zijn best 
om integer te verantwoorden en te registreren. Dat wordt lastiger als er 
grote belangen op het spel staan. Als de verantwoordingsinformatie leidt 
tot straffen of belonen, dan wordt het moeilijker om ‘objectieve’ infor-
matie te geven. We weten inmiddels door schade en schande dat exces-
sieve bonusregelingen bij Shell en bij banken er toe hebben geleid, dat 
de top verkeerde informatie kreeg over de olievoorraad of hypotheken. 
Door de financiële prikkel krijgt degene die zich verantwoordt, er belang 
bij om de zaak zo gunstig mogelijk voor te stellen. Het openen van het 
ene DBC voor een kwaal kan meer opleveren dan de keuze voor een 
andere DBC. Dat beïnvloedt keuzen van mensen, of we dat nu willen 
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of niet. Geen enkele vastlegging is eenduidig. Als je dus door een waar-
heidsgetrouwe, maar net iets andere invulling van het formulier beter 
scoort, zou je wel gek zijn als je het formulier onvoordelig anders zou 
invullen.

In governance wordt terecht veel waarde gehecht aan verantwoording. 
De woorden, cijfers en indicatoren van de verantwoording zijn echter 
geen werkelijkheid. Het is een illusie dat je aan de hand van de verant-
woording de werkelijkheid volledig kunt kennen. Bij de illusionist willen 
we dat niet. De magie is weg als we de werkelijkheid kennen. In gover-
nance willen we dat wel, maar moet zowel degene die zich verantwoordt 
als degene aan wie verantwoord wordt, zich ervan bewust blijven dat 
ze naar een illusie kijken. Die illusie biedt niet voldoende houvast voor 
besturen en toezicht houden. Er zijn meer en andere vragen nodig om de 
werkelijkheid goed genoeg te kennen. 
 

Iedere verantwoording, 
schriftelijk of mondeling, is 
voor een groot deel een illusie 
van de werkelijkheid. Om de 
werkelijkheid te kennen is 
aanvullende informatie over 
de samenwerking tussen 
mensen en de cultuur in de 
organisatie nodig.



De dompteur,  
over controle

De dompteur treedt op met leeuwen in een kooi. Leeuwen zijn gevaar-
lijke dieren. Daarom moet de dompteur alles onder controle hebben. 
Die controle zit in de kooi, de piëdestals en in de hoepels. Controle zit 
ook in de zweep die gebruikt wordt om aanwijzingen te geven en niet 
om te slaan. De dompteur lijkt de held, die de baas is over zijn beesten, 
maar dat is slechts schijn. Hij moet op zijn hoede zijn, maar hij moet de 
leeuwen wel vertrouwen en een band met ze hebben. Hij moet de leeu-
wen goed voeden, zodat ze hem niet als prooi zien, maar ook weer niet 
zo veel te eten geven, dat de leeuwen vadsig en lui worden. De act met 
de leeuwen ziet er gevaarlijk en spectaculair uit en suggereert de superio-
riteit van de dompteur. De act lukt echter alleen als er een delicaat even-
wicht is tussen controle en vertrouwen.
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Governance is eveneens een delicaat evenwicht tussen controle en ver-
trouwen. In de gezondheidszorg is governance begonnen als handrei-
king aan bestuurders en toezichthouders maar in tien jaar verworden tot 
een controlesysteem waarin vertrouwen niet vanzelfsprekend is. In het 
bedrijfsleven is governance begonnen vanuit geschonden vertrouwen. 
Problemen met beursgenoteerde ondernemingen in de UK en de USA 
leidden tot de behoefte aan governancecodes. De bedrijven probeerden 
daarmee het vertrouwen terug te winnen. Er werd grote waarde gehecht 
aan zelfregulering, want zo krijg je beter het vertrouwen van de belegger 
terug, dan wanneer de overheid ingrijpt. Helaas bleek dat niet te werken. 
Daarom kwamen er steeds meer codes en maakte men in de USA een 
strenge wet (de Sarbanes-Oxley wet) om grip te krijgen op het bedrijfs-
leven. Dat leidt tot een controle- en afvinkcultuur, die de bankencrisis 
echter niet heeft kunnen voorkomen. Governance wordt zo een stapeling 
van steeds meer regels en controles, waar je door de regels het doel niet 
meer ziet.

Vertrouwen en controle worden vaak als tegenpolen gezien. Veel publieke 
toezichthouders hanteren de stelling ‘Vertrouwen is goed, maar controle 
is beter’ (zonder zich te realiseren dat dit een uitspraak van Joseph Stalin 
is), terwijl governance experts liever spreken over ‘Controle is goed, maar 
vertrouwen is nog beter’. Dit is echter een schijntegenstelling. 

Als de dompteur zijn leeuwen niet vertrouwt, wordt hij aangevallen  
omdat hij angst uitstraalt. Als de dompteur de leeuwen blindelings  
vertrouwt en ze niet onder controle houdt, wordt hij ook aangevallen. 
Leeuwen zijn trotse onafhankelijke dieren. Als de dompteur ze te klein 
houdt en te veel kwetst, worden ze agressief of zo dociel dat er geen lol 
meer aan te beleven is. Hij moet dus het juiste evenwicht vinden tussen 
vertrouwen en alertheid. Hij moet de balans vinden tussen respect voor 
de dieren en controle over hun handelen.

In governance spelen dezelfde paradoxen. Controle vanuit wantrouwen 
leidt tot stilstand. Probeer je organisaties, bestuurders en professionals te 

knechten, dan worden ze agressief. Ze proberen aan de regels te ontsnap-
pen of deze te negeren. Of ze berusten en worden even dociel als de leeu-
wen, waardoor ze geen initiatieven meer nemen. In de gezondheidszorg 
is dat gaande. Er zijn zoveel regels en controles en er is zo veel wantrou-
wen bij overheid en publiek dat de lol voor bestuurders en professionals 
eraf gaat. Het risico bestaat dat er niemand meer beweegt en innovaties 
uitblijven. Ieder incident wordt gezien als een ‘misstand’ of ‘schandaal’. 
De ‘verontwaardigde’ of ‘verbijsterde’ politicus vraagt om hard ingrijpen 
en nieuwe regels en controle. 
De roep om professionals de leiding over de zorg weer terug te geven en 
het management af te schaffen, is de andere kant van de medaille. Dat 
suggereert blind vertrouwen in de professionals, waardoor controle niet 
nodig zou zijn. De dompteur weet dat blind vertrouwen even onverstan-
dig is als wantrouwen. Professionals zijn net als leeuwen trots en onaf-
hankelijk. Ze gedijen het beste in een goede balans tussen vertrouwen en 
alertheid op hun handelen. Leeuwen kunnen zich niet verantwoorden 
over hun handelen, professionals kunnen dat wel.
Om je te kunnen verantwoorden is zelfcontrole nodig. Hoewel leeuwen 
zichzelf in de piste ook onder controle houden, gaat hier de vergelijking 
met professionals en bestuurders wat minder op. 
Ieder team van zorgverleners en iedere individuele zorgprofessional zal 
zichzelf controleren. Er wordt gewerkt volgens protocollen en standaar-
den en volgens de laatste stand van de wetenschap. Er zijn preventieve 
maatregelen en er zijn controles en verificaties in het handelen inge-
bouwd, om het maken van fouten te voorkomen. Als het goed is corrige-
ren zorgverleners elkaar, voordat er fouten gemaakt worden.
Als zelfcontrole ontbreekt, dan heeft externe controle geen zin. Niemand 
kan met externe controlesystemen op afstand een gebrek aan zelfcontrole 
ongedaan maken. De situaties rond de beurshandelaren Nick Leeson en 
Jerôme Kerviel maken dat duidelijk. Zij corrigeerden zichzelf niet meer 
in de risico’s die ze namen en hun omgeving trad niet corrigerend op. Dat 
leidde tot crises in de bankwereld en tot veel externe controlesystemen, 
zonder dat we zeker weten of de zelfcontrole op de beursvloer is toegeno-
men. Iets soortgelijks geldt voor handen wassen op de operatiekamer. Als 
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dat voor het personeel op de OK niet vanzelfsprekend is en ze elkaar daar 
niet op corrigeren, hebben regels en controles door de raad van bestuur 
en de Inspectie Gezondheidszorg weinig zin.

Er is altijd het risico dat de zelfcontrole verslapt en dat er verkeerde 
gewoonten in de routine sluipen. Het helpt dus om je te verantwoorden 
over je handelen en over de wijze, waarop je het eigen handelen contro-
leert. Het helpt ook als iemand controleert of je doet wat je zegt en zegt 
wat je doet. Certificering is daarop gebaseerd. Daarnaast moet de eind-
verantwoordelijke in de organisatie (de raad van bestuur) weten hoe het 
in zijn organisatie gaat en daarover verantwoording afleggen. De maat-
schappij wil weten of de organisatie de goede dingen doet en ze goed 
doet. Daarvoor zijn verantwoording en controle nodig. 
Zo krijgen we een keten van zelfcontrole en verantwoording gecombi-
neerd met externe controle. De professional controleert zichzelf en legt 
verantwoording af aan zijn cliënt, aan de organisatie waar hij/zij werkt en 
soms ook nog aan de beroepsorganisatie waar hij/zij deel vanuit maakt. 
De bestuurder controleert professionals en andere medewerkers. Dat 
is de zelfcontrole van de organisatie, waarover de bestuurder intern en 
extern verantwoording aflegt. Een belangrijke zelfcontrole op het totale 
handelen van de organisatie is het toezicht door de raad van toezicht. 
Externe toezichthouders toetsen of de zelfcontrole heeft plaatsgevonden 
en of deze effectief is geweest, zodat kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering 
op orde zijn. Als dat niet het geval is, dan grijpt de toezichthouder in. 
Het is te hopen dat hij dan de zweep gebruikt om aanwijzingen te geven 
en niet om te slaan. 

Zowel bij de dompteur als in governance is steeds een balans nodig: 
− De balans tussen vertrouwen en alertheid. Die balans wordt ver-

stoord als alertheid ontaardt in wantrouwen of vertrouwen in blinde 
adoratie. 

− De balans tussen zelfbeheersing, zelfregulering en zelfcontrole aan de 
ene kant en externe controle en sancties aan de andere kant.

− De balans tussen speelruimte en lol voor de spelers en beheersings-
mechanismen en regulering van het spel aan de andere kant. 

Controle is alleen effectief als 
vertrouwen en alertheid in balans 
zijn. Controle gebaseerd op 
wantrouwen leidt tot verstarring.
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De clowns,  
over normen  
en waarden

Een circus kan niet zonder 
clowns. De clowns zorgen na 
een paar spannende acts voor de 
lach en de ontspanning. Pierrot 
is de melancholieke clown, afkom-
stig uit de Commedia del’ Arte. Hij 
wil iets laten zien of horen, iets dat hij 
heel belangrijk vindt. Hij speelt op zijn 
viool een verstild stuk met een diepere achter-
grond. Althans dat is de bedoeling. Die bedoe-
ling wordt wreed verstoord door August, de 
drukke en onhandige clown. August wil 
beweging en dynamiek. Hij wil lol maken, 
iets bouwen, een brand blussen of iets anders 
actiefs. Hij verstoort daarmee voortdurend de 
bezonkenheid van Pierrot, die steeds ongeluk-
kiger wordt. Pierrot laat zich meeslepen in de waan 
van de dag en slaagt er niet in zijn melodie ten gehore 
te brengen. August wil de melodie niet horen en over-
stemt deze met zijn roep om actie. De viool ligt aan de 
kant van de piste en Pierrot rent met August mee in zin-
loze actie. Uiteindelijk eindigt de act in complete chaos 
en heeft noch August noch Pierrot zijn doel bereikt. Maar 
het publiek heeft zich wel vermaakt.
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Sommige bestuurders lijken op August. Ze zijn voortdurend actiegericht. 
Ze willen grootse en ongebruikelijke plannen realiseren. Ze investeren in 
risicovol vastgoed, ze beginnen aan innovatieve ICT projecten, ze hebben 
plannen voor zorg in het buitenland of voor commerciële activiteiten. 
Als het maar anders en vernieuwend is en de organisatie en (vooral) de 
bestuurder er maar mee in de schijnwerper staat. 
De collega bestuurder of de raad van toezicht wil misschien net als Pierrot 
een ander geluid laten horen, maar dat wordt overstemd door de ‘August’ 
bestuurder en degenen, die met hem mee rennen. De vraag waarom we 
dit allemaal doen, wat onze visie is en ‘waartoe de organisatie op aarde 
is’ wordt overschreeuwd door de wens tot actie. De viool met de melodie 
van normen en waarden wordt niet bespeeld maar ligt werkeloos aan de 
kant. 
Tot het misgaat. Dan spreekt iedereen er schande van en komt het tot een 
waardeoordeel. Dan klinkt er geen mooie vioolmuziek, maar ketelmu-
ziek. De eerder bejubelde August wordt uitgejoeld en met pek en veren 
besmeurd. Maar nog steeds ziet niemand Pierrot met zijn viool staan.

Governance gaat niet alleen over bestuur, toezicht en verantwoording. 
Ethiek, normen en waarden en moraal zijn een belangrijke basis voor 
goede governance. Een organisatie wordt niet bij elkaar gehouden door 
structuur, maar door de samenwerking van mensen die iets gemeen-
schappelijks hebben. Dat gemeenschappelijke doel kan zijn om zo veel 
mogelijk geld te verdienen, voor mensen te zorgen, kinderen kennis bij te 
brengen, het milieu te verbeteren of het land te besturen.
Dat gemeenschappelijke doel krijg je alleen voor elkaar als je vergelijk-
bare normen en waarden hebt met anderen in dezelfde organisatie. Je 
gaat uit van een bepaald mensbeeld en van je eigen normen en waarden. 
Je zoekt mensen of een organisatie met vergelijkbare normen en waar-
den om mee samen te werken. Een jurist in de sociale advocatuur heeft 
heel andere normen en waarden dan een advocaat, die rechtszaken voert 
over het eigendomsrecht van een duur modemerk. Meestal zullen ze niet 
samen in één advocatenmaatschap kunnen werken, zonder elkaar ern-
stige verwijten te maken. 

Gedeelde normen en waarden zijn essentieel om als professionals samen 
te werken. Ze zijn ook essentieel om een organisatie bij elkaar te houden. 
Mensen die samenwerken moeten hetzelfde denken over ‘Zo doen we 
dat hier’ en ‘Natuurlijk doen we dat hier niet zo, want dat hoort niet’. 
Ze gaan uit van dezelfde normen en waarden. Ze hebben een vergelijk-
bare moraal en ethische opvattingen. Wanneer moraal, ethiek en nor-
men en waarden te veel uit elkaar liggen, komen er spanningen in de 
samenwerking.
Maar weet u of er in uw organisatie gedeelde normen en waarden zijn? 
Vaak blijkt een verschil in normen en waarden pas bij een nieuw plan of 
als er iets mis is. Zo kunnen er heftige emoties loskomen als de raad van 
bestuur van een VVT organisatie het plan opvat om rijkere ouderen in 
staat te stellen extra zorg in te kopen bovenop het AWBZ zorgzwaarte-
pakket, waarvoor ze geïndiceerd zijn. Een deel van de medewerkers vindt 
dat misschien een goed idee. Een ander deel zal het plan uit de grond 
van zijn hart veroordelen, want iedereen heeft recht op dezelfde zorg en 
het is ondenkbaar dat we de solidariteit doorbreken. Dan blijkt ineens 
dat we er binnen de organisatie heel verschillende normen en waarden 
op nahouden.

Normen en waarden zijn van groot belang bij de drie elementen van 
governance. De raad van bestuur bestuurt vanuit een (vaak impliciet) 
patroon van normen en waarden. Iedere toezichthouder brengt zijn eigen 
normen en waarden mee. Toezichthouders weten soms niet van elkaar of 
ze daarover wel voldoende gedeelde opvattingen hebben en bespreken 
dat niet met elkaar. Het verschil wordt pas duidelijk als de toezichthou-
ders het oneens zijn over de goedkeuring van een plan van de raad van 
bestuur, omdat ze er vanuit verschillende normen en waarden naar kij-
ken. De discussie over extra zorg voor de rijken kan ook in de raad van 
toezicht tot onoverbrugbare verschillen van inzicht leiden. 
Botsingen met externe toezichthouders gaan vaak over verschillende nor-
men en waarden. Een goed voorbeeld is de ketenzorg. Zorgorganisaties 
vinden dat ze moeten samenwerken om de ketenzorg mogelijk te maken. 
Ze vinden het acceptabel dat daarmee de vrije keuze van de patiënt 
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minder wordt. Voor de NMa staat juist die vrije keuze van de patiënt 
voorop. Beide normen botsen regelmatig met elkaar.

Voor verantwoording zijn normen en waarden eveneens van belang. 
Waarover ‘hoort’ een zorgorganisatie te rapporteren en waarom? En hoe 
beoordelen we de gegevens in die verantwoording? Gegevens over de 
beloning van de raad van bestuur in het jaardocument leiden (ook als 
deze binnen de beloningscode liggen –wat ook een norm is) soms tot 
grote morele verontwaardiging bij de een, terwijl de ander het een ver-
antwoord salaris voor een zorgbestuurder vindt.

Voor goede governance is het van eminent belang om te weten wat de 
achterliggende normen en waarden zijn van iemand die iets doet of 
die een standpunt inneemt. Dat kun je beter vooraf weten, dan op het 
moment dat er strijd is. Het is de vraag of er voldoende expliciet over 
elkaars normen en waarden gesproken wordt. 
Hoe vaak praat een raad van toezicht met elkaar over de normen en 
waarden van de leden? Zijn de normen en waarden van de persoon een 
element in de selectie van een nieuwe toezichthouder? Kent de raad van 
toezicht de normen en waarden van de raad van bestuur? Weet de raad 
van bestuur of er voldoende gedeelde normen en waarden in zijn orga-
nisatie zijn? Hanteren de raad van bestuur en de IGZ dezelfde normen 
en waarden als ze naar het professioneel handelen kijken?

Governance wordt een stuk beter als betrokkenen vaker hun normen 
en waarden expliciet zouden maken en met elkaar zouden delen voor 
er een probleem is, in plaats van elkaar te bestrijden als het probleem 
ontstaan is.

Voor goede governance zijn 
gedeelde normen en waarden van 
toezichthouders en bestuurders 
nodig. Het gesprek over gedeelde 
normen en waarden zou vaker 
gevoerd kunnen worden.



De trapezisten,  
over veiligheid

Het is altijd heel spannend om te zien, die lenige mannen en vrou-
wen die in de nok van het circus van trapeze naar trapeze springen. Als 
publiek verdraai je je nek om het te zien en houd je je hart vast dat er 
een valt. Dat is het aantrekkelijke van het werk aan de trapeze. Je denkt 
dat het fout zal gaan en toch loopt het goed af. De atleten zetten zich af 
en springen. Ze hangen vrij in de lucht en grijpen dan net op tijd de tra-
peze of de handen van een andere atleet en zweven naar de andere kant 
van de tent. Ze beginnen eenvoudig, maar het wordt steeds ingewikkel-
der. Op een gegeven moment vliegen er wel vier atleten tegelijk door de 
lucht, die allemaal op tijd houvast vinden. Het is indrukwekkend maar 
ook wel een beetje eng. Alleen als je goed kijkt, zie je hoe de atleten 
veilig heden hebben ingebouwd. Ze laten de trapeze altijd een paar keer 
heen en weer gaan, terwijl ze checken of de beweging goed is en ze zich 
concentreren. Er is bijna altijd een vangnet, dat als onderdeel van de act 
wordt gebruikt. De atleet laat zich van de trapeze vallen, veert terug via 
het vangnet en wordt weer onderdeel van de act. De toeschouwer vraagt 
zich af of de val in het net gepland was of dat er iets mis ging. Dat maakt 
niet uit, want het loopt goed af. 
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In de gezondheidszorg loopt het niet altijd goed af. Veiligheid krijgt de 
laatste jaren veel aandacht, maar is nog niet zo vanzelfsprekend inge-
bouwd als bij de trapezeact. Het concentratiemoment van de trapezist, 
waarin hij kijkt of alles op orde is voor hij de sprong waagt, is vergelijk-
baar met de ‘time out’ op de operatiekamer. Bij zo’n time out verifiëren 
de snijdende specialist, de anesthesioloog en de OK assistenten gezamen-
lijk of dit de juiste patiënt en de juiste operatie is en of alles klaar ligt, 
voordat ze beginnen. Die time out is nog niet overal gebruikelijk in de 
OK, terwijl geen enkele trapezist zal springen voor hij deze check heeft 
gedaan. 
Een belangrijk verschil is dat de trapezist zelf schade ondervindt als de 
check niet in orde is, terwijl op de OK de patiënt en niet het OK per-
soneel fysieke schade leidt. Dat is geen reden voor een verschillende 
benadering. 

Het vangnet staat symbool voor een ander verschil tussen de trapezeact 
en de gezondheidszorg. In het circus weten publiek en acrobaten dat 
werken aan de trapeze gevaarlijk is en grote risico’s heeft. Die risico’s 
worden onderkend en zo veel mogelijk ondervangen door bijvoorbeeld 
het net. De act wordt natuurlijk veel spannender zonder net en sommige 
trapezisten nemen dat risico. Als het dan mis gaat, is het goed mis. In 
de voorstelling Varekai van Cirque du Soleil, die een paar jaar geleden 
in Nederland draaide, speelde een artiest op krukken met verwrongen 
ledenmaten mee. Duidelijk een acrobaat, die het risico had genomen 
en dat met fysieke schade had moeten bekopen. Het was mis gegaan en 
dat kan gebeuren. Een touw kan breken, de trapeze kan scheef gaan, een 
collega kan misgrijpen of de springer kan een inschattingsfout maken. 
De trapezisten kennen die risico’s en weten hoe ze ze op moeten van-
gen. Daar zijn ze op getraind. Het publiek kijkt vol bewondering, maar 
hoopt ook stiekem een beetje dat het misgaat, want dat geeft juist de 
spanning.

In de gezondheidszorg wordt er anders aangekeken tegen risico’s voor de 
patiënt. Bij het publiek en de politici leeft steeds meer het beeld dat de 

zorg honderd procent veilig moet (kunnen) zijn. De spanning dat het 
mis zou kunnen gaan, willen we hier niet. Maar technische gebreken 
en menselijke fouten komen ook in de zorg voor, terwijl het menselijk 
lichaam van de patiënt anders op ingrepen kan reageren dan verwacht. 
Er zal dus altijd het nodige mis gaan, hoe vervelend dat ook is. Een vang-
net is niet altijd voorhanden.
Voor professionals in de zorg is het moeilijk om de risico’s van hun han-
delen en de kans dat het mis gaat onder ogen te zien. De patiënt kijkt 
nog steeds op naar de dokter en verwacht van hem of haar de oplossing 
van zijn probleem. Dat wordt minder door surfen op internet en second 
opinion, maar het blijft lastig voor de dokter om in de spreekkamer toe 
te geven dat je het even niet weet of dat er aan de voorgestelde behande-
ling grote risico’s verbonden zijn. En als je het wel vertelt, is het maar de 
vraag of de bange en wanhopige patiënt het wil horen. Dat veroorzaakt 
spanning tussen enerzijds de verwachting van het publiek en van jezelf 
dat je geen fouten mag maken en anderzijds de realiteit dat er een flinke 
kans is dat het mis gaat. Dus moet je als ‘trapezist’ in de zorg meer zelf-
vertrouwen uitstralen dan je hebt. Je springt zonder vangnet of je pro-
beert het vangnet voor het publiek onzichtbaar te maken. En je gaat zelf 
geloven dat springen zonder vangnet normaal is en dat jij dat goed kunt. 
Daarom is het lastig om te accepteren als een collega je wil corrigeren of 
tegenhouden, dus roept ‘niet springen’. 

Bij de trapezeact is veiligheid onderdeel van het handelen en ingebouwd 
in het proces. Alle spelers zijn zich voortdurend bewust van de risico’s 
en handelen daarnaar. Ze weten dat het fout kan gaan. Ze proberen 
de gevolgen te verkleinen door het vangnet of accepteren de verstrek-
kende persoonlijke schade als ze die voorzorg niet nemen. De veiligheid 
wordt niet van buitenaf opgelegd of afgedwongen. De arbeidsinspectie 
zal wel bij tijd en wijle de kwaliteit van de touwen controleren, maar het 
is maar de vraag of er zoveel prestatie-indicatoren, registraties en extern 
opgelegde protocollen zijn om de veiligheid af te dwingen. De trapezis-
ten moeten zichzelf bewust zijn van de risico’s en zelf veilig handelen. 
Niemand anders kan dat doen. 
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Dat geldt ook in de gezondheidszorg. Veilig handelen en risico’s han-
teerbaar maken kunnen alleen de zorgprofessionals en hun patiënten of 
cliënten samen. Protocollen en regels kunnen wel bijdragen tot de goede 
randvoorwaarden, maar nooit veilig handelen afdwingen. Toch is dat 
wel de maatschappelijke beweging. Met uitspraken van de minister, een 
Veiligheid Management Systeem, controles door de IGZ en protocollen 
proberen we de professionals te dwingen veilig ‘te springen’. Dat werkt 
alleen als de professionals zich daar zelf van bewust zijn en er naar hande-
len. Dat vraagt een lange weg van opleiding, training en bewustwording. 
Die is gaande, maar zal pas op langere termijn vruchten afwerpen. 

De ontwikkeling van (kwaliteit en) veiligheid in de gezondheidszorg 
ondervindt op dit moment twee belemmeringen, die bij de trapezeact 
niet (meer) spelen:
− De fictie dat de zorg honderd procent veilig kan zijn en dat er geen 

fouten gemaakt (mogen) worden, belemmert ons om goed de risico’s 
onder ogen te zien en te analyseren wat vermijdbaar is en wat niet.

− Verbetering van veiligheid is nog te veel een centraal van buitenaf 
opgelegde norm en te weinig geïncorporeerd in het denken en hande-
len van de professionals.

Door de eis van onfeilbaarheid, de toenemende claims, de druk dat ‘het 
moet’ en de veronderstelde besturing op afstand dreigt weerstand en 
onbegrip bij de professionals. Dat kan de ontwikkeling van veiligheid 
belemmeren in plaats van bevorderen. 

Het wegnemen van de twee belemmeringen, die hiervoor zijn genoemd, 
is een belangrijke governance-opgave voor de komende jaren. Die 
opgave ligt bij raden van bestuur en raden van toezicht van organisaties, 
bij de professionals en hun beroepsgroepen en bij de overheid en haar 
toezichthouders.
 

Veiligheid moet van de professionals 
zelf komen, die kun je niet van buitenaf 
afdwingen. Bestuurders kunnen 
professionals stimuleren om de zorg 
veiliger te maken.



Oosterse danseressen,  
over transparantie

Niet ieder circus heeft ze, maar Circus Governance wel, Oosterse danse-
ressen. Vergezeld van ijle muziek van een fluitspeler dansen zes soepele 
meisjes in het midden van de piste. Ze bewegen langzaam en sensueel. 
Hun hele lichaam is bij de dans betrokken. De bewegingen zijn complex 
en elegant. Je moet goed opletten om hen te kunnen volgen. De meis-
jes zijn gekleed in doorzichtige kleding, maar wel in zo veel lagen, dat je 
hun lichaam kunt vermoeden, maar niet kunt zien. Ook het gezicht en 
de haren zijn bedekt met bijna transparante sluiers. Daardoor gaat al je 
aandacht uit naar wat ze doen. De sluiers accentueren de bewegingen en 
maken deze nog vloeiender dan ze al zijn. De dans is een rustpunt in de 
verder zo spannende circusvoorstelling.
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Transparantie is een modewoord in governance. Alles moet volledig 
transparant zijn voor iedereen. Het optreden van de Oosterse danseres-
sen toont aan dat daarmee niet altijd het juiste bereikt wordt. Zou de 
danseres volledig transparante kleding aanhebben, dan zou haar lichaam 
alle aandacht trekken en niet wat ze doet. Juist de gelaagdheid en het 
bedekken van de naaktheid maakt de dans aantrekkelijk en zorgt dat de 
toeschouwer zich concentreert op wat er gebeurt en niet op de meisjes 
zelf. Alleen zo zijn ze in staat sensueel te bewegen voor een groot publiek 
zonder zich bloot te geven. 

Transparant betekent letterlijk doorzichtig. Maar als iets doorzichtig is, 
kijk je er dwars doorheen. Een vensterruit is volledig transparant, maar 
als we er naar kijken zien we niet de ruit, maar het panorama erachter. 
Als een organisatie dus volledig transparant zou zijn, dan kijk je er dwars 
doorheen en zie je nog niets. 
Het gaat niet om ‘doorzicht’, maar om ‘inzicht’. Transparantie in gover-
nance zou dus vertaald moeten worden naar de vraag hoe je inzicht 
verkrijgt in wat er gebeurt en niet hoe je overal dwars doorheen kunt 
kijken.

Het versluierde lichaam van de danseressen geeft ons meer inzicht in hun 
bewegingen en de sluiers versterken die. Zo zit het ook bij het functione-
ren van een organisatie of diens raad van bestuur. We willen kunnen zien 
wat er gebeurt, welke bewegingen gemaakt worden en wat het resultaat 
daarvan is. Daarvoor hoeven we niet overal dwars doorheen te kijken. 
Liever niet zelfs. 
Stel je eens voor dat iedereen door alle muren heen zou kunnen kijken 
en ieder woord zou kunnen horen dat de dokter met haar patiënt wisselt 
en omgekeerd. Dat is ongewenste en onnodige transparantie. Als alles 
zo doorzichtig is, dan zal de patiënt niet meer alles over zichzelf aan de 
dokter vertellen. 
Problemen worden vaak in een wat versluierde omgeving opgelost. 
Diplomaten maken daar gebruik van om zonder gezichtsverlies voor de 
machthebber toch afspraken te kunnen maken. De transparantie van 

WikiLeaks maakt hun werk lastiger. Ook onderhandelaars kunnen niet 
werken als ze volledig transparant zijn over hun werkwijze en de resultaten 
die ze willen bereiken. In veel gevallen zijn we dus gebaat bij minder 
transparantie en enige versluiering om zaken voor elkaar te krijgen.

De grens tussen vertrouwelijkheid en achterkamertjespolitiek is echter flin-
terdun. Slaat het door, dan worden er verboden prijsafspraken gemaakt of 
deals gesloten met grote negatieve maatschappelijke consequenties. Dan 
blijken er jaren later zaken gedaan te zijn, die het daglicht niet kunnen 
verdragen of blijkt het disfunctioneren van een medisch specialist door 
alle betrokkenen te zijn afgedekt in een ‘conspiracy of silence’. 
Iedere keer dat zo’n heimelijke afspraak aan het licht komt, wordt de roep 
om dat in de toekomst te voorkomen sterker. Behalve dat er dan kop-
pen moeten rollen, wordt er om meer transparantie gevraagd. Er komen 
nieuwe regels en indicatoren om geheim gedoe te voorkomen. Er worden 
nieuwe verantwoordingseisen gesteld.
Al die indicatoren en verantwoording geven vaak niet het gewenste 
inzicht. Er moet veel uitgelegd en geïnterpreteerd worden om de gegevens 
goed te begrijpen. Dat is ook het bezwaar dat ziekenhuizen hebben tegen 
het publiceren van sterftecijfers. Als je die niet goed kunt interpreteren, 
dan trek je er al gauw verkeerde conclusies uit. Dat kan twee kanten op: 
‘Dit ziekenhuis is slecht, want er sterven zo veel mensen’ of ‘Ons zieken-
huis heeft zo veel ernstig zieke patiënten, dat het logisch is, dat er bij ons 
meer mensen sterven’. Voor het oog transparante cijfers leiden dan niet 
tot inzicht, maar tot nieuwe discussie.

Moeten we het streven naar transparantie dan maar opgeven en accep-
teren dat er veel versluierd is? Neen, maar we moeten wel duidelijk het 
onderscheid tussen ‘doorzicht’ en ‘inzicht’ maken. Doorzichtigheid is nut-
teloos, als je er dwars doorheen kijkt en nog niks weet. Inzichtelijkheid 
is van grote betekenis. Als je inzicht in iets hebt, dan wordt je daar wijzer 
van. 
Inzicht is tweezijdig. Het begint niet bij cijfers of informatie, maar bij 
begrip. Iemand die informatie beoordeelt, zal eerst zelfinzicht moeten 
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hebben. Hij weet wat hij weet en hoe hij kijkt en wat dat betekent voor 
zijn manier van kijken. Hij heeft helder wat hij wil weten en wat hij met 
die kennis gaat doen. Dat is de betekenis van ‘inzicht’ bij de ontvanger. 
Inzicht verwerven is actief en niet passief. 

Aan de kant van de inzichtgever spelen andere zaken. Hij moet bereid 
zijn inzicht te geven en zich te verantwoorden. Dat vraagt ook om zelf-
inzicht: ‘Wat doe ik eigenlijk? En wat zouden anderen moeten weten van 
wat ik doe, hoe ik het doe en welk resultaat het oplevert?’ Het antwoord 
op die vragen maakt duidelijk waarover de gever zich wil verantwoor-
den, waarin hij inzicht wil geven. Het maakt ook duidelijk waar de gever 
transparantie ongewenst vindt, bijvoorbeeld omdat dat de belangen van 
zijn patiënt schaadt. 
Als duidelijk is waarin inzicht gegeven moet worden, moet de inzichtge-
ver zich de vraag stellen hoe hij dat inzicht kan geven. Dat moet op een 
zodanige manier, dat het voor de ontvanger begrijpelijk is en vertrouwd 
kan worden. Als de ontvanger het idee krijgt door de informatie op een 
dwaalspoor gezet te worden, dan schiet niemand met ‘transparantie’ iets 
op.
Vaak is er een groot -en niet uitgesproken- verschil van mening tussen de 
gever en de ontvanger over hoe inzicht gegeven kan worden, welke infor-
matie gegeven moet worden en hoe die geïnterpreteerd moet worden. 
De sterftecijfers van ziekenhuizen zijn daar een goed voorbeeld van. Als 
de ontvanger de informatie niet vertrouwt, onvolledig of onbegrijpelijk 
vindt, dan zal deze blijven roepen om meer transparantie. De politiek 
stelt zich nu zo op ten opzichte van de zorg. De zorg is tot nu toe niet in 
staat zoveel inzicht te geven, dat de politiek daar vertrouwen in heeft.
Het is ook de vicieuze cirkel, waarin een raad van toezicht en een raad 
van bestuur kunnen komen, als de bestuurder niet wil informeren of 
de toezichthouder de bestuurder niet vertrouwt. Dan geeft steeds meer 
informatie steeds minder inzicht.

Transparantie is dus het verkeerde woord. Het gaat om inzicht en om de 
bereidheid zich te verantwoorden.

Inzicht in processen en 
de resultaten daarvan 

is belangrijker dan 
transparantie. Volledige 

transparantie geeft geen 
enkel inzicht.



Het publiek,  
over stakeholders 

Circusartiesten treden op voor publiek. Zonder publiek geen voorstel-
ling en zonder voorstelling geen applaus en inkomen. Het is dus fijn als 
de circustent vol zit en het publiek je kunsten waardeert. Het is ook fijn 
als het publiek na afloop enthousiast de voorstelling verlaat en vrienden 
en familie aanbeveelt om naar de voorstelling te gaan. Minder fijn is het 
als het publiek door boegeroep of -nog erger- door weg te lopen, laat zien 
niet tevreden te zijn over de voorstelling. Nu zal dat niet zo snel gebeu-
ren. Je gaat immers naar het circus om je te vermaken en je te verwonde-
ren. Je staat dus open en welwillend tegenover het aanbod. Je zult alleen 
ontevreden of boos worden als het aanbod helemaal niet aan je verwach-
tingen voldoet. Die verwachtingen stem je af op het circus waar je naar 
toe gaat. Bij een klein klassiek circus verwacht je minder spektakel dan 
bij Cirque du Soleil. 
In het circus wordt het publiek maar beperkt bij de voorstelling betrok-
ken. Clowns maken gebruik van de reacties van het publiek en betrek-
ken deze bij de act. De dompteur of de trapezisten betrekken het publiek 
niet in hun act. Als ze dat zouden doen, zou dat afleiden van de concen-
tratie en daardoor zouden de risico’s toenemen. Het publiek mag adem-
loos toekijken en na afloop applaudisseren, maar zich niet met de act 
bemoeien. Zo zijn de spelregels in het circus.

5756



5858 59

In de gezondheidszorg zijn die spelregels voor het publiek ingewikkelder. 
De tijd van ademloos toekijken is voorbij. Het publiek bestaat uit verze-
kerden, die premie betalen en patiënten/cliënten, die zorg afnemen. In 
die rollen stellen ze heel andere eisen dan als burgers en als kiezers. De 
zorg mag niet te veel kosten, maar moet wel direct beschikbaar zijn en 
van de beste kwaliteit zijn, als je hem nodig hebt. Dan wil je groot ver-
trouwen hebben in de zorgverlener en wil je dat hij alles voor jou uit de 
kast haalt. 

Als burger en kiezer is dat vertrouwen niet vanzelfsprekend. Je gaat niet 
welwillend en opgeruimd naar het zorgcircus kijken. Boegeroep en weg-
lopen zijn gemakkelijker dan applaudisseren. Bovendien zijn er nogal 
wat mensen, die zich voortdurend met de voorstelling willen bemoeien. 
Op de frontloge in het governancecircus in de gezondheidszorg zitten 
politici, die willen ingrijpen in de act en soms denken dat ze de act beter 
kunnen sturen dan de circusdirecteur. Voor hen op het bankje aan de 
rand van de piste zitten de publieke toezichthouders. Ze hebben zelf 
ooit in de piste gespeeld of hadden dat willen doen. Ze zijn uitstekend 
onderlegd in de theoretische achtergronden van het fenomeen ‘circus’ en 
hebben daar uitgesproken opvattingen over. Ze zien het als hun taak de 
artiesten in de piste en het publiek te beïnvloeden door misstanden aan 
te tonen, regels te stellen, kosten te beheersen of het speelveld te beper-
ken. Ze moeten aan hun ‘bazen’ in de politieke loge en aan het publiek 
laten zien dat ze hun geld waard zijn. Daarom roepen ze tegen de arties-
ten in de piste wat er anders moet en draaien ze zich om naar het publiek 
om aan te wijzen wat er niet goed gaat. 
Op de tweede rang zitten journalisten en ‘reaguurders’ die er vanuit gaan 
dat het fout gaat en dat ook direct verontwaardigd roepen.

De ingewikkelde rol van het publiek in het governancecircus voor de 
zorg heeft drie effecten:
1. Een groot deel van de activiteiten vindt niet meer in de piste plaats, 

maar daarbuiten. Discussies tussen politici, in de media, door toe-
zichthouders en door de burgers, leiden de aandacht af van wat er 

werkelijk in de zorg gebeurt. Het gaat steeds vaker over wat er zou 
moeten gebeuren in de piste of over het beeld dat de frontloge schetst 
van de piste. Er dreigt een schijnwerkelijkheid buiten de piste te ont-
staan, waar het beeld dat opgeroepen is, belangrijker is dan wat er echt 
gebeurt. Alsof er een gordijn om de piste hangt en het publiek alleen 
reageert op de beschrijving van een commentator op wat er achter het 
gordijn gebeurt.

2. Het publiek mengt dat commentaar met zijn eigen (slechte) ervarin-
gen en krijgt daardoor het gevoel dat er weinig goed gaat in de zorg. 
Zo ontstaat een maatschappelijk beeld dat de zorg onbetaalbaar is en 
van zeer slechte kwaliteit. En dat mensen in de zorg niet bereid zijn dat 
te veranderen en zich alleen maar hoge salarissen toekennen.

3. De artiesten in de piste, de zorgverleners, ondersteuners en managers 
in de zorg worden daar onzeker en chagrijnig van. Ze kunnen de nei-
ging hebben om met hun rug naar het publiek te gaan staan of hun act 
achter de schermen op te voeren. Of ze kunnen de neiging hebben het 
publiek overmatig te plezieren en hun professionaliteit te verkwanse-
len voor een populaire act. Ze nemen soms te grote risico’s omdat het 
publiek zorgondernemerschap en innovatie van hen verwacht. Of ze 
nemen juist geen enkel risico en spijkeren alles dicht om kritiek van 
het publiek te voorkomen.

Het heeft geen zin om over deze drie effecten een waardeoordeel te heb-
ben. Ze zijn er en ze hebben hun invloed op het maatschappelijk functio-
neren van de gezondheidszorg en de maatschappelijke acceptatie ervan. 

Het is wel verstandig om je als bestuurder en toezichthouder bewust te 
zijn van deze effecten en daarmee rekening te houden. Ten opzichte van 
de zorgprofessionals heb je als bestuurder een dubbele taak. Aan de ene 
kant moet je ze een beetje afschermen van de woede van het publiek en 
ze motiveren om hun werk goed te doen. Aan de andere kant moet je 
bewustzijn kweken, dat het publiek openheid en eerlijkheid verwacht en 
dat de professional zijn werk niet meer in beslotenheid en zonder ver-
antwoording kan doen. De raad van toezicht heeft een belangrijke taak 
om steeds met de bestuurder in gesprek te zijn hoe hij die twee taken ten 
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opzichte van de professionals vervult en hoe succesvol dat is.
Raden van bestuur en raden van toezicht samen vervullen een belang-
rijke rol in het omgaan met de verwachtingen van ‘het publiek’. 
Verantwoording aan de burger en een goede relatie met de stakehol-
ders kunnen met name het tweede effect kleiner maken. Dat betekent 
ook dat problemen niet afgedekt worden, maar dat er snel en adequaat 
gehandeld wordt en dat het probleem erkend wordt en dat inzichtelijk is 
hoe het is opgelost. Het verwijt krijgen dat je organisatie meewerkt aan 
iets ‘onder de pet houden’ of in mooi Engels ‘a conspiracy of silence’ in 
stand houdt, berokkent iedereen schade. 

Op de schouders van bestuurders, toezichthouders én professionals rust 
ook de moeilijke taak om de activiteiten weer terug te brengen in de 
piste. Niet wat ‘Den Haag’, ‘de media’ of ‘het publiek’ voor beeld heb-
ben van de zorg, maar wat er werkelijk in de zorg gebeurt, is van belang. 
Tussen beide zit nogal eens verschil. De papieren wereld en ‘verbijstering’ 
en ‘geschoktheid’ over incidenten bepalen dan het beeld. Dat kan leiden 
tot allerlei regels en maatregelen, die de discrepantie tussen het papie-
ren beeld en de werkelijkheid vergroten. Bestuurders, toezichthouders en 
professionals proberen de kloof tussen beeld en werkelijkheid te verklei-
nen. Ze zullen er naar streven om het publiek zelf te laten zien wat er in 
de piste speelt door de gordijnen weg te halen, de act te laten zien en uit 
te leggen hoe deze in elkaar zit en waarom. 
Dat noemen we ‘maatschappelijke verantwoording’, maar het is veel 
meer dan dat. Het gaat erom het publiek (inclusief de frontloge) een 
inzichtelijk en eerlijk beeld te geven van het functioneren van de zorg, 
van wat er goed gaat, wat er fout gaat en wat er beter kan. Maar ook 
over onmogelijkheden en risico’s en over het wegnemen van onrealisti-
sche verwachtingen.
Het publiek zal niet veranderen. De wijze waarop het governancecircus 
in de zorg hiermee om gaat kan dat publiek wel beter tevreden stellen. 

Gezondheidszorg komt tot stand 
tussen cliënt en zorgverlener en niet 
in de vergaderzalen van stakeholders. 
Professionals, bestuurders en toezicht-
houders staan voor de moeilijke taak 
om de discussie over standpunten van 
stakeholders terug te leiden naar wat er 
werkelijk toe doet in de zorg.



Grande finale,  
over governance in 
de gezondheidszorg 

De circusvoorstelling nadert zijn eind. Het orkest speelt rustige muziek 
om de overgang te markeren. De muziek gaat over in een mars met veel 
koperblazers. Daar komen ze een voor een binnen, de artiesten die de 
circusavond tot een succes hebben gemaakt. De spreekstalmeester klikt 
met zijn zweep en stelt ze nogmaals een voor een voor. De jongleur, die 
zoveel ballen in de lucht kan houden. De acrobaten op de paarden, die 
met hun paardenmenner zo goed dier en mens samen laten werken. De 
illusionist, die schijn en werkelijkheid zo goed weet te combineren. De 
dompteur, die zijn leeuwen goed onder controle heeft, maar ze ook ver-
trouwt. De clowns, waarom we hard hebben gelachen, maar die ook 
melancholie hebben en die laten zien waar daadkracht en ethiek met 
elkaar botsen. De trapezisten, die adembenemende acrobatiek uithalen 
in de nok van het circus, maar wel goed hun veiligheid in de gaten hou-
den. De mystieke Oosterse danseressen, die laten zien dat transparantie 
niet altijd de beste keuze is. 
Nu staan ze er allemaal, moe maar voldaan. Vriendelijk lachend en bui-
gend het applaus in ontvangst nemend. Het applaus van het publiek 
dat tevreden en enthousiast is en dat zeker anderen de voorstelling zal 
aanbevelen. 
Met een laatste roffel op de trom en een schelle trompet is de voorstel-
ling ten einde en verlaten de artiesten zwaaiend naar het publiek de zaal. 
Het is mooi geweest. 
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‘Het is mooi geweest’ als waardering voor wat er is gedaan, is geen gebrui-
kelijke gedachte in governance van de zorg. Als het mooi of goed is, zeg-
gen we het niet. Maar als het niet deugt, dan roepen we gelijk ‘boe’. 
Dan komen er maatregelen om de slechten in het gareel te krijgen, waar 
de goeden dan weer last van hebben. Governance (overigens niet alleen 
in de zorg, maar in alle sectoren en Westerse landen) lijkt soms op een 
voortrollende sneeuwbal, waarbij een misstand aanleiding is voor regels, 
die regels overtreden worden, waardoor er weer nieuwe regels en codes 
komen, die overtreden worden, enzovoorts. Is dat nu waar governance 
om draait of gaat het om iets anders?

Aan de hand van het circus hebben we verschillende aspecten van gover-
nance in de zorg de revue zien passeren. We hebben daarbij niet gekeken 
hoe het ‘hoort’, maar hoe het gaat. Toezicht bleek onnatuurlijk en het 
moeten schakelen tussen passief toezicht houden en actief ingrijpen bij 
een probleem met de raad van bestuur, is een onderschat dilemma voor 
toezichthouders. 
De raad van bestuur heeft veel gemeen met een jongleur, die steeds veel 
ballen in de lucht moet houden. Voor de jongleur is het spelen met bal-
len het resultaat. Voor de bestuurder is het een middel. Hij zal ook iets 
moeten bereiken en de ballen hun juiste plaats moeten geven. We zagen 
aan de dompteur dat controle niet zonder vertrouwen kan. Bij de clowns 
zagen we hoe normen en waarden in de knel dreigen te raken als er veel 
gehandeld moet worden en er geen tijd is voor reflectie. Samenspel tus-
sen alle partijen is nodig om goede zorg te bereiken. Dat geldt zeker 
voor het bestuur en de professionals in de organisatie. Een samenspel, 
dat goed verbeeld wordt door de paardenacrobatiek.
Transparantie was het thema bij de Oosterse danseressen, die ons lie-
ten zien dat het niet gaat om doorzicht, maar om inzicht. Governance 
zou meer over inzicht en minder over transparantie moeten gaan. Het 
beheersen van risico’s en de veiligheid van de patiëntenzorg konden we 
goed duiden aan de hand van de trapezisten, waarbij veiligheid voorop 
staat en is ingebed in het eigen werken. Tenslotte zagen we hoe het 
publiek aankijkt tegen de zorg en daarop reageert.

Het circus heeft ons inzicht gegeven in verschillende aspecten van gover-
nance in de zorg. Dan blijkt steeds dat er in governance geen gemakke-
lijke oplossingen zijn. Er zitten onoplosbare dilemma’s in en ambigue 
bewegingen. Hoe mensen denken en handelen en wat hun verwachtin-
gen zijn, bepaalt in belangrijke mate de uitkomst van governance-proces-
sen. Dat kun je maar voor een deel in regels en protocollen vastleggen en 
je kunt het er zeker niet mee bepalen. Dat maakt governance zo boeiend, 
maar tegelijkertijd zo ongrijpbaar. 

In 1999 werd governance als begrip in de gezondheidszorg geïntrodu-
ceerd met 30 aanbevelingen. Die aanbevelingen waren bedoeld als hand-
reiking aan bestuurders en toezichthouders van organisaties, die in het 
raad van toezichtmodel nieuwe rollen moesten spelen. Die handreiking 
heeft zeker bijgedragen aan verbetering van de besturing van zorgorga-
nisaties en het toezicht daarop. De scheiding tussen bestuur en toezicht 
en de professionalisering van eerst het bestuur en nu de toezichthouders 
is een enorme verbetering ten opzichte van het regentenmodel dat eeu-
wen daarvoor gebruikelijk was. Laten we dat vooral niet vergeten in de 
discussie over de huidige besturing van de zorg. Laten we ook niet verge-
ten dat de stichting nooit bedoeld was om grote organisaties te besturen. 
De wetgever wilde een rechtsvorm met een ‘dode hand’, die niet zomaar 
door belanghebbenden kon worden leeggehaald. Daarom mag de stich-
ting geen winst uitkeren en zijn er geen ‘uiteindelijk belanghebbenden’ 
(zoals de leden bij een vereniging en de aandeelhouders bij een vennoot-
schap), die het bestuur/de raad van toezicht naar huis kunnen sturen. 
De gedachte dat een stichting gebruikt moet worden, omdat die geen 
winst mag maken, is nog steeds op die dode hand gebaseerd. Maar de 
(bewuste) keerzijde daarvan is, dat je de invloed van belanghebbenden 
en de verantwoording van de raad van toezicht in een stichting niet goed 
kunt regelen. 

In het tweede decennium van de eenentwintigste eeuw bevindt de gover-
nance van de zorg zich in een tussenpositie. Het governancemodel is – met 
de scheiding van bestuur en toezicht en de huidige maatschappelijke 
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verantwoording – aanzienlijk verbeterd ten opzichte van 25 jaar geleden. 
Maar we gebruiken niet de goede rechtsvorm. De stichting past niet bij 
de bedrijfsvoering van uiterst complexe en grote ondernemingen, die 
midden in de maatschappij staan. Daarvoor zijn de vennootschap en de 
(coöperatieve) vereniging veel beter geschikt.
Er wordt geroepen om nieuwe structuren, zonder dat de bruikbaar-
heid van de huidige rechtspersonen voldoende is onderzocht. Er is de 
wens om stakeholders nog meer invloed op zorgorganisaties te geven. 
De Angelsaksische gedachte dat er ‘iemand’ eigenaar van een rechtsper-
soon moet zijn en dat die het voor het zeggen heeft, wordt ten onrechte 
vertaald naar Nederland, waar het burgerlijk recht op andere principes is 
gebaseerd. De angst voor ‘winst’ in de zorg leidt tot pogingen om dat via 
regelgeving en nieuwe rechtsvormen onmogelijk te maken. 
Als alle wetten, zoals de Wet op de Maatschappelijke Onderneming en 
de Wet Cliëntenrechten Zorg ongewijzigd beide Kamers passeren, wor-
den zorgorganisaties onbestuurbaar. Iedereen moet dan over alles zeggen-
schap hebben en er is niemand meer bevoegd om een beslissing te nemen 
en verantwoordelijk als die beslissing verkeerd uitpakt. 

In de zorg zijn we verzeild geraakt in een bijna ondoordringbaar woud 
van governancecodes, regels en wetten. Als je een nieuwe toezichthou-
der alle documenten wilt geven, waarin iets over governance in de zorg 
geregeld is, dan heb je inmiddels twee loodgieterstassen nodig om al deze 
papieren op te bergen. Bovendien is de handreiking van twaalf jaar gele-
den verworden tot verplichte regelgeving, die je of toepast of uitlegt. Dat 
is op zich goed, maar als je door de bomen het bos niet meer ziet, weet 
je ook niet of je alles wel volgt. Om aan te sluiten bij de metafoor in dit 
boekje: governance is een heel circus geworden. Maar wel een circus waar 
de tent niet overzichtelijk is en het publiek eerder boe zal roepen dan 
applaudisseren. En waar niet iedere artiest nog trots en blij is dat hij zijn 
act mag opvoeren.

Governance is bedoeld om de gezondheidszorg 
goed te laten functioneren en om burgers 
vertrouwen in de gezondheidszorg te geven. De 
huidige ontwikkeling van governance naar meer 
wetten, regels, procedures en controles leidt tot 
het tegenovergestelde en is dus niet effectief.



Het circus trekt verder,
over de toekomst van  
Health Care Governance 
De laatste voorstelling van het circus is geweest. Op een regenachtige 
maandagochtend wordt het circus afgebroken om in een andere stad 
weer opgebouwd te worden. De dieren worden in de transportwa-
gens gebracht. De clown haalt zijn, nog niet gedroogde, was binnen. 
Gespierde mannen breken de circustent af. De zijkanten zijn al opgerold. 
Nu zakt de nok van de tent via lieren langzaam naar beneden. Als het 
niet zo hard regende zou het een spectaculair gezicht zijn. Morgen is het 
circus vertrokken en rest een modderig terrein als enige herinnering.
Het circus gaat in een andere stad dezelfde kunsten vertonen voor een 
nieuw publiek. Volgend jaar is het circus weer in deze stad. Dan worden 
dezelfde acts weer spectaculair aangekondigd met schreeuwerige reclame-
borden rond lantaarnpalen en met een parade door de stad. Er zullen 
maar een paar nieuwe nummers in het circus zijn, maar het publiek laat 
zich volgend jaar opnieuw verrassen.
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Governance trekt niet van stad tot stad. Governance is een permanent 
circus dat zich een vaste plaats in de maatschappij heeft veroverd. Wil het 
publiek geboeid blijven, dan moet er dus telkens iets nieuws bedacht wor-
den of moet tenminste de schijn van vernieuwing opgehouden worden. 
Daarom volgt de ene code de andere op. In de gezondheidszorg zijn we 
na de aanbevelingen van de commissie Health Care Governance toe 
aan de tweede Branchebrede Governancecode. Het governancecircus is 
inmiddels uitgebreid met een Beloningscode van de NVZD en NVTZ, 
een aanbeveling voor de honorering van toezichthouders, prestatie-in-
dicatoren en veel (concept)wetgeving. Alle adviesorganen hebben hun 
opvattingen over governance in de zorg op schrift gesteld en de publieke 
toezichthouders voor de zorg geven steeds meer in detail aan hoe ze toe-
zicht zullen houden en welke eisen ze aan het interne toezicht stellen.

Er is de laatste twaalf jaar een enorme hoeveelheid instrumentarium 
voor Health Care Governance. Ook is er het nodige wetenschappelijke 
onderzoek gedaan. Is de gezondheidszorg daar nu beter van geworden? 
Het totaalbeeld is niet positief. Hoewel er veel goede zorg geleverd wordt 
door professionele en betrokken zorgverleners, staat de zorg als geheel 
in een kwaad daglicht en is de overheersende politieke en maatschap-
pelijke opvatting dat de (governance van de) gezondheidszorg niet goed 
genoeg is. De veelheid aan governance-instrumentarium heeft dus niet 
geholpen.
Het heeft dan geen enkele zin om op dezelfde weg door te gaan en nog 
meer en nog gedetailleerdere governanceregels te maken. Als zo veel niet 
helpt, dan werkt nog meer van hetzelfde dus averechts. Dan zien we door 
de bomen het bos niet meer. Het wordt dus tijd voor een nieuwe en 
andere kijk op governance in de zorg. Hoe kunnen we anders aankij-
ken tegen governance in de zorg? Wat is de toekomst van Health Care 
Governance?

Laten we eerst eens kijken, waarom governance er eigenlijk is.
Governance is een middel en geen doel. Het doel van governance is dat 
een bepaalde sector (de zorg, de banken, huisvesting, onderwijs, handel) 

goed functioneert. Governance in de zorg moet er aan bijdragen dat: 
− de maatschappij (burgers, politiek, media, werkers in de zorg, toeleve-

ranciers) vertrouwen heeft in de gezondheidszorg; 
− maatschappelijke problemen met de zorg worden voorkomen of wor-

den opgelost;
− individuele burgers er vanuit kunnen gaan dat ze goede zorg krijgen;
− de maatschappij er vanuit mag gaan dat de gezondheidszorg van goede 

kwaliteit is en een redelijke prijs heeft;
− het zorgsysteem goed functioneert.
Als we veranderingen in het middel ‘governance’ willen doorvoeren, 
zullen we ons steeds moeten afvragen of een van deze doelen daarmee 
gediend is. Daarbij hoort ook de vraag of de maatschappelijke kosten van 
aanpassing van governance van de zorg opwegen tegen de maatschappe-
lijke baten in de zin dat de doelen beter gediend worden. 

Betere governance begint bij beter begrijpen hoe de gezondheidszorg in 
elkaar zit. We hebben een complex zorgsysteem, dat gedeeltelijk publiek 
wordt gefinancierd uit premies (en maar voor 10% uit belastingen). De 
zorg wordt aan personen geleverd door private rechtspersonen met pro-
fessionals in loondienst en door professionals, die een eigen private onder-
neming drijven. Professionals en de standaarden van hun beroepsgroep 
hebben grote invloed op de kwaliteit van de zorg. De zorg heeft daardoor 
te maken met drie governancesystemen met verschillende opvattingen, 
spelregels en gezagsverhoudingen, namelijk publieke governance, private 
governance en professionals governance1. Als een speler in één van de 
drie spelen dat niet begrijpt en met een rugbybal het voetbalveld opgaat, 
dan loopt het spel in de war en wordt er niets bereikt. In de zorg worden 
de verschillende spelen en spelregels nogal eens door elkaar gehaald. 

Betere governance van de zorg betekent ook vereenvoudigen van het 
instrumentarium. Niemand kan meer overzien welke regels er allemaal 
zijn en waar ze strijdig met elkaar zijn. Meer wetten en regels, of die 
nu van de overheid komen of van de branche zelf, zullen niet helpen 
en het doel van governance alleen maar minder goed bereiken. Het zou 

1 Hoek, H. (2007). Governance & Gezondheidszorg; Private, publieke en professionele invloeden op 
zorgaanbieders in Nederland. Dissertatie. Van Gorcum, Assen.
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de moeite waard zijn om eerst eens alle op stapel staande wetgeving en 
regelgeving in te trekken en opnieuw de vraag te stellen wat we willen 
regelen en met welk doel.
Datzelfde geldt voor nieuwe structuren, modellen en rechtspersonen. We 
kunnen beter zorgen dat het bestaande werkt, dan discussies aangaan 
over de one-tier board of de maatschappelijke onderneming. Het gedrag 
van mensen is veel belangrijker dan de structuur waarin ze werken. Een 
slechte structuur werkt wel met goede mensen, maar een goede structuur 
werkt niet met de verkeerde mensen. 
Wel is het nodig om voortdurend helder te hebben wie verantwoordelijk 
en bevoegd is om iets voor elkaar te brengen. Die twee begrippen horen 
bij elkaar. Je kunt alleen voor iets verantwoordelijk zijn, als je ook de 
bevoegdheid hebt om iets te doen. En je kunt niet bevoegd zijn om te 
bepalen hoe het moet, als je niet de verantwoordelijkheid neemt om het 
ook voor elkaar te krijgen. De verdeling van verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden in de zorg is redelijk duidelijk, al wordt er vaak niet naar 
gehandeld. 
Consistentie en rolvastheid is een ander element van betere governance 
in de zorg. Je kunt niet de ene dag de markt van vraag en aanbod tussen 
patiënt en dokter zijn werk laten doen en de volgende dag een macro-
budget vaststellen. De zorg zou er een stuk beter voor staan, als gemaakte 
keuzen consistent worden doorgevoerd en niet bij ieder incident weer ter 
discussie komen. 
Goede governance vereist ook visie. Visie van de raad van bestuur op 
de besturing van de organisatie. Visie van de raad van toezicht op de 
wijze waarop hij toezicht houdt. Visie van de externe toezichthouders op 
hun eigen toezicht en op hun toezichtcriteria. Vooral de visie op toezicht 
van raden van toezicht is nog onontgonnen terrein. Verschillen in visie 
tussen de leden van de raad van toezicht of tussen toezicht en bestuur, 
blijken pas als er iets mis is. Een gedeelde visie op toezicht is nog geen 
selectiecriterium voor een lid van de raad van toezicht. Evenmin is het 
een regelmatig punt van gesprek in de raad. Het toezicht op zorgorgani-
saties zal zeker verder verbeteren met een gedeelde toezichtvisie en gelijke 
rolopvatting in de raad van toezicht. 

Health Care Governance in de toekomst is 
gebaseerd op kennis en vereenvoudiging van 
het gezondheidszorg systeem. 
Het bestaande laten werken, duidelijkheid over 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden en 
consistentie in de eigen rol, zijn belangrijker 
dan het bedenken van nieuwe structuren en 
regels. 

Visie is de basis voor de nieuwe governance. 
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C3 en Health Care 
Governance
C3 adviseurs en managers is sinds 1988 actief in governance van de 
gezondheidszorg. 
C3 adviseert en begeleidt raden van bestuur en raden van toezicht van 
organisaties in zorg en welzijn en van samenwerkingsverbanden bij vele 
governancevraagstukken. 
C3 draagt bij aan de praktische en theoretische ontwikkeling van gover-
nance in de zorg door publicaties, lezingen, trainingen en wetenschap-
pelijk onderzoek.

De dienstverlening van C3 op het gebied van Health Care Governance 
bestaat onder andere uit:
•	 Ontwikkelen	van	een	visie	op	toezicht.
•	 Ontwikkelen	van	een	besturingsvisie.
•	 Begeleiden	zelfevaluatie	raden	van	toezicht.
•	 Coaching	van	raad	van	bestuur	en	van	individuele	bestuurders.
•	 Advisering	over	de	structuur	en	de	samenstelling	van	de	raad	van	

bestuur. 
•	 Advisering	over	profiel	en	samenstelling	van	de	raad	van	toezicht.
•	 Onderzoek	en	advies	bij	problemen	of	conflicten	in	raad	van	bestuur	

of raad van toezicht.
•	 Onderzoek,	advies	en	ontwerp	van	de	governance	bij	samenwerkings-

verbanden en bij fusies.
•	 Begeleiding	van	de	inrichting	van	governance	bij	

samenwerkingsverbanden.
•	 Onderzoek,	advies	en	(her)ontwerp	van	de	governance	van	concerns.
•	 Advies	over	en	begeleiding	van	de	samenwerking	tussen	raad	van	

bestuur en managementteam.
•	 Advies	over	medezeggenschap.
•	 Interim-bestuur.
•	 Interim-toezicht.

Voor de komende jaren verwacht C3 veranderingen in governance, 
waarbij het steeds meer aankomt op de persoonlijke kwaliteiten van 
bestuurders en toezichthouders, hun integriteit en hun vermogen tot 
communiceren. De relaties binnen en tussen de beide raden zijn van gro-
ter belang voor goede governance van zorgorganisaties dan het navolgen 
van de regels. 
Een visie op toezicht, een visie op bestuur en vooral een goede afstem-
ming tussen beide zijn bepalend voor de kwaliteit en de coherentie van 
governance. 
Openheid naar en goede samenwerking met medezeggenschap, manage-
ment en professionals in de organisatie zijn noodzakelijk, maar vragen 
om verandering van visie en werkwijzen. Daarvoor is tevens een andere 
wijze van evaluatie van de raad van bestuur nodig. 
Bestuurders en toezichthouders zullen nieuwe wegen willen vinden om 
met de stakeholders en de overheid om te gaan. Ze willen hun eigen 
kwaliteit leveren en hun eigen problemen oplossen zonder voortdurende 
incidentenpolitiek. Dat betekent ook dat binnen de sector goede organi-
saties meer afstand zullen nemen van hun zwakkere broeders.

C3 helpt bestuurders en toezichthouders graag om deze nieuwe uit-
dagingen aan te gaan.
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C3 adviseurs en managers 
C3 is een groep ervaren adviseurs, interim-managers en interim-bestuur-
ders, die gespecialiseerd is in gezondheidszorg en maatschappelijk wel-
zijn. Zij hebben allen kennis van en ervaring in deze sectoren. Een aantal 
combineert een zorgprofessionele achtergrond met verdere ontwikke-
ling in bedrijfskunde of management. Alle C3’ers hebben ruime kennis, 
vaardigheden en ervaring in het adviesvak en/of het vak van interim-
manager.

C3 werkt voor aanbieders van zorg en welzijn en voor  brancheorganisaties 
in landelijke verandertrajecten. De mensen van C3 besturen tijdelijk 
zorgorganisaties op eindverantwoordelijk niveau of leiden ad interim 
delen van de organisatie. Als programmamanager of projectleider dragen 
zij zorg voor de realisatie van één of meerdere projecten. Als verander-
manager of transitieadviseur begeleiden zij innovaties en transitie-
processen, zowel in één organisatie als in samenwerkingsverbanden. 
‘Hands on’ management op strategisch en tactisch niveau is een belang-
rijk deel van de portfolio van C3.

C3 onderscheidt zich vanouds met haar advisering over strategische 
vraagstukken in de gezondheidszorg. Het bureau adviseert bij  strategie-
vorming, visieontwikkeling en marktpositionering. De professionals van 
C3 begeleiden allerlei vormen van samenwerking, fusie, concerns, joint 
ventures en franchising. Zij hebben specifieke expertise op het gebied 
van de (coöperatieve) vereniging.
Als bestuurder, begeleider, coach en adviseur dragen C3’ers bij aan 
verbetering van governance en besturing van organisaties voor zorg en 
welzijn. 

C3 begeleidt processen van samenwerking tussen professionals en van 
hun positionering in de organisatie. 

Leidinggevenden worden ondersteund bij verbetering van zorgprocessen 
en – via comanagement en coaching – in hun eigen functioneren. C3 
helpt bij de opstelling of toetsing van businessplannen en bij verzelfstan-
diging van bedrijfsonderdelen.

De professionals van C3 delen hun kennis op verschillende manieren 
met de sector. Zij schrijven artikelen en weblogs en verzorgen regelmatig 
presentaties. Het bureau organiseert regelmatig workshops over actuele 
onderwerpen.

C3 adviseurs en managers
Postbus 170
3830 AD Leusden
Storkstraat 28a
3833 LB Leusden
033-4343170
info@c3am.nl
www.c3am.nl
www.c3log.nl 
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Hans Hoek 
Hans Hoek bundelt in dit boekje zijn kennis van en zijn visie op Health 
Care Governance. Hij vertelt het verhaal van het circus en de metaforen 
die hij ziet met aspecten van governance. 
Dat leidt tot prikkelende en soms onverwachte uitspraken aan het einde 
van de hoofdstukken. Hans bekijkt een onderwerp vanuit verschillende 
kanten en stimuleert daarmee tot nadenken en loslaten van vastgeroeste 
patronen. Hij combineert het vermogen tot een haarscherpe analyse met 
de didactische en stilistische vaardigheden om zaken gestructureerd uit 
te leggen. 
Daardoor maakt hij dilemma’s en keuzen zichtbaar en stelt hij heldere 
oplossingen voor. Hij ontwikkelt ideeën over vernieuwing en verbetering 
van governance, waarvan er in dit boekje een aantal zijn opgenomen.

Hans Hoek (1949) werkt al meer dan twintig jaar als interim-bestuurder 
en bestuursadviseur in de gezondheidszorg. Hij is tevens directeur van 
C3 adviseurs en managers.

Hans was onder andere interim-bestuurder van bloedbanken, ouderen-
zorg- en thuiszorgorganisaties, een Universitair Medische Centrum en een 
landelijke coöperatieve samenwerking van zorgaanbieders. Hij begeleidt 
samenwerking tussen zorgaanbieders en wordt vaak gevraagd om advies 
als zo’n samenwerking is vastgelopen. Hij begeleidt eveneens samenwer-
king tussen professionals en adviseert over het leiden van professionals. 
Hij leidt een leiderschapsprogramma voor (medische) professionals.

Health Care Governance is een belangrijk element van zijn werk. Hans 
nam het initiatief voor de commissie Health Care Governance. Hij is in 
2007 op governance van de gezondheidszorg gepromoveerd en publi-
ceert veel over dit onderwerp in artikelen en op zijn weblog. Hans heeft 
duidelijke opvattingen over goede governance en integriteit. Hij kijkt 
met een scherp oog naar het realisme en de haalbaarheid van governance 

voorstellen. Hij is kritisch op onduidelijke verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden en op onwerkbare compromissen.

Als bestuursadviseur adviseert en coacht Hans raden van bestuur. Hij 
begeleidt raden van toezicht bij zelfevaluaties en professionalisering. Hij 
analyseert complexe governance situaties en adviseert over heldere oplos-
singen, waarin belangenconflicten zichtbaar worden. Hans wordt regel-
matig gevraagd om advies en interventie bij een bestuurlijk conflict of bij 
een herstructurering van de raad van bestuur. Hans stimuleert raden van 
toezicht om hun visie op toezicht te expliciteren. 

Dr. ir. Hans Hoek
033-4343170
h.hoek@c3am.nl
www.c3am.nl/nl/hans-hoek/ 
hanshoek.c3log.nl
http://www.linkedin.com/in/hanshoekc3
@hanshoekzegt 
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