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9

Voorwoord

Tijdens mijn studietijd aan de faculteit Bestuurskunde van de Universiteit Twente, 
1989 – 1995, heb ik geleerd en ervaren dat wetenschappelijk onderzoek vooral moet 
voortkomen uit ‘nieuwsgierigheid’. Mijn interesse in de wetenschap is toentertijd met 
name geprikkeld door Bob Lieshout, bij wie ik ben afgestudeerd en die mij mijn eerste 
baan aan de universiteit gunde. In die periode, 1995-1997, heb ik gewerkt aan het 
opzetten van een promotieonderzoek naar de totstandkoming van de Europese Unie. 
Aanvankelijk om financiële redenen en later om persoonlijke redenen, is dat project 
niet door mijzelf uitgevoerd. Maar de ambitie bleef. Hoewel wij elkaar volledig uit het 
oog zijn verloren en hij geen deel heeft gehad aan dit proefschrift, is mijn eerste 
woord van dank wel aan hem gericht. Bob, het heeft ietsje langer geduurd, maar de 
met name door jou geprikkelde intellectuele nieuwsgierigheid heeft uiteindelijk toch 
geleid tot een academisch proefschrift. Dankjewel.

In 1998 ben ik gestart als directiemedewerker op ’t Bouwhuis, een organisatie die zorg 
en ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke handicap. Ik was daar 
koud binnen of er werd een start gemaakt met een fusieproces van vijf gehandicap-
tenzorgorganisaties, waarvan er uiteindelijk drie met elkaar zijn samengegaan als De 
Twentse Zorgcentra. Daar en toen heb ik veel geleerd over hoe het besturen van een 
zorgorganisatie eraan toegaat. In diezelfde periode werd ik lid van de Raad van Toe-
zicht van een van de rechtsvoorgangers van Pluryn (gehandicaptenzorg), waar ik twee 
fusieprocessen meemaakte. Door tegelijkertijd te werken als ondersteuner van een 
Raad van Bestuur en als toezichthouder is mijn interesse gewekt in het onderwerp dat 
uiteindelijk de basis vormde voor dit proefschrift: de interactie tussen bestuurders en 
toezichthouders, onderling en ten opzichte van elkaar.
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Voorwoord

Als kind en puber las ik nauwelijks boeken. Dat heb ik sinds mijn studententijd ruim-
schoots ingehaald. Op het terrein van management en leiderschap kreeg dit een im-
puls tijdens mijn opleiding Master of Health Business Administration aan de Erasmus 
Universiteit, alwaar ik Aad de Roo en Jan Moen heb ontmoet en heb leren kennen als 
inspirerende denkers binnen de gezondheidszorg. 
Jan en Aad, ik ben hartstikke blij en trots dat jullie samen hebben bijgedragen aan de 
tot standkoming en de afronding van dit promotietraject. Jan, uiteraard gaat mijn 
grootste dank naar jou uit. De afgelopen zes jaar heb jij als mijn promotor met niet 
aflatend enthousiasme talloze gesprekken met mij gevoerd, over de voortgang, maar 
vooral over ons beider passie en verwondering: ‘het spel van bestuur en toezicht’, 
waarbij wij beiden veel meer geboeid zijn door het spelconcept dan door de spelregels. 
Daarin schuilt ons inziens de meerwaarde van dit proefschrift, hoewel we ook hebben 
moeten ervaren dat dit inzicht nog niet voor iedereen op dezelfde waarde wordt ge-
schat.

De ambitie om onderzoek te gaan doen naar het feitelijk functioneren van Raden van 
Toezicht in de gezondheidszorg werd binnen enkele dagen heel concreet door een 
gesprek met mijn toenmalige werkgever: Arjen Jeninga van CC Zorgadviseurs. Door 
zijn enthousiasme voor mijn enthousiasme én het feit dat ik de mogelijkheid kreeg 
om één werkdag per week aan dit onderzoek te besteden, is een stevige basis gelegd 
voor dit proefschrift. Arjen, op het moment dat wij de afspraak maakten dat ik onder-
zoek zou gaan doen, konden wij beiden niet bevroeden dat de wereld er in twee jaar 
tijd volstrekt anders uit zou gaan zien. Toch is die periode voldoende geweest om dit 
onderzoek zodanig op de rails te zetten, dat ik het niet meer heb losgelaten. Dank 
daarvoor!

Tijdens onze voortgangsgesprekken zei Jan altijd: “Marc, op het moment dat ik vind 
dat het proefschrift klaar is, dan ga ik op pad om het verder binnen de universitaire 
wereld te regelen.”Dat bleek geen sinecure en is in eerste instantie ook niet gelukt. 
Met name het feit dat er een tweede promotor moest komen, heeft wat voeten in de 
aarde gehad. Dat is ook logisch omdat iemand dan bereid moet zijn om in een rijden-
de trein te stappen die in feite al bij het eindstation is. In mijn geval heeft dit ertoe 
geleid dat er nog een aantal wissels behoorlijk omgezet moesten worden, alvorens de 
trein het perron daadwerkelijk bereikte. Dat dit toch binnen afzienbare tijd is gelukt, 
is te danken aan de creativiteit en doortastendheid van Jac Geurts. Jac, we hebben 
samen geconstateerd dat het jammer is dat we elkaar pas aan het einde van mijn on-
derzoekstraject hebben ontmoet; wat mij betreft geldt dat zowel vanuit het perspec-
tief van de inhoud van het proefschrift als vanuit het meer persoonlijke aspect: je 
warme, inspirerende en doortastende wijze van begeleiden en soms ook van samen 
doorpakken. Veel dank daarvoor! En, je krijgt je medaille.

De afgelopen jaren hebben diverse mensen mij gevraagd waar ik de energie, de tijd en 
de drive vandaan haal om naast intensieve banen ook nog wetenschappelijk onder-
zoek te willen doen. Mijn antwoord daarop is meestal: “Dat is voer voor psychologen, 

bsl - Toezichtdynamica.indd   10 05-11-13   14:49
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Voorwoord

maar het zal ongetwijfeld iets met mijn opvoeding te maken hebben.” Goed je best 
doen en hard werken zijn waarden die ik van huis uit heb meegekregen. Pa en ma, 
mogelijkerwijs ben ik iets te ver doorgeschoten, maar het is wel mede dankzij jullie 
opvoeding en onvoorwaardelijke steun dat ik ook deze mijlpaal heb behaald. Dank 
jullie wel daarvoor.

De hoogste prijs voor het doen van promotieonderzoek naast een meer dan full-time 
baan, wordt ongetwijfeld betaald door de gezinsleden van de promovendus. In mijn 
geval dus door mijn echtgenote, Melanie en mijn kinderen Manoek en Mirke. In de 
afgelopen ruime 6 jaar ben ik vaker niet dan wel meegegaan naar feestjes en evene-
menten. Bovendien was ik met enige regelmaat wel fysiek maar niet geestelijk aanwe-
zig. Lieve Melanie, lieve Manoek en Mirke, uiteraard draag ik dit boek van harte aan 
jullie op, in de hoop dat het ook voor jullie een tastbaar positief resultaat is van mijn 
fysieke en geestelijke afwezigheid in de afgelopen jaren.  

Almelo en Gennep (en diverse hutjes op diverse heiden), 

Marc van Ooijen
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DEEL I: Opzet van het onderzoek 

§1. Inleiding

Veel organisaties in de gezondheidszorg zijn voortgekomen uit particulier initiatief. 
Het bestuur van deze organisaties bestond doorgaans uit een aantal vrijwilligers. De 
dagelijkse leiding lag meestal in handen van een directie, die verantwoording aflegde 
aan het bestuur. In de loop van de tijd zijn de meeste organisaties in de gezondheids-
zorg in omvang gegroeid, niet in de laatste plaats door fusies. Verder is op diverse 
terreinen het werk geleidelijk aan geprofessionaliseerd, zowel in de zorguitvoering als 
in de ondersteuning van het primaire proces. Aldus is het aansturen van deze (gro-
tere) zorgorganisaties steeds complexer geworden. Dit vroeg gaandeweg om meer 
expertise, tijd en aandacht dan mogelijk was voor een bestuur van vrijwilligers.1 Op 
deze wijze ontstond eind jaren zeventig van de vorige eeuw het Raad-van-Toezicht-
model, waarin het oude bestuur de rol van toezichthouder op zich nam en de directeur 
een steviger positie kreeg als bestuurder (Raad van Bestuur). 

Het Raad-van-Toezicht-model is pas in de jaren negentig van de vorige eeuw breed 
geïmplementeerd in de gezondheidszorg. In de jaren tachtig zijn weliswaar meerdere 
organisaties overgestapt op dit model, maar het proces van omschakelen van bestuur 
naar toezicht heeft tijd nodig gehad. Met het verhangen van de naambordjes alleen is 
er namelijk nog geen sprake van een daadwerkelijke implementatie van het nieuwe 
bestuursmodel. In diverse interviews die in het kader van dit onderzoek zijn gehou-
den, is nadrukkelijk benoemd dat het in de beginjaren erg wennen was om van de rol 
van ‘bestuur’ over te stappen naar die van ‘toezichthouder’: van zelf sturen naar het 
toezien op het sturen door anderen. Hoe dan ook, eind jaren negentig was het Raad-
van-Toezicht-model gemeengoed geworden binnen de gezondheidszorg, in elk geval 
formeel. Daarmee was ook de tijd rijp om te bezien hoe dit model zich inhoudelijk 
verder zou kunnen ontwikkelen. Dit proces werd aangezwengeld door het rapport van 
de commissie Health Care Governance uit 1999, waarin naast een aantal beschouwin-
gen over goed bestuur en goed toezicht ook een dertigtal adviezen werd gegeven voor 
de verdere ontwikkeling van het bestuur en het toezicht.2

In 2002 en 2005 hebben Meurs en Schraven onderzocht in hoeverre Raden van Toe-
zicht de aanbevelingen van de commissie Health Care Governance hebben opgevolgd 
en welke ontwikkeling zij doormaakten.3 Uit deze onderzoeken blijkt onder andere 
dat zorgorganisaties in toenemende mate stappen zetten om datgene wat zij onder 

1 Zie onder andere Luursema, M. et all. (2003), Toekomst voor Raden van Toezicht? Corporate Governance in de 

publieke sector in vergelijkend perspectief. Assen: Van Gorcum, p. 16.

2 Commissie Health Care Governance (ed. 2003), Health care governance. Aanbevelingen voor goed bestuur, 

goed toezicht en adequate verantwoording in de Nederlandse gezondheidszorg. Hilversum: de toekomst.

3 Meurs, P. en Th. Schraven (2002), Langs de meetlat. Een onderzoek naar het functioneren van raden van 

toezicht in de zorg. Leusden: Kenniscentrum Governance in de zorg. En: Meurs, P. en Th. Schraven (2006), 

Raden van Toezicht opnieuw langs de meetlat. In: Meurs, P. en Th. Schraven (2006), Naar stimulerend en slim 

toezicht. Maarssen: Elsevier.
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Hoofdstuk 1 Context en probleemstelling

‘goed bestuur’ verstaan op papier te krijgen. De resultaten laten echter tevens zien dat 
instellingen ook vijf jaar na het rapport een aantal cruciale aanbevelingen van de com-
missie (nog) niet hebben opgevolgd.4 In 2008 is dit onderzoek herhaald, in opdracht 
van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Vervolgens 
hebben Blokdijk en Goodijk in 2010 aanvullend onderzoek verricht, waarbij ze de lijn 
uit de eerdere onderzoeken hebben doorgetrokken of in ieder geval hebben meegeno-
men.5 De uitkomsten van hun onderzoek zijn een bevestiging van eerdere resultaten 
en laten bovendien zien dat de aandacht voor de professionalisering van het toezicht 
nog steeds toeneemt. Het Raad-van-Toezicht-model heeft zich dus in het decennium 
na 1999 verder ontwikkeld. Anderzijds kan niet worden geconcludeerd dat alle toen-
malige aanbevelingen na tien jaar gemeengoed zijn geworden. Er kan zelfs worden 
gesteld dat er verschillen van mening zijn over een aantal van deze aanbevelingen.6 De 
vraag wat goed toezicht is, blijft dus actueel. 

Het afgelopen decennium is er in de Nederlandse zorgsector veel veranderd. Veel van 
deze veranderingen hebben te maken met een vraagstuk dat al decennia lang de be-
stuurlijke agenda’s domineert en dat is de betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Er 
kan namelijk worden gesteld dat de nieuwe zorgverzekeringswet (2006), de functiege-
richte bekostiging in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ; 2007) en de 
introductie van de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO; 2007) alle, 
direct of indirect, voortkomen uit het rapport van de commissie Dekker, ‘Bereidheid 
tot verandering’ (1987). Door deze wettelijke veranderingen is er sprake van ‘ver-
schuivende verantwoordelijkheden’, tussen rijk en gemeenten, maar ook tussen over-
heid en het veld, in ons geval de zorgorganisaties. 7 Gezien deze fundamentele veran-
deringen in de gezondheidszorg is het de vraag welke effecten dit heeft op het functi-
oneren van de Raad van Toezicht.

De toezichthoudende taak van een Raad van Toezicht omvat doorgaans meer dan 
alleen maar ‘kijken hoe het gaat’. Zo is één van de kerntaken van een Raad van Toe-

4 Ibid, pp. 20-21.

5 Blokdijk T.M.M. en R. Goodijk (2011), Zorgtoezicht in ontwikkeling: naar een betere balans tussen controle en 

strategisch partnerschap? Onderzoek naar samenstelling, werkwijze en functioneren van raden van toezicht in 

de zorg. TiasNimbas / Nationaal Register.

6 Zie bijvoorbeeld het rapport van de NVBG (2000), Juridische Vormgeving van bestuur en toezicht in de 

gezondheidszorg, p. 34 en p. 41.

7 Verschuivende verantwoordelijkheden is de titel van een boek onder redactie van Grit en Meurs, waarin 

diverse consequenties en dilemma’s worden beschreven inzake de terugtrekkende beweging van de 

overheid. Het gaat dan onder andere om de legitimeringsvraag waar zorgbestuurders mee te maken 

krijgen: op basis waarvan zijn organisaties ‘gerechtigd’ om keuzes te maken en besluiten te nemen die 

consequenties hebben voor burgers? Zie, bijvoorbeeld, paragraaf 7.4 over ‘Verwerven van maatschappelijke 

legitimiteit’. Zie in dit verband ook de bijdrage van K. Grit (Hoofdstuk 7) in Meurs, P. en T. van der Grinten 

(2005), Gemengd besturen. Besturingsvragen en trends in de gezondheidszorg. Den Haag: SDU / Academic 

service. Of Minderman, G. (2012), Waar is de Raad van Toezicht? Den Haag: Boom (bijv. pp. 23-26). 
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DEEL I: Opzet van het onderzoek 

zicht het benoemen, schorsen en ontslaan van de Raad van Bestuur. Tevens is in de 
statuten van de meeste zorgorganisaties vastgelegd dat sommige besluiten van een 
Raad van Bestuur alleen genomen kunnen worden na expliciete goedkeuring door de 
Raad van Toezicht. Doorgaans gaat het hierbij in ieder geval om overeenkomsten van 
niet vrijblijvende samenwerking, het Strategisch-beleidsplan, het jaarplan, de begro-
ting en de jaarrekening. Van belang is nu dat veel van het bestaande onderzoek naar 
het functioneren van Raden van Toezicht is gebaseerd op beleidsdocumenten van 
zorgorganisaties zelf of op ‘zelfrapportage’ door de betreffende toezichthouders en 
bestuurders. Er is nog niet of nauwelijks onderzoek gedaan naar het feitelijk functio-
neren van Raden van Toezicht en Raden van Bestuur middels observatie / case stu-
dies.8 

Inmiddels vindt al ruim een decennium lang een brede internationale discussie plaats 
over ‘corporate governance’. Deze is ontstaan door ophef over beloningen van topbe-
stuurders en na verschillende boekhoudschandalen.9 In Nederland heeft het debat in 
ieder geval geleid tot een code voor goed bestuur in het bedrijfsleven, de zogenaamde 
Code-Tabaksblat (2004). Daarna zijn ook in de zorgsector verschillende codes ontwik-
keld en uiteindelijk is er in 2006 één zorgbrede Governance-code vastgesteld. Deze 
code is na een evaluatie in 2010 bijgesteld en aangevuld. Gezien deze gang van zaken 
kan worden geconcludeerd dat de discussie over goed bestuur in de zorg niet alleen 
voortkomt uit een behoefte van de sector zelf, maar een breed, zelfs internationaal, 
maatschappelijk verschijnsel is. Dat maakt de vraag interessant hoe de discussie bin-
nen de zorg zich verhoudt tot die in het bedrijfsleven of andere maatschappelijke sec-
toren. In dit kader zou gesteld kunnen worden dat de discussie over de invulling van 
goed bestuur binnen organisaties, nauw verweven is met meer algemene vraagstuk-
ken over de mate waarin en de manier waarop de overheid het gedrag van organisaties 
mag sturen en/of controleren. Het wijst er in ieder geval op dat verklaringen voor de 
toenemende belangstelling voor governance binnen de zorg niet alleen in de sector 
zelf gezocht moeten worden.

De Governance-code beoogt een bijdrage te leveren aan de legitimiteit van zorgorga-
nisaties, maar een code leidt op zichzelf niet tot goed toezicht.10 Sterker nog, een veel-
gehoord bezwaar tegen de Governance-code is dat het een zoveelste ‘checklist’ voor 

8 Blokdijk en Goodijk geven in hun onderzoek ook aan dat het van belang is dit type onderzoek (meer) te gaan 

doen, om een completer beeld te krijgen (2011, p. 78).

9 Cools geeft in Controle is goed, vertrouwen nog beter de volgende verklaring voor de beursschandalen: “De 

oorzaken van de ‘ongelukken’ waren vooral excessieve variabele beloningen in combinatie met Zonnekoning 

gedrag van narcistische CEO’s. Versterkt door de gesel van de beurs leidden deze elementen tot het afgeven 

van volstrekt irrealistische financiële groeidoelstellingen. Commissarissen lieten het gebeuren en te 

commerciële, niet onafhankelijke accountants en CFO’s met slappe knieën completeren het beeld.”(p. 121.)

10 Overigens is er ook discussie over de vraag hoe goed de codes worden nageleefd. Zo stelt Minderman 

bijvoorbeeld: “[..] er lijkt te veel aan de naleving van de codes en het bewustzijn van de normering van goed 

bestuur te schorten om te zeggen dat het goed gaat met het interne toezicht in Nederland.” (2012), p. 133.
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goed bestuur is, terwijl het eigenlijk zou moeten gaan om de vraag hoe er vertrouwen 
kan ontstaan en voortbestaan in het bestuur. Het praten over codes en checklists is 
dan eerder een uitingsvorm van wantrouwen en controle-behoefte, dan van vertrou-
wen. Zo stelt Cools in zijn boek Controle is goed, vertrouwen nog beter onder meer het 
volgende: ‘control motiveert niet en spoort mensen niet aan tot extra prestaties. Con-
trole is een hygiënefactor – het voorkomt waardevernietiging, maar leidt niet tot 
waardecreatie. Sterker nog, control kan vertrouwen, ondernemerschap en motivatie 
negatief beïnvloeden.’(p. 96) De essentie is daarom het vinden van een balans tussen 
controle en vertrouwen. Binnen de gezondheidszorg zijn signalen op te vangen dat 
deze balans er (nog) niet is en dat er wordt doorgeschoten in controle (toenemende 
administratieve lasten, et cetera). Zo stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Rege-
ringsbeleid (WRR) in een rapport uit 2004: ‘Naar het zich laat aanzien zijn de kosten 
van de achterdochtige bejegening van instellingen en professionals groter dan de ba-
ten. Dit geïnstitutionaliseerde wantrouwen ontneemt het zicht op innovatieve prak-
tijken en kwaliteitsverbeteringen.’11

In de praktijk van alledag wordt door nagenoeg alle Raden van Toezicht het adagium 
‘de Raad van Bestuur bestuurt’ gepredikt. Anders gezegd: de Raad van Toezicht mag 
niet op de bestuurdersstoel gaan zitten. De praktijk leert echter dat dit niet altijd ge-
makkelijk is. Soms is het zelfs zo dat leden van de Raad van Toezicht tijdelijk wel als 
bestuurder optreden. Raden van Toezicht hebben dus nogal wat ruimte om hun rol in 
te vullen, ook omdat zij niet gecontroleerd worden door een andere instantie. Dit 
roept de vraag op welke relatie er bestaat tussen (rol)opvattingen van toezichthouders 
en hun gedrag: hoe kijken toezichthouders in het huidige tijdsgewricht naar de rol en 
invulling van het interne toezicht? Wanneer kiezen ze voor welke rol en welk gedrag 
hoort daarbij?

De hierboven beschreven overwegingen hebben tezamen met de diverse publieke 
discussies over het functioneren van het bestuur in de publieke sector geleid tot de 
eerste gedachten over het opzetten van een wetenschappelijk onderzoek naar het 
functioneren van Raden van Toezicht in de gezondheidszorg. Hieronder worden deze 
gedachten concreet gemaakt in een probleemstelling, vergezeld van enkele onder-
zoeksvragen. 

§2. Probleemstelling en onderzoeksvragen

Dit onderzoek is ontstaan uit verwondering over de ontwikkeling van diverse discus-
sies inzake governance in de eerste jaren van deze eeuw, waarvan een aantal hierbo-
ven is beschreven. “Hoe werkt het nu in de praktijk?”, was de vraag die steeds vaker bij 
de onderzoeker naar boven kwam. 

11 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2004), Bewijzen van Goede dienstverlening. Amsterdam: 

Amsterdam University Press, p. 12.
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Daarom is de kern van dit onderzoek het krijgen van inzicht in het feitelijk functione-
ren van Raden van Toezicht in de Nederlandse gezondheidszorg geworden. Gezien de 
vergelijkbare discussies over governance in andere sectoren veronderstellen we hierbij 
dat ontwikkelingen in de omgeving van zorgorganisaties invloed hebben op hun func-
tioneren. We zullen er daarom voor waken dat we alleen kijken naar de bestuurlijke 
constellatie van individuele zorginstellingen. 

Een en ander heeft geleid tot de volgende, algemene probleemstelling:

Welke overeenkomsten en verschillen kunnen we waarnemen in het functioneren 
van Raden van Toezicht in de Nederlandse gezondheidszorg en hoe kunnen we 
deze verklaren?
 
We gaan de probleemstelling uitwerken aan de hand van diverse onderzoeksvragen, 
zodat we stapsgewijs tot een antwoord komen. 

Onderzoeksvraag 1: 
Wat houdt ‘het functioneren’ van een Raad van Toezicht in?

Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden moet in eerste instantie worden 
bepaald wat we onder ‘functioneren’ verstaan. Van Dale geeft aan dat functioneren 
betekent: ‘[..] 1 in functie zijn, de functie of taak vervullen van – 2 zijn functie, zijn 
bepaalde werking verrichten [..] ‘.12 Het gaat bij het functioneren van Raden van Toe-
zicht dus om de wijze waarop de Raad invulling geeft aan zijn functie of taak. Met 
andere woorden: wat doen Raden van Toezicht wel en niet en waarom? Een vervolg-
vraag is hoe je functioneren kunt zien en beschrijven. In Hoofdstuk 2 over het onder-
zoeksontwerp zullen we uitleggen hoe we dit feitelijk functioneren zullen gaan waar-
nemen.

Onderzoeksvraag 2:
Welke kenmerken van organisaties en hun leden verklaren het functioneren van Raden van 
Toezicht in de Nederlandse Gezondheidszorg?

Deze vraag brengt ons in de richting van de interne organisatie, waarbij we de Raad 
van Toezicht tot de interne organisatie rekenen. Welke kenmerken (structuren, ge-
woontes, bemensing, historie, omvang, taken en dergelijke) kunnen het ontstaan van 
patronen in de vergaderingen van de Raad van Toezicht verklaren? Wat verklaart ver-
schillen hierin? 

Bij het zoeken naar deze kenmerken is het van belang om, zeker in aanvang, een bre-
de kijk op het functioneren van Raden van Toezicht te krijgen. Eén van de redenen 
hiervoor is dat we in de inleiding hebben geconstateerd dat meerdere discussies die in 

12 Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, dertiende uitgave: 1999, p. 998.
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het zorgveld spelen, ook worden gevoerd in andere sectoren, zowel in het publieke als 
in het private domein. Daarom kiezen we ervoor een aparte onderzoeksvraag te for-
muleren naar de mogelijke invloed van de omgeving van zorgorganisaties op het 
functioneren van de Raad van Toezicht. 

Onderzoeksvraag 3:
Welke invloed heeft de omgeving van een zorgorganisatie op het functioneren van de Raad 
van Toezicht in de Nederlandse gezondheidszorg?

 – Welk effect heeft de (veronderstelde) toenemende marktwerking op het functioneren 
van Raden van Toezicht in de Nederlandse gezondheidszorg?

 – In hoeverre is er sprake van een toenemende mate van extern toezicht en welke con-
sequenties heeft dit voor het functioneren van Raden van Toezicht in de Nederland-
se gezondheidszorg?

Eén van de veranderingen in de omgeving van zorgorganisaties is de (verdere) invoe-
ring van marktwerking. Wij verwachten dat dit omgevingskenmerk invloed kan heb-
ben op de besluitvorming van Raden van Toezicht. De vraag is natuurlijk of dit in de 
praktijk zichtbaar is en wat dit betekent dan wel kan betekenen voor het functione-
ren van deze Raden van Toezicht.

Een ander kenmerk van de omgeving dat invloed heeft op het functioneren van de 
Raad van Toezicht, is de aanwezigheid van externe toezichthouders. Naast de Raad 
van Toezicht als de zogenaamde ‘interne toezichthouder’ zijn er namelijk diverse 
andere organen en instanties die op verschillende manieren toezien op het functio-
neren van een zorgorganisatie. Sterker nog, een veel gehoorde bewering in de zorg-
sector is dat door de toenemende marktwerking het externe toezicht ook toeneemt. 

Onderzoeksvraag 4:
In hoeverre is het mogelijk om overeenkomsten en verschillen in het functioneren van Ra-
den van Toezicht te typeren op basis van een beperkt aantal variabelen en welke zijn dat 
dan?

Deze vraag impliceert het zoeken naar een theoretisch relevante ordening van gedra-
gingen van Raden van Toezicht. Het gaat er ons om vergelijkbare en verschillende 
gedragsvormen te vinden en te verklaren: patronen die op elkaar lijken en patronen 
die van elkaar verschillen. Een dergelijke typologie, zo zullen we betogen, is als theo-
retisch construct te gebruiken voor meer voorspellend onderzoek en ook voor diag-
nostisch onderzoek. 

§3. Relevantie van het onderzoek

De laatste jaren is het nodige onderzoek gedaan op het terrein van governance, voor-
al gericht op kenmerken van Raden van Toezicht en op hun opvattingen over taken 
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en bevoegdheden. Het onderhavige onderzoek gaat over het functioneren van de Raad 
van Toezicht in de praktijk. Tot op heden is hier nog niet of nauwelijks onderzoek 
naar gedaan. 13

In de discussie over governance in de gezondheidszorg wordt slechts beperkt gekeken 
naar het bredere perspectief. Hierbij valt te denken aan de ontwikkelingen binnen 
andere publieke sectoren of ontwikkelingen in de private sector. Dat is opmerkelijk 
omdat vergelijkbare discussies spelen binnen de gezondheidszorg, de woningcorpora-
ties, de kinderopvang, de welzijnssector en het onderwijs. Dit zou erop kunnen dui-
den dat een deel van de verklaring van het functioneren van het bestuur en het toe-
zicht van zorgorganisaties ligt in bredere maatschappelijke ontwikkelingen. In dit 
onderzoek wordt hier bij stilgestaan. 

In wetenschappelijke zin staat de theorie over ‘goed bestuur’ in de zorg nog in de kin-
derschoenen. Sterker nog, Hoek concludeert in zijn proefschrift (2007) dat de domi-
nante theorie rondom governance, de ‘agency theorie’, niet bruikbaar is (p. 239).14 
Eén van de doelstellingen van dit onderzoek is om een bijdrage te leveren aan de theo-
rievorming over goed bestuur in de zorg. 15 

Naast de wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek, wordt ook een bijdrage gele-
verd aan het maatschappelijke debat over ‘goed toezicht’. Bovendien zijn de resultaten 
relevant voor bestuurders en toezichthouders. Zij krijgen met dit onderzoek meer 
inzicht in de interactie tussen bestuur en toezicht en kunnen daar hun voordeel mee 
doen.

§4. Opbouw van het onderzoeksverslag.

Dit onderzoeksverslag bestaat uit vier delen. In het eerste deel wordt de opzet van het 
onderzoek uitgewerkt, door middel van de probleemstelling (Hoofdstuk 1) en het 
onderzoeksontwerp (Hoofdstuk 2). Daarna volgen twee hoofdstukken ter voorberei-
ding op het empirisch onderzoek: Governance en de organisatie van zorg (Hoofdstuk 

13 Vergelijk Ees, H. van, J. Gabrielsson en M. Huse (2009), ‘Toward a behavioral Theory of Boards and 

Corporate Governance. In: Corporate Governance: An international review, 17(3): pp. 307-319; in dit artikel 

ontwikkelen de drie auteurs een onderzoeksagenda die vooral gericht is op ‘actual board behavior’. 

14 Hoek, H. (2007), Governance en Gezondheidszorg. Private, publieke en professionele invloeden op 

zorgaanbieders in Nederland. Assen: Van Gorcum.

15 Zie Meurs, P. en T. van der Grinten (2005), p.115-116. Zij schetsen daar de contouren van een nieuwe 

bestuurstheorie van de zorg, die volgens hen nodig is. Hierin zou het legitimiteitvraagstuk ‘op de voorgrond’ 

moeten worden geplaatst (p. 118). Wij kiezen in dit onderzoek voor een gedragsmatige benadering van 

corporate governance. Dit is een richting die binnen het governance onderzoek steeds vaker wordt gekozen, 

aldus Lückerath – Rovers, M. (2011), Mores Leren. Soft controls in Corporate Governance (rede). Nijenrode 

University, p. 6.
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3) en het Krachtenveld van het zorgtoezicht (Hoofdstuk 4). In deze hoofdstukken 
wordt als het ware het brillenapparaat ontwikkeld waarmee we het empirisch onder-
zoek gaan uitvoeren. Het derde deel beslaat het empirisch onderzoek en bevat drie 
hoofdstukken met cases studies ( hoofdstukken 5, 6 en 7). In het vierde en laatste 
deel worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Dat gebeurt in de hoofd-
stukken 8, 9, 10 en 11. In Hoofdstuk 8 worden de drie cases met elkaar vergeleken. 
Vervolgens wordt in Hoofdstuk 9 het Model Gedragstypologieën Intern Toezicht ont-
wikkeld. In Hoofdstuk 10 volgt een beschouwende analyse en in het laatste hoofdstuk 
staan de antwoorden op de probleemstelling en de onderzoeksvragen kort en bondig 
onder elkaar, vergezeld van enkele aanbevelingen en suggesties voor verder onder-
zoek. Schematisch ziet een en ander er als volgt uit:

Schema 1: opbouw onderzoeksverslag

Deel 2: Conceptueel kader

H3. Governance en de organisatie van zorg 
H4. Krachtenveld van het zorgtoezicht

Deel 3: Empirisch onderzoek

H5. Casus Alpha: de tandem aan het werk
H6. Casus Bèta: waar geld telt 
H7. Casus Gamma: zoeken naar evenwicht

Deel 4: Resultaten

H8. Cases vergeleken: uniforme typeringen
H9. Modellering van gedragstypologieën
H10. Beschouwende analyse
H11. Conclusies en aanbevelingen

Deel 1: Opzet van het onderzoek

H1. Context en probleemstelling
H2. Onderzoeksontwerp
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§1. Inleiding

In dit hoofdstuk staan we uitgebreid stil bij de opzet van het onderhavige onderzoek. 
Hoewel het onderzoeksontwerp hieronder stapsgewijs wordt beschreven, is het ne-
men van ontwerpbeslissingen in de werkelijkheid een iteratief proces geweest dat in 
wezen tot en met het laatste onderzoeksjaar heeft geduurd.16 Het uiteindelijke onder-
zoeksontwerp is dan ook anders dan de versie waarmee het onderzoek is gestart. We 
zullen op enkele momenten in dit hoofdstuk hierbij stilstaan.

Het was op voorhand duidelijk dat dit onderzoek zich zou gaan richten op het functio-
neren van toezichthouders in de praktijk van alledag. Aldus lag het voor de hand dat 
er case studies zouden worden gedaan, althans dat een aantal Raden van Toezicht 
voor een langere periode zou worden gevolgd. Vervolgens heeft het veel tijd gekost 
om te komen tot een goed analytisch kader dat als basis kon dienen voor de case stu-
dies. Waar ga je immers op letten als je het functioneren van toezichthouders in de 
praktijk gaat onderzoeken? Dit heeft wat voeten in de aarde gehad, omdat er nog geen 
wetenschappelijk onderzoek naar het feitelijk functioneren van Raden van Toezicht 
voorhanden is. 

In de volgende paragraaf worden de verschillende onderzoeksinstrumenten die we 
gaan hanteren, beschreven. In de derde en laatste paragraaf van dit hoofdstuk staan 
we stil bij de te verwachten representativiteit van de case studies die we gaan uitvoe-
ren.

§2. Het onderzoeksontwerp

Drie case studies vormen de kern van dit onderzoek. Alvorens aan deze studies te 
beginnen, hebben we gezocht naar een aantal kenmerken waarmee we de cases kun-
nen beschrijven. Als je weet waar je op kunt of misschien wel moet letten, zie je im-
mers minder over het hoofd. Bovendien kunnen de cases beter met elkaar worden 
vergeleken als ze op basis van eenzelfde begrippenapparaat worden beschreven. 

Als we het hebben over het functioneren van Raden van Toezicht, dan bedoelen we 
daarmee het gedrag, dus de handelingen, waarmee Raden van Toezicht invulling ge-
ven aan hun taken en verantwoordelijkheden. Op basis van literatuurstudie, desk-
search en interviews zullen we in Hoofdstuk 4 proberen dit begrip ‘functioneren’ meer 
handen en voeten te geven. We doen dit door het zogenaamde ‘Krachtenveld van het 
zorgtoezicht’ in kaart te brengen. Zowel het begrip functioneren als de verschillende 
kenmerken ervan zullen fungeren als zogenaamde ‘sensitizing concepts’(Blumer, 

16 Zie Migchelbrink, F. (2006), Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn. Amsterdam: SWP, p. 83.
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1954)17. Sensitizing betekent gevoelig of ontvankelijk maken. Deze term wordt ge-
bruikt om aan te geven dat de betekenissen van woorden en ideeën nog niet vastom-
lijnd en ‘definitief ’ zijn, maar globaal, richtinggevend en attenderend18: Whereas defi-
nitive concepts provide prescriptions of what to see, sensitizing concepts merely sug-
gest directions along which to look. The hundreds of our concepts – like culture, insti-
tutions, social structure, mores and personality- are not definitive concepts but are 
sensitizing in nature.’ (Blumer, 1954, p. 7) 

Aanvankelijk was de gedachte om na de case studies nog een enquête te houden onder 
toezichthouders en bestuurders, om zo de uitkomsten van de case studies te kunnen 
valideren. De achterliggende reden hiervan was het belang van triangulatie.19 Hieron-
der wordt uitgewerkt waarom we dit uiteindelijk toch niet hebben gedaan. In plaats 
daarvan is gekozen voor een verdere theoretische verdieping op basis van literatuur-
onderzoek en interviews, omdat het ons op dat moment in het onderzoek waarschijn-
lijker leek dat dit meer zou bijdragen aan het beantwoorden van de probleemstelling 
en de onderzoeksvragen. 

In het empirisch deel van het onderzoek hanteren we een exploratieve werkwijze die 
een combinatie is van een case study onderzoek en een etnografisch onderzoek. De 
elementen van de etnografische aanpak zitten met name in het observeren ‘in de ei-
gen omgeving’ van de Raad van Toezicht, waarbij we op zoek zijn gegaan naar de cul-
tuur van deze groep en geprobeerd hebben deze te beschrijven. In dit kader is ook 
gebruik gemaakt van alle vergaderstukken en ander schriftelijk materiaal van de on-
derzochte organisaties. 20 Daarbij zijn na de observatie-periode interviews gehouden 
met alle toezichthouders en bestuurders.21 Omdat de waarnemingen zich richten op 
drie Raden van Toezicht is er sprake van een multiple case study. Ten slotte kan wor-

17 Blumer, H. (1954). What is wrong with social theory? In: American sociological review. Official Journal of the 

American Sociological Society, 19(1), pp. 3-10.

18 Vergelijk Dalen, A. van (2012), Zorgvernieuwing. Over anders besturen en organiseren. Den Haag: Boom 

Lemma, p. 43; zie ook http://wiki.uva.nl/kwamcowiki/index.php/Sensitizing_concept.

19 Vergelijk Swanborn (1987), Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Assen: Boom, pp. 332 – 337. 

Over de betekenis van triangulatie schrijft Swanborn: “In het sociaal-wetenschappelijk onderzoek betekent 

het dat de kennis van, het inzicht in, je object vergroot wordt door vanuit verschillende bronnen gegevens 

over je object te verzamelen.”(p. 332). Overigens is het van belang te realiseren dat er verschillende vormen 

van triangulatie zijn: een methodologische, een theoretische, een data- en een onderzoekerstriangulatie 

(Denzin, geciteerd door Van der Kamp in Wester en anderen (2000), praktijkgericht kwalitatief onderzoek. 

Bussum: Coutinho, p. 180.) In dit onderzoek is sprake van triangulatie op de eerste drie van de in totaal vier 

onderscheiden vormen.

20 Vergelijk Wester, F. en V. Peters (2004), Kwalitatieve analyse. Uitgangspunten en procedures. Bussum: 

Coutinho, pp. 32-39.

21 Zie Reede, A. van (2004), Toe-eigening van innovaties in het arbeidssysteem. Omgaan met spanningen tussen 

standaardisatie en zelfregulering bij werkstroombesturing. Groningen: RUG dissertatie, p. 85: “De 

belangrijkste onderzoeksmethoden van een etnografisch onderzoek zijn: participerende observaties en 

(formele en informele) interviews.”
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den opgemerkt dat dit onderzoek longitudinaal is, omdat de cases bestaan uit ten 
minste zes waarnemingen (vergaderingen) per casus in de periode van één jaar.22

De doelen van dit onderzoek reiken verder dan een beschrijving en analyse van een 
drietal cases. Zo is één van de onderzoeksvragen gebaseerd op het idee om een model 
te ontwikkelen waarin met zo min mogelijk variabelen zo veel mogelijk gedrag van 
toezichthouders kan worden verklaard. Deze manier van denken en doen draagt ken-
merken in zich van de zogenaamde Grounded Theory benadering.23 Dit is de bena-
ming voor een methodologische aanpak die oorspronkelijk is beschreven en uitge-
werkt door Glaser en Straus.24 Kenmerkend voor deze aanpak is dat op basis van 
waarnemingen op inductieve wijze een theorie wordt ontwikkeld.25 In feite is dat ook 
onze werkwijze.

Nader beschouwd is dit onderzoek als volgt verlopen: in eerste instantie bestond bij 
de onderzoeker een ‘niet pluis’ gevoel. De gedachte was namelijk dat de discussie over 
toezicht te veel ging over de Governance-code in plaats van over het gedrag van toe-
zichthouders in verschillende situaties.26 Het naleven van de code impliceert immers 
niet automatisch ‘goed toezicht’.27 Ook bij de analyse van diverse ‘schandalen’ door de 
media werd in de ogen van de onderzoeker onvoldoende ingezoomd op het gedrag van 
de toezichthouders en de overwegingen die daaraan ten grondslag lagen. Deze ge-
dachten zijn vervolgens onderwerp geworden van de case studies en van aanvullende 
gesprekken en interviews met diverse toezichthouders, bestuurders en toenmalige 
collega consultants. Gecombineerd met literatuuronderzoek is toen, stap voor stap, 
het Model Gedragstypologieën Intern Toezicht ontstaan, een model gebaseerd op de 
variabelen vertrouwen en afstand (Hoofdstuk 9). Aan het einde van dit onderzoek 
doen we, ten slotte, enkele suggesties voor de verdere ontwikkeling van het model. 

22 Omschrijvingen van longitudinaal onderzoek geven aan dat het onderzoek over een (langere) periode moet 

plaatsvinden en meerdere meetmomenten moet hebben. Hiervan is sprake, hoewel een jaar niet echt ‘lang’ is 

in termen van data-verzameling. Vergelijk Swanborn (ed. 2003), pp. 95-96. Swanborn (ed. 1987), pp. 308-313.

23 Hierbij is van belang op te merken dat de verschillende typologieën, Etnografie en Grounded Theory, elkaar 

niet bijten. Zie Timmermans S. en I. Tavory, Advancing Ethnografic Research through Grounded Theory 

Practice. In: Bryant A. en K. Charmaz (ed. 2011), The SAGE Handbook of Grounded theory. London: SAGE, p. 

499: “Grounded theory’s iterative movement between gathering and analysing fits the gradual socialization 

process typical of an ethnography much better than any other research method.”

24 Glaser B.G. en A.L. Straus (1967), The Discovery of Grounded Theory: strategies for qualitative research. 

Chicago: Aldine.

25 Vergelijk Wester en Peters (2004), p. 25. 

26 Vergelijk de studie van Leblanc, R. en J. Gillies (2005), Inside the boardroom. How boards really work and the 

coming revolution in corporate governance. Ontario: Wiley. Ook hun onderzoek is gebaseerd op de gedachte 

dat met name het gedrag van bestuurders en toezichthouders bepalend is voor het functioneren en niet de 

structuur. Zie bijvoorbeeld p. 247.

27 Zie ook Minderman (2012), p. 121.
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§2.1 Literatuuronderzoek, documentenstudie en desksearch
De basis van dit onderzoek, in ieder geval voor wat betreft zijn theoretische inbedding, 
is gelegen in literatuuronderzoek. In aanvang gaat het dan vooral om literatuur over de 
ontwikkeling van de verzorgingsstaat, de rol van zorginstellingen en maatschappelijke 
organisaties, de ontwikkeling van het Raad-van-Toezicht-model, marktwerking en 
leiderschap. Naarmate het onderzoek vordert, wordt er steeds meer gebruik gemaakt 
van literatuur over vertrouwen, in combinatie met literatuur over groepen en groeps-
dynamica. Tevens wordt geput uit literatuur over onderzoeksmethodologie, om ervoor 
te zorgen dat de verschillende instrumenten en theorieën die we gebruiken op een 
methodologisch verantwoorde manier met elkaar worden gecombineerd. 

Bij het verwerven van informatie is ook desksearch gedaan: een reeks aan websites, 
onderzoeksrapporten en andere informatie is bekeken en geanalyseerd. Zo is bijvoor-
beeld veelvuldig gebruik gemaakt van diverse sites van de rijksoverheid en haar ad-
viesorganen, inzake beleidsstukken, onderzoeksrapporten en cijfermateriaal. 

§2.2 Interviews
In de eerste onderzoeksjaren zijn interviews gehouden met diverse deskundigen.28 Bij 
aanvang van het onderzoek en de ontwikkeling van de onderzoeksopzet is met be-
stuurders, toezichthouders en wetenschappers gesproken op een ongestructureerde – 
open wijze. De doelstelling van deze gesprekken was om te komen tot een lijst met 
relevante kenmerken van het functioneren van Raden van Toezicht, ten behoeve van 
de case studies. Voor deze ongestructureerde, open manier van interviewen is gekozen 
om de geïnterviewden maximaal uit te nodigen hun opvattingen en visies te geven. 
Wel is ten behoeve van deze interviews een topic-lijst samengesteld; deze lijst is na de 
eerste interviews aangevuld en bijgewerkt. Na ongeveer vijf interviews bleek de lijst 
compleet en als vaste basis te kunnen dienen voor volgende interviews.29 Ten slotte 
zijn interviews ook onderdeel van de case studies geworden, waarover hieronder meer. 

§2.3 Drie Case studies
Het ligt voor de hand dat in een wetenschappelijke studie naar het functioneren van 
Raden van Toezicht veel aandacht wordt besteed aan de wijze waarop de dagelijkse 
praktijk van het toezicht in de gezondheidszorg verloopt.30 Vandaar dat gekozen is om 

28 Zie bijlage 1, lijst met geïnterviewde personen.

29 Het streven was ook om deze lijst zo snel mogelijk ‘definitief en compleet’ te krijgen, omdat hiermee de 

vergelijkbaarheid van de diverse interviews kan worden gerealiseerd. Zie Wester en Peters (2004), p. 61. Zie 

ook bijlage 2: topic lijst interviews.

30 Ook vanuit de onderzoeksmethodologie geredeneerd is de keuze voor een case study in dit onderzoek voor 

de hand liggend. Zo stellen Wester en Peters dat “de fundamentele bijdrage van dit type onderzoek is dat 

het inhoud kan geven aan het sociale proces dat zich afspeelt. Het gaat dan om het inzicht dat de sociale 

werkelijkheid gemaakt wordt door mensen, die op elkaar reageren, verwachtingen hebben van elkaar, hun 

gedrag wederzijds op elkaar afstemmen. Weinig soorten onderzoek kunnen tot op dit niveau doordringen, 

zoals de case study dat wel kan.” (2004, p. 37) 
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meerdere case studies te doen. Toen deze keuze werd gemaakt, was het enerzijds de 
vraag hoe we aan geschikte cases zouden kunnen komen en anderzijds, inhoudelijk, 
waar de waarnemingen in de cases zich op zouden moeten gaan richten. 

Op voorhand verwachtten we dat er sprake is van patronen in het gedrag van Raden 
van Toezicht. We gaan er namelijk niet vanuit dat toezichthouders ‘zomaar’ iets doen 
of dat ze alleen maar ad-hoc besluiten nemen. Om gedragspatronen te kunnen ont-
dekken is het nodig om Raden van Toezicht een langere periode te volgen. Dit idee 
leidde aanvankelijk tot de opzet om iedere geselecteerde Raad van Toezicht twee jaar 
te observeren. Uiteindelijk is van dit uitgangspunt afgestapt. Een praktische reden 
hiervoor was dat er geen Raad van Toezicht bereid gevonden werd om een onderzoe-
ker gedurende een dergelijke periode toe te laten tot de vergaderingen. De meer me-
thodologische overweging was dat een waarnemingsperiode van twee jaar waarschijn-
lijk niet tot wezenlijk andere inzichten zou leiden dan een periode van één jaar, omdat 
Raden van Toezicht een ‘jaarcyclus’ doorlopen (de cyclus van jaarplan / begroting tot 
het jaarverslag / de jaarrekening). De achterliggende vraag die hier speelde was hoe 
veel tijd het kost om patronen te herkennen. In de methodologische literatuur worden 
hier weinig uitspraken over gedaan. Swanborn stelt in dit kader in zijn standaardwerk 
over Case studies dat het van belang is om te meten ‘gedurende een bepaalde relevan-
te periode, (bijvoorbeeld een jaar [..])’ (2003, p. 24). Uiteindelijk is de conclusie ge-
trokken dat het mogelijk moet zijn om patronen in het functioneren van Raden van 
Toezicht te herkennen door ze één jaarcyclus te volgen. Achteraf bezien lijkt dit een 
goede keuze geweest te zijn, omdat de laatste vergaderingen hooguit nog een bevesti-
ging bleken van reeds eerder waargenomen patronen.31

De eerste insteek was om een viertal organisaties te selecteren, twee uit de sector 
Thuiszorg, Verpleging en Verzorging, één uit de Gehandicaptenzorg en één uit de 
Geestelijke Gezondheidszorg. De achterliggende gedachte hierbij was om alle verschil-
lende financieringsvormen in het onderzoek te betrekken. Daarbij is expliciet gekozen 
om geen ziekenhuis als casus op te nemen, met name gezien de bijzondere situatie 
aldaar vanwege de positie van de Medische staf én omdat in de discussies over gover-
nance nogal eens de gang van zaken in ziekenhuizen als leidraad wordt genomen. 
Overigens impliceert dit, dat de conclusies van dit onderzoek niet zonder meer voor 
de gehele gezondheidszorg gelden.

Het was uiteraard de bedoeling om de cases goed te spreiden in omvang van organisa-
tie (klein – middelgroot en groot) en voor wat betreft de geografische ligging. Als con-
tra-indicatie gold of een bestuurder of toezichthouder iemand uit het netwerk van de 
onderzoeker was. Op basis van deze uitgangspunten is in eerste instantie gezocht in 
het netwerk van één van de promotoren.

31 Deze methode wordt expliciet gehanteerd in etnografisch onderzoek. Het kan ook worden getypeerd als 

‘Member Check’: zie Wester en Peters (2004), p. 194.
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De selectie van cases bleek een lastige opgave. Uiteraard hadden we wel enige aarze-
ling bij diverse toezichthouders verwacht.32 Het is immers een behoorlijke stap om 
een buitenstaander een jaar lang toe te laten tot je vergaderingen met het oogmerk 
uitspraken te doen over factoren die het functioneren van de Raad van Toezicht bepa-
len. De aarzelingen bleken in de praktijk echter omvangrijker dan gedacht, ondanks 
dat we op voorhand nadrukkelijk hebben aangegeven dat er op geen enkele wijze een 
kwalificatie van het functioneren van de Raad van Toezicht gegeven zou worden.33 

Wat in het selectieproces opviel, was dat alle benaderde bestuurders vrij snel bereid 
waren om aan het onderzoek mee te werken. Een volgende stap was meestal een ge-
sprek met de voorzitter van de Raad van Toezicht. In die fase bleek in meerdere geval-
len al ‘minder interesse’, om de meest gebruikte terminologie van de afwijzing van 
ons verzoek te gebruiken. In de meerderheid van de gevallen was de voorzitter echter 
ten minste ‘bereid’ het idee te bespreken met de Raad van Toezicht. Daar bleek de 
grootste hobbel te zitten. In totaal hebben vijf benaderde partijen, waarvan de Raad 
van Bestuur enthousiast was, afgezien van deelname. 

Uiteindelijk hebben drie organisaties ingestemd met deelname aan het onderzoek. De 
overeenkomst tussen deze instellingen was dat de bestuurders deelnemers waren aan 
een leergang van één van de promotoren. Er lag dus een basis van vertrouwen. Het 
betreft hier twee instellingen op het terrein van Verpleging en Verzorging (met name 
AWBZ financiering) en één bredere zorgorganisatie (AWBZ en ziektekostenverzeke-
ring). De drie organisaties variëren in budgettaire omvang van 15 miljoen tot 50 mil-
joen euro en liggen verspreid over het land. (De organisaties hadden te maken met 
verschillende zorgverzekeraars / zorgkantoren.) Hierbij kan worden opgemerkt dat de 
werkgebieden van de drie geografisch niet aan elkaar grenzen en dat ze ook geen geza-
menlijke ‘concurrenten’ of partners hadden. 

In methodologisch opzicht is de vraag relevant of de bestudering van drie cases ‘vol-
doende’ is om uitspraken te kunnen doen over hét functioneren van Raden van Toe-
zicht. In dit kader is in de eerste plaats van belang dat er een groot verschil is tussen 
theoretische generaliseerbaarheid en statistische generaliseerbaarheid. Ons doel is 
vooreerst theoretisch: we willen voldoende materiaal verzamelen om verschillen en 
overeenkomsten in het functioneren te leren waarnemen en beschrijven én om facto-
ren op te sporen die het functioneren kunnen verklaren. Daarvoor dienen we een the-
oretisch goed samenhangende groep van onderzoekseenheden, bij voorkeur ook met 
boeiende diversiteit, diepgaand te onderzoeken. Dat is een andere aanpak dan een 
inductief, generaliserend onderzoek waarin met gestandaardiseerde waarnemingsin-
strumenten de distributie van een verschijnsel over een grote populatie wordt onder-

32 Vergelijk Moen, J. et all. (2001), Leiden of Lijden. Het handelingsrepertoire van de manager. Assen: Van 

Gorcum, p. 10 + pp. 37-38.

33 Vergelijk de studie van Leblanc, R. en J. Gillies (2005). Zij kregen met vergelijkbare problemen te maken. Zie 

met name pp. 264-267.
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zocht. Dat kan eventueel later worden gedaan, als helder is waaruit de waarnemings-
instrumenten moeten bestaan. Ons onderzoek bereidt daarop voor.

Er zijn geen uniforme eisen met betrekking tot het aantal cases dat nodig is om in 
theoretisch opzicht voldoende valide uitkomsten te kunnen krijgen. In dit kader geldt: 
twee is beter dan één en drie is beter dan twee.34 Het was aanvankelijk onze bedoeling 
om vier cases te selecteren. (Vier is beter dan drie.) Dat het uiteindelijk drie cases zijn 
geworden, heeft als voordeel gehad dat de case studies in dezelfde periode hebben 
plaatsvonden; een vierde casus was in praktische zin waarschijnlijk niet meer gelukt 
in hetzelfde tijdvak, gezien én de agendaplanning van alle bezochte vergaderingen (16 
in totaal) én het houden van interviews met alle leden van de Raden van Toezicht en 
de Raden van Bestuur (22 interviews) aan het einde van de waarnemingsperiode.35

Alle drie de case studies zijn gestart in het najaar en liepen door tot de volgende zo-
mer; het laatste interview is een jaar na de eerste waarneming gehouden.36 Van iedere 
Raad van Toezicht zijn vier tot zes vergaderingen bijgewoond; dit komt overeen met 
één jaarcyclus. Tevens is bij twee van de drie instellingen één themabijeenkomst be-
zocht. Bij één instelling is de onderzoeker aanwezig geweest bij een overlegvergade-
ring tussen de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad, in aanwezigheid van de 
Raad van Bestuur. Van diezelfde Raad van Toezicht is ook de interne evaluatie bijge-
woond.

Ter voorbereiding op de vergaderingen ontving de onderzoeker alle vergaderstukken. 
Aan het eind van het jaar, na de laatste waarneming, zijn vervolgens alle toezichthou-
ders geïnterviewd, evenals de betrokken bestuurders. Dit waren semi-gestructureerde 
interviews met open vragen: er was een vaste lijst onderwerpen.37 De volgorde van de 
gespreksonderwerpen werd bepaald door het verloop van de conversatie. De gesprek-
ken zijn in alle gevallen opgenomen, waardoor de onderzoeker tijdens het gesprek 
geen aantekeningen hoefde te maken en maximale aandacht aan de respondenten kon 

34 Vergelijk Swanborn (2003), p. 56.

35 Er kan uiteraard worden gediscussieerd over de vraag of drie cases voldoende is. Swanborn stelt in dit 

kader ‘hoe meer cases, hoe meer informatie’. Desalniettemin geeft ook hij aan dat je goed moet kijken wat 

binnen het financiële (tijds)raamwerk het maximum aantal cases is dat onderzocht kan worden (Swanborn, 

P.G. (2003), Case-study’s. wat, wanneer en hoe? Amsterdam – Meppel: Boom, p. 56). Gezien de benodigde 

tijdsinvestering én het feit dat de case study niet het enige instrument is dat in dit onderzoeksontwerp wordt 

gebruikt, is de keuze uiteindelijk op drie uitgekomen. Een aardig citaat in dezen is: “Most Methodology 

authors advise learners that saturation is reached when the learner hears nothing new.” Noerager Stern in: 

Bryant A. en K. Charmaz (ed 2011), p. 117. Als dit het criterium is, dan zijn 3 cases voldoende geweest.

36 De samenwerking met de verschillende organisaties – Raden van Toezicht is vastgelegd in 

samenwerkingsovereenkomsten. Zie bijlage 3: (geanonimiseerde) samenwerkingsovereenkomst.

37 Zie bijlage 4: vragenlijst interviews toezichthouders case studies
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besteden.38 Doelstelling van de interviews was reflectie met individuele toezichthou-
ders op het afgelopen jaar, inclusief hun ‘waardering’ van verschillende gebeurtenis-
sen. Zodoende werden waarnemingen ondersteund of ontkracht, maar in ieder geval 
verder ingekleurd. Methodologisch gezien is het verstandig om met de betrokkenen 
zelf te reflecteren op verschillende waarnemingen.39 Daarmee worden deze waarne-
mingen scherper. In dit geval kwam daar nog bij dat door de interviews ook nieuwe 
ideeën ontstonden, waarnemingen werden toegevoegd en er veel meer inzicht ont-
stond in het hoe en waarom van bepaalde uitspraken en/of bepaald gedrag. Kortom, 
de ervaring in dit onderzoek is dat interviews met de geobserveerde personen aan het 
einde van de case study veel toegevoegde waarde oplevert.40 

Het is onontkoombaar dat de aanwezigheid van een onderzoeker of iemand anders 
die geen lid is van de Raad van Toezicht (of de Raad van Bestuur) effect heeft op het 
groepsproces. Er is immers ‘iemand’ anders aanwezig. Om dit effect zo minimaal mo-
gelijk te houden, zat de onderzoeker niet aan de vergadertafel, maar in de hoek. ‘Ach-
ter de plant’ was in dit kader de meest gebezigde uitdrukking. Ook voor aanvang of na 
de vergadering was de communicatie met opzet beperkt, uiteraard behoudens de ge-
paste beleefdheden. Er is gedurende het proces geen enkel impliciet of expliciet sig-
naal gekomen dat de aanwezigheid van de onderzoeker de normale gang van zaken 
heeft beïnvloed of dat bepaalde uitspraken of discussiepunten vanwege de aanwezig-
heid van de onderzoeker buiten de reguliere vergaderingen zijn besproken. Ook bij de 
individuele interviews die aan het einde van de periode met alle toezichthouders en 
bestuurders zijn gehouden, is dit niet naar voren gekomen.41 In tegendeel: meerdere 

38 Overigens merkt Maso in dit kader op dat ongestructureerde interviews in principe meer valide zijn dan 

gestructureerde interviews, omdat bij ongestructureerde interviews de interviewers bewust proberen de 

respondenten te laten zien dat ze hun antwoorden onvoorwaardelijk aanvaarden. “Hiermee vestigen zij de 

indruk dat ze erop vertrouwen dat de respondenten de waarheid spreken, waardoor een klimaat ontstaat 

waarin de respondenten eerder dan in gestructureerde interviews de neiging zullen hebben vrijuit over hun 

werkelijke gedragingen, ervaringen en opvattingen te spreken.” (1994, Kwalitatief Onderzoek. Amsterdam: 

Boom, p. 65).

39 Juist deze stap van het toetsen van de waarnemingen door de onderzoeker bij de onderzochten (de 

zogenaamde ‘member-check’), is volgens Swanborn een wezenlijk onderdeel van een case study (2003, p. 

22). Dit onderzoek onderschrijft deze bevinding, omdat het leidt tot veel aanvullende informatie, soms tot 

betere achtergrondinformatie en in ieder geval tot een meer volledige inkleuring van het plaatje.

40 Waarschijnlijk is dit de reden waarom het een vast onderdeel is van de etnografische methode; vergelijk ook 

Wester en Peters (2004), p. 194.

41 Maso geeft in zijn boek Kwalitatief onderzoek drie mogelijkheden om vertekening van de observaties tegen te 

gaan. “Dat kan ten eerste door ervoor te zorgen dat de waarneming een langere periode beslaat; ten tweede 

door ervoor te zorgen dat de onderzochten het betreffende onderzoek niet als belangrijk voor hun eigen 

situatie zien en ten derde door het vermijden van alle contacten, ook de oogcontacten, met de 

onderzochten.” (p. 58) In dit onderzoek is in ieder geval gebruik gemaakt van mogelijkheid 1 en 3. De tweede 

mogelijkheid is niet geconstrueerd, maar feitelijk was het onderzoek niet direct van belang voor de Raden 

van Toezicht. Er is immers op voorhand afgesproken dat het terugvoeren van resultaten op individuele 

organisaties, laat staan op personen, zo moeilijk mogelijk wordt gemaakt.
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malen is opgemerkt dat de aanwezigheid van de onderzoeker de normale gang van 
zaken in de vergadering niet heeft beïnvloed.

De onderzoeker is bij alle drie de organisaties zeer open tegemoet getreden. Toch was 
de ene organisatie strikter dan de andere, met name in de aanloop naar het onder-
zoek. Zo wilde één Raad van Toezicht dat in de samenwerkingsovereenkomst (zie 
bijlage 3) een apart artikel werd opgenomen waarin werd vastgelegd dat tijdens de 
vergadering kon worden besloten de onderzoeker te verzoeken de overlegruimte te 
verlaten. Overigens was dit dezelfde Raad van Toezicht die toegang gaf tot de interne 
evaluatie. De Raad van Toezicht die bij aanvang het meest open leek, had zijn eigen 
voorbereidende vergadering, die direct voorafging aan de vergadering met de Raad 
van Bestuur. Alleen de ‘echte’ vergadering stond open voor de onderzoeker, het voor-
overleg niet. Deze Raad van Toezicht besloot ook om geen inzage te geven in een do-
cument dat handelde over het eigen functioneren.42 Uit deze gang van zaken kan wor-
den opgemaakt dat het ook voor deze Raden soms nog zoeken was hoe ver de open-
heid en transparantie moest gaan. Hieruit mag overigens geenszins worden afgeleid 
dat de aanwezigheid van de onderzoeker een materiële invloed heeft gehad op de in-
houd of het verloop van de vergaderingen. Ook op deze plaats moet vooral worden 
benadrukt dat de openheid, zowel in de vergaderingen als in de individuele inter-
views, bijzonder groot was. 

§3. Representativiteit van de case studies

Een doelstelling van wetenschappelijk onderzoek, zeker als het gaat om empirisch on-
derzoek, is om valide uitspraken te doen: uitspraken over de werkelijkheid die ‘waar’ 
zijn of ten minste vrij van allerlei fouten.43 Zonder in dit kader een begrippen-discussie 
te willen starten, is het wel van belang op te merken dat met de gekozen instrumenten 
risico’s worden gelopen op ‘bias’: een vertekening in de resultaten.44 Zoals eerder opge-
merkt is ons doel exploratief en theoriegericht: welk gedrag komt voor, in welke varian-
ten, waarom en bij wie? Representativiteit dient hier dus te worden verstaan als de kans 
dat onze beperkte steekproef, in combinatie met de langdurige waarnemingen, resulta-
ten laten zien die ons in staat stellen om het functioneren van Raden van Toezicht in de 
gezondheidszorg te beschrijven, te ordenen en te verklaren. Het onderzoek moet leiden 
tot een plausibel stelsel van theoretische uitspraken waaruit voorspellingen kunnen 
worden afgeleid voor later, meer voorspellend onderzoek op grotere populaties.

42 Overigens bleek uit een tweetal interviews dat dit vooral te maken had met het feit dat het betreffende 

document ruwe aantekeningen bevatte en geen vastgesteld stuk was. Met andere woorden: het was niet 

zozeer een principieel besluit als wel een besluit op zorgvuldigheidsgronden.

43 Het begrip validiteit omvat meer dan hier weergegeven. Zie Swanborn (1987), pp. 188 – 193.

44 Hierboven is gesproken over ‘respondence-bias’; dit is een specifieke vorm van bias in het kader van de case 

studies. In deze paragraaf gaat het over de mogelijke bias die samenhangt met het gekozen 

onderzoeksontwerp.
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Hieronder wordt een aantal opmerkingen gemaakt over de representativiteit van de 
case studies en de mogelijke bias in het onderzoeksontwerp.45

Betreffende de case studies:

 – De bestuurders van de drie organisaties volgden op eenzelfde moment een leer-
gang over leiderschap in de zorg bij dezelfde docent. Hier kan een verband wor-
den gelegd met het belang dat deze bestuurders hechten aan reflectie, ontwik-
keling van leiderschap en transparantie van bestuur. Omdat in het selectiepro-
ces alle benaderde bestuurders enthousiast en bereid waren deel te nemen aan 
het onderzoek, is de verwachting dat bovenstaand feit niet of nauwelijks een 
effect heeft gehad op de resultaten van het onderzoek.

 – Als de vergelijking wordt gemaakt met organisaties die niet bereid waren deel 
te nemen aan het onderzoek, dan kan worden gesteld dat het enthousiasme 
van de voorzitter van de Raad van Toezicht erg belangrijk is voor het beant-
woorden van de vraag ‘doen we mee?’ Ook in de observatieperiode en tijdens de 
interviews achteraf is gebleken dat de drie voorzitters zeer positief staan te-
genover deelname: ze willen graag meewerken aan het opbouwen van kennis 
over het functioneren van toezichthoudende organen en zijn leergierig ten aan-
zien van de eigen ontwikkelingsmogelijkheden. Anders gezegd: het is waar-
schijnlijk dat de voorzitters van de Raden van Toezicht die een jaar lang zijn 
gevolgd, bovengemiddeld belang hechten aan openheid, transparantie en eigen 
leervermogen en mede daarom ook de daad bij het woord hebben gevoegd.46 
Dit beeld is bevestigd in de interviews met de verschillende leden van de di-
verse Raden van Toezicht. 

 – Gezien de wijze waarop de selectie verliep, kan worden verwacht dat Raden van 
Toezicht die bereid zijn tot deelname aan een onderzoek als het onderhavige, 
open staan voor zelfreflectie, veel waarde hechten aan transparantie en in dat 
kader ook de daad bij het woord voegen. Het is daarom de vraag of de voorzit-
ters en de overige leden van de drie onderzochte Raden van Toezicht voldoende 
representatief zijn voor ‘de gezondheidzorg’. Deze vraag is in de diverse indivi-
duele interviews met de leden van de Raden van Toezicht aan de orde geweest 
en de geïnterviewden gaven zonder uitzondering aan dat de onderzochte Raad 

45 Uit het oogpunt van methodologische zorgvuldigheid kiezen we ervoor nadrukkelijk stil te staan bij het 

optreden van bias; hier kan tegen in worden gebracht dat het een geaccepteerd feit is dat je soms 

simpelweg niets te kiezen hebt. (Vergelijk Swanborn (2003), p. 57) Dat maakt het uitvoeren van de studie niet 

minder zinvol. Bovendien zijn we er wel in geslaagd om naar werkgebied en ligging in Nederland tot een 

goede spreiding te komen én is het een feit dat de branche Thuiszorg, Verpleging en Verzorging meer 

zorgorganisaties bevat dan de overige branches in de zorg tezamen.

46 We zijn tot deze opvatting gekomen op basis van de hierboven beschreven afwijzingen van deelname aan het 

onderzoek door diverse voorzitters van Raden van Toezicht.
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van Toezicht niet anders functioneert dan andere Raden van Toezicht waarvan 
zij lid zijn, binnen en buiten de gezondheidszorg. 

 – Het is niet gelukt in de drie cases alle financieringsvormen vertegenwoordigd 
te krijgen. Ook is er sprake van een beperkte spreiding over de diverse secto-
ren. Daar staat tegenover dat binnen de gezondheidszorg een meerderheid van 
het aantal zorgorganisaties zich bevindt in de VVT sector (Verpleging, Verzor-
ging, Thuiszorg: 648 van de 1010 in 2008; bron: CBS).47 Van de drie geselec-
teerde organisaties, kwamen er twee uit deze branche.

Figuur 2.1: aantallen zorginstellingen (bron: website CBS)

Aantal zorginstellingen 2008 Aantal Perc.

UMC 8 1%

Algemene + categorale ziekenhuizen 106 10%

GGZ 97 10%

Gehandicaptenzorg 151 15%

VVT 648 64%

1010 100%

Betreffende het onderzoeksontwerp in het algemeen:
 – Er wordt veel gebruik gemaakt van het instrument ‘interview’, waarbij in de 

meeste gevallen sprake is van, ten hoogste, een semi-gestructureerde vragen-
lijst.48 Daarbij is het niet zo dat antwoorden van geïnterviewden worden ‘ge-
scoord’ en daarna aan een kwantitatieve analyse worden onderworpen. Dit 
impliceert dat de informatievergaring door de onderzoeker niet eenvoudig te 
controleren is. Wel wordt de lijst met geïnterviewde personen gepubliceerd én 
worden de inhoudelijke resultaten van de diverse interviews vergeleken met 
elkaar en met de uitkomsten van andere instrumenten. Bovendien zijn alle 
interviews met de toezichthouders en bestuurders van de case studies digitaal 
opgenomen, evenals ongeveer de helft van de overige interviews.49 Tevens wil-
len we met dit onderzoek geen kwantitatieve uitspraken doen. Anders gezegd: 

47 Het feit dat bij de case studies geen ziekenhuis zit, betekent wel dat ten minste één cruciaal punt van het 

functioneren van Raden van Toezicht niet wordt belicht en dat betreft de verhouding tussen bestuur en 

toezichthouders ten opzichte van de medisch specialisten. Deze verhouding is nadrukkelijk onderzocht in 

het proefschrift van Hoek (2007).

48 Zie de bijlagen 2 en 4.

49 Aan degenen die met name in het eerste onderzoeksjaar zijn geïnterviewd, is niet gevraagd om het gesprek 

te mogen opnemen. Vanaf het tweede onderzoeksjaar is dit doorgaans wel het geval geweest. 
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de onderzoeksmethodologie past bij de doelstelling van het exploratieve onder-
zoek en de wijze waarop erover wordt gerapporteerd.

 – Het was aanvankelijk de bedoeling om de uitkomsten van de diverse instru-
menten te toetsen middels een enquête. Uiteindelijk is deze opzet verlaten, 
waarmee de beoogde ‘objectiveringslag’ niet is gemaakt. De praktische aanlei-
ding om de enquête te heroverwegen was het faillissement van de toenmalige 
werkgever van de onderzoeker, die de ontwikkeling, afname en verwerking van 
de enquêtes zou financieren en faciliteren. Bij het heroverwegen van het ont-
werp kwam vervolgens naar boven dat de toegevoegde waarde van een enquête 
beperkt zou zijn. De reden hiervan was dat we inmiddels tot het inzicht waren 
gekomen dat mogelijkerwijs veel factoren het gedrag van toezichthouders beïn-
vloeden, maar dat deze uiteindelijk te herleiden zijn tot twee ‘dieper liggende’ 
centrale variabelen (vertrouwen en afstand). Om die reden werd de behoefte 
groter om tot een verdieping van inzichten te komen in deze variabelen, in 
plaats van tot een waarschijnlijke verbreding van het aantal mogelijke variabe-
len. Voor een verdieping zijn diepte-interviews een meer geschikt instrument 
dan een enquête. Vandaar dat voor dit instrument is gekozen. Een laatste argu-
ment om de enquête niet door te laten gaan, is het feit dat de NVTZ in 2008 en 
Blokdijk en Goodijk in 2010 enquêtes hebben gehouden onder toezichthou-
ders, gericht op het functioneren van Raden van Toezicht. De voor dit onder-
zoek voorziene enquête zou op meerdere punten overlap vertonen met deze 
onderzoeken, zowel inhoudelijk als voor wat betreft de onderzoeksperiode. 
Daar is dus niet voor gekozen. Wel wordt daar waar mogelijk gebruik gemaakt 
van de resultaten van deze onderzoeken. 

§4. Uitleiding

Met het einde van het tweede hoofdstuk komt ook een einde aan het eerste deel van 
dit onderzoeksverslag. Hierin hebben we de opzet van het onderzoek uiteengezet. Dit 
deden we in eerste instantie door een aantal onderzoeksvragen te formuleren, evenals 
een probleemstelling. In tweede instantie hebben we bezien met behulp van welke 
onderzoeksinstrumenten we de probleemstelling en de onderzoeksvragen zullen gaan 
beantwoorden. In het volgende deel zal hiermee een aanvang worden gemaakt. Dit zal 
gebeuren door de uitwerking van een conceptueel kader, dat vervolgens als basis zal 
dienen voor de case studies, die in het derde deel van dit onderzoek beschreven en 
geanalyseerd worden.
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§1. Inleiding

Alvorens we daadwerkelijk gaan inzoomen op het functioneren van Raden van Toe-
zicht in de Nederlandse gezondheidszorg, zullen we in dit hoofdstuk een beeld schet-
sen van de ontwikkeling van de omgeving waarbinnen het toezicht op en binnen zorg-
organisaties handen en voeten heeft gekregen.

Hieronder staan we stil bij de geschiedenis van de organisatie van de gezondheidszorg 
en bij de wijze waarop organisaties in de zorg hun bestuursstructuur in de loop van de 
tijd hebben ingericht en aangepast. In de volgende paragraaf beschrijven we de feite-
lijke geschiedenis van de organisatie van de zorg. Daarna diepen we het begrip gover-
nance uit: wat betekent het? Vervolgens zullen we ingaan op de verschillende verschij-
ningsvormen van het Raad-van-Toezicht-model. We sluiten af met een globaal over-
zicht van de belangrijkste discussies die het debat over governance de afgelopen 15 
jaar hebben gedomineerd.

§2. De organisatie van zorg

Uiteraard houden mensen zich al eeuwen lang bezig met het ‘beter’ maken van zieke 
medemensen en met het verzorgen van degenen die dat zelf niet (meer) kunnen. De 
wijze waarop samenlevingen dat doen, varieert enorm. Bovendien is er natuurlijk 
sprake van een ontwikkeling door de eeuwen heen. In dit kader stelt socioloog De 
Swaan in zijn boek Zorg en de Staat dat sociale voorzieningen, waaronder zorgvoorzie-
ningen, het resultaat zijn van collectiveringsprocessen.50 Hiermee wordt bedoeld dat 
mensen of groepen mensen met dezelfde belangen en/of opvattingen onder bepaalde 
omstandigheden komen tot samenwerking om gezamenlijk ervaren problemen op te 
lossen. De Swaan stelt dat in de periode vóór de staatsvorming sprake was van diverse 
groepen in de samenleving die steeds meer van elkaar afhankelijk werden. Zo hadden 
de mensen met geld in toenemende mate arbeidskracht nodig. Tegelijkertijd werden 
zij geprikkeld om ook iets te doen voor de allerarmsten, omdat zij zo de kans op bero-
ving en plundering konden verminderen. ‘De belangrijkste impuls voor de collectivise-
ring kwam van de conflicten tussen elites die trachtten de dreiging van de armen om 
hen heen af te wenden, en de mogelijkheden die de armen hun ook boden wilden uit-
buiten.’ (p. 226) 

Eeuwenlang was de zorg voor armen, ouderen en zieken vooral het domein van de 
zogenaamde liefdadigheid, hoewel in de vorige alinea ook duidelijk is gesteld dat de 

50 Swaan, A. de (ed. 2004), Zorg en de Staat. Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde 

Staten in de nieuwe tijd. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.
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rijken belang hadden bij het ‘rustig’ houden van de armen.51 Het heeft heel lang ge-
duurd, zelfs nadat de natiestaten zijn ontstaan, totdat nationale overheden zich met 
de organisatie van de zorg gingen bemoeien. In feite gebeurt dit pas in de tweede helft 
van de negentiende eeuw, mondjesmaat. Een eerste noemenswaardig feit in Neder-
land is de inwerkingtreding van de Gemeentewet van 1851. In deze wet werd gemeen-
ten opgedragen om een verordening te maken ten behoeve van de openbare gezond-
heid.52 Verder werd in 1875 de vereniging ‘het Witte Kruis’ opgericht met als doel het 
afweren en beteugelen van epidemische ziekten en het verlenen van hulp tijdens epi-
demieën.53 In 1901 werden de Gezondheidswet en de Ongevallenwet vastgesteld. In 
1919 trad een invaliditeits- en ouderdomspensioenwet in werking. De wettelijke rege-
ling van ziekenfondsen werd na een lang ontwikkelproces gerealiseerd door de Duitse 
bezetter in 1941. 

De Tweede Wereldoorlog vormde in meerdere opzichten een keerpunt. Voor deze oor-
log was namelijk slechts in beperkte mate sprake van overheidsinterventie. Tevens 
was de economische ontwikkeling niet van dien aard, dat er veel kon worden verdeeld. 

De periode na de Tweede Wereldoorlog kan volgens De Roo in vieren worden ge-
deeld54: 

 – de periode van de verzuilde marktordening (tot midden jaren zestig).
 – de periode van risicoloze concurrentie (midden jaren zestig tot 1974)
 – de periode van overheidsplanning (1974 – 1987)
 – de periode van marktordening (1987 tot heden)

Aan ‘heden’ moet de datum van publicatie door De Roo, 1993, worden gekoppeld. 
Bezien vanuit 2013 kan worden gesteld dat deze periode in ieder geval duurt tot de 
veranderingen in de gezondheidszorg van 2006 (zorgverzekering) en 2007 (invoering 
WMO). Aangezien daarna bleek dat ook deze wetten niet (voldoende) hebben geleid 
tot de zo gewenste kostenreductie, kan de periode vanaf 2008 worden getypeerd als 
‘quasi – governance’: het zoeken naar balans tussen marktordening en overheidsstu-
ring. Deze periode kan echter ook worden gezien als een volgende fase in de marktor-
dening.

51 Deze processen van vrijwillige collectieve actie door de welgestelden kunnen overigens niet louter op basis 

van individuele doelgerichte handelingen worden begrepen (ibid. p. 38). Een en ander wordt namelijk mede 

bepaald door verwachtingen die mensen ten opzichte van elkaar hebben. “Is het onderling wantrouwen 

algemeen, dan zal dat ook leiden tot onwil om aan collectieve ondernemingen deel te nemen. […] Maar als 

om de een of andere reden de verwachting bij sommigen postvat dat de meesten bereid zullen zijn tot 

onderlinge samenwerking, dan kan daardoor het vertrouwen ontstaan dat de collectieve actie kans van 

slagen heeft en verbreidt de bereidheid tot samenwerking zich.”(ibid.) 

52 Boot J.M. en M.H.J.M. Knapen (ed. 2001) , Nederlandse Gezondheidszorg. Utrecht: Het Spectrum, p. 274.

53 Ibid p. 275

54 Roo, A.A. de (1993), De zorgsector als bedrijfstak in wording (rede). Tilburg: Tilburg University Press. Vergelijk 

de indeling van Boot en Knapen (ed. 2001), p. 299.
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De eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog worden gekenmerkt door de economi-
sche en sociale wederopbouw. Zeker naarmate de tijd vorderde, steeg de economische 
welvaart waardoor in de jaren zestig de zogenaamde ‘verzorgingsstaat’ tot stand ge-
bracht kon worden. Dit uitte zich onder andere in de Algemene Bijstandswet van 
1963, de ziekenfondswet van 1964 , de wet Ziekenhuistarieven uit 1966, de Wet op de 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering van 1967 en de Algemene Wet Bijzondere Ziekte-
kosten uit 1968. 

In de indeling van De Roo wordt de periode tussen midden jaren zestig en 1974 als 
een aparte tijdspanne neergezet. Deze periode begint met de overgang van de weder-
opbouw van de verzuilde samenleving naar een volwaardige verzorgingsstaat, geken-
merkt door de diverse bovengenoemde wetten. Hierbij is van belang dat de Zieken-
fondswet en de AWBZ door werkgevers- en werknemersorganisaties werden beheerd. 
Aldus bleven deze wetten bij de uitvoering buiten de directe invloed van de overheid.55 
Tezamen met de open-eindfinanciering leidde dit tot een enorme expansie van het 
zorgaanbod. Mede om deze redenen zijn de jaren zestig en zeventig cruciaal geweest 
in de vormgeving van organisaties in de Nederlandse gezondheidszorg. 

Veel zorgorganisaties zijn voortgekomen uit particulier initiatief, ook na de Tweede 
Wereldoorlog. In Nederland speelt hierbij dat dit particuliere initiatief verbonden was 
aan de politieke gezindheid of geloofsovertuiging, omdat hier sprake was van een 
verzuilde samenleving. Deze oorsprong had dikwijls ook gevolgen voor de vorm. Zo 
kozen de Katholieken meestal voor een stichting, terwijl de Protestanten vaak de 
voorkeur hadden voor een vereniging. In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan 
op de diverse juridische modellen die zorgorganisaties hebben. 
Eind jaren zestig ontstond een maatschappelijke discussie over de wijze van aanstu-
ring van bedrijven en organisaties. Deze discussie vond plaats in een breder, zelfs 
internationaal, debat over de inrichting van de maatschappij. De wederopbouw was in 
wezen voltooid en de vraag was eigenlijk: hoe nu verder? Specifiek voor Nederland 
kwam hierbij dat er inmiddels scheuren waren ontstaan in de verzuilde samenleving. 
Dit uitte zich onder andere in een toenemende ontkerkelijking. Het antwoord op de 
vraag ‘hoe verder?’ werd in 1973 door het toen aantredende kabinet Den Uyl als volgt 
verwoord: gelijke spreiding van inkomen, kennis en macht. Ten aanzien van de ge-
zondheidszorg werd een en ander vastgelegd in de Structuurnota van Staatssecretaris 
Hendriks (1974). Deze nota markeert de overgang van de periode van risicoloze con-
currentie naar overheidsplanning: de nationale overheid trok de touwtjes aan, ook 
omdat de kostenstijging van de gezondheidszorg in toenemende mate als een pro-
bleem werd gezien. De nota bevatte onder andere het voorstel om een uitgebreid plan-
ningsysteem in het leven te roepen, zodat gereguleerd werd wie in de zorgsector welke 
diensten zou gaan leveren, op welke plaats, in welke omvang en tegen welke prijs (De 
Roo, 1993). 

55 Breedveld, E. (2003), Thuiszorg in Bedrijf. Herstructurering van de thuiszorgbranche tussen 1987 en 1997. 

Tilburg: IVA, p. 25
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Naast de brede maatschappelijke discussie over de inrichting van de verzorgingsstaat 
was ook de organisatie van de gezondheidszorg flink aan het veranderen.56 Deze ver-
andering kwam in de eerste plaats voort uit de enorme toename van voorzieningen en 
organisaties. In de tweede plaats was er inmiddels sprake van een toenemende profes-
sionalisering van diverse beroepen, zowel op het medisch vlak als het verpleegkundig, 
pedagogisch en agogisch vlak. Vanwege de groei van organisaties en de complexiteit 
ervan werd ook het management steeds meer een eigen professie. In dit proces werd 
tevens duidelijk dat er een scheefgroei aan het ontstaan was tussen het feit dat de 
meeste bevoegdheden lagen bij een vrijwilligersbestuur, terwijl de kennis en kunde lag 
bij de directies / het management.

Gezien de hierboven genoemde debatten over de inrichting van de verzorgingsstaat is 
het niet vreemd dat in deze periode ook de Wet op de Ondernemingsraden werd aan-
gepast, zodat de werknemers een eigenstandige invloed kregen op het beleid van orga-
nisaties.57 Ook het initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteu-
ren, begin jaren tachtig, om een ander bestuursmodel te ontwikkelen dat meer in lijn 
lag met de gegroeide praktijk, past in deze tijdgeest.58 Ondertussen was Nederland in 
een turbulente tijd terechtgekomen. In 1977 viel het kabinet Den Uyl. Het duurde 
vervolgens lang voordat het eerste kabinet Van Agt kwam. Ook dit kabinet en het 
volgende slaagden er niet in om de ontstane economische crisis het hoofd te bieden. 
In de jaren 1981- 1983 was er sprake van een flinke recessie in de Nederlandse econo-
mie, wat onder andere leidde tot een forse werkloosheid.59 Beleidsmatig gaat in 1982 
het roer om met de komst van het kabinet Lubbers I, een coalitieregering van CDA en 
VVD. Het is een zogenaamd ‘no-nonsense’ kabinet, dat forse bezuinigingen doorvoert 
op diverse terreinen waaronder de gezondheidzorg.60 Min of meer in het verlengde 
van de bezuinigingsoperatie ontstaat een meer principiële discussie over de inrichting 

56 Ook in de wetenschap werd veel aandacht besteed aan vraagstukken rondom de inrichting van de 

organisatie van de gezondheidszorg. Zie bijvoorbeeld Wersch, P.J.M. van (1979), Democratisering van het 

bestuur van non-profit instellingen. Alphen aan de Rijn: Samsom. Of: Meurs, P. (1982), Zeggenschap in het 

ziekenhuis. Leiden. Vergelijk bovendien de studie van Gitmans, W.J.M. en P.J.M. van Wersch (1976), 

Knelpunten in de bestuursstructuur van het algemene ziekenhuis. Kluwer. In deze studie wordt het Raad-van-

Toezicht-model uitgewerkt en gepresenteerd als een mogelijke oplossing voor de geconstateerde 

knelpunten in de bestuursstructuur (p. 106 en verder) 

57 De herziening van deze wet was het resultaat van een jarenlange discussie. Zo tekent Bleich in haar studie 

over Den Uyl op dat er in 1975 een conflict was in het kabinet over de rol van de directeur in de OR. (Bleich, 

A. (2008), Joop den Uyl 1919-1987, dromer en doordouwer. Amsterdam: uitgeverij Balans. p. 299.) Uiteindelijk 

kwam de aangepaste wet in 1979 in de Staatscourant.

58 Zie Bossert, H. et all. (2006), Governance beter verklaard. Goed bestuur in de zorgpraktijk. Assen: Van Gorcum, 

p. 92. Vergelijk Stoopendaal A. (2008), Zorg met afstand. Betrokken bestuur in grootschalige zorginstellingen. 

Assen: Van Gorcum, p. 30. en Luursema M. et all. (2003), p. 16.

59 Zie Visser, J. en A. Hemerijck (1998), Een Nederlands Mirakel. Beleidsleren in de verzorgingsstaat. 

Amsterdam: Amsterdam University Press. p. 25.

60 Zie Visser en Hemerijck (1998), p. 141.
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van de gezondheidszorg. Met het oog hierop stelden de toenmalige bewindspersonen 
Brinkman en Dees in 1986 een commissie ‘Structuur en Financiering Gezondheids-
zorg’ in, met de opdracht om binnen een half jaar met adviezen te komen over (1) de 
mogelijkheden tot beheersing van de volumeontwikkeling, (2) de verdere herziening 
van het stelsel van ziektekostenverzekeringen en (3) deregulering. Deze Commissie 
Dekker publiceert in 1987 het rapport ‘Bereidheid tot Verandering’, waarmee een 
nieuwe periode van de ontwikkeling van de organisatie van de gezondheidszorg wordt 
gemarkeerd.61 Er zal vanaf dat moment sprake zijn van een toenemende verantwoor-
delijkheid en beleidsvrijheid van zorgaanbieders en zorgverzekeraars, gekoppeld aan 
een langzaam terugtredende rijksoverheid. 

In de tweede helft van de jaren tachtig en de jaren negentig wordt in steeds meer 
organisaties werk gemaakt van de invoering van het zogenaamde Raad-van-Toe-
zicht-model. Dit was een nieuw model, waarin de formele bestuursverantwoordelijk-
heden werden overgedragen van het vrijwilligersbestuur aan een in omvang kleiner 
maar full-time professioneel bestuur, de Raad van Bestuur genaamd. Het oude be-
stuur kreeg in dit model de functie van toezichthouder op het (nieuwe) bestuur.62 

Hoewel in deze periode steeds meer organisaties formeel overstapten naar dit nieu-
we model, gebeurde dat heel vaak met dezelfde mensen.63 Daarom veranderde er in 
de praktijk meestal niet zo veel. Het waren vooral de naambordjes die werden ver-
hangen. Aldus ontstaat langzaam aan de behoefte om nadrukkelijker te kijken wat 
ervoor nodig is om het Raad-van-Toezicht-model ook naar zijn geest te implemente-
ren. In deze behoefte wordt voorzien door de Commissie Health Care Governance, 
die eind 1999 een dertigtal aanbevelingen publiceert voor goed bestuur en goed 
toezicht in de gezondheidszorg. Deze adviezen handelen over vele verschillende 
onderwerpen: van de mate van verantwoording tot en met de bemensing van de 
Raad van Toezicht en zijn verhouding met de Raad van Bestuur. 

In het begin van de 21e eeuw wordt de discussie over bestuur en toezicht gedomi-
neerd door diverse internationale boekhoudschandalen en de consequenties daar-
van. Het leidt in eerste instantie in het bedrijfsleven en vervolgens in diverse maat-
schappelijke sectoren tot de komst van ‘Governance-codes’. Daarnaast wordt in de 
Nederlandse gezondheidszorg echt werk gemaakt van een stelselherziening, die in 
feite is ingezet met het eerder aangehaalde rapport van de Commissie Dekker 
(1987). Zo wordt in 2006 de Zorgverzekeringswet fundamenteel gewijzigd, door het 
opheffen van de ziekenfondsen. Met de komst van de WMO in 2007 wordt een aan-
vang gemaakt met de verkleining van de inmiddels zeer fors gegroeide AWBZ. Het 

61 Boot en Knapen (2001) stellen dat marktwerking vanaf 1988 een leidend beginsel in de structurering en 

financiering van de gezondheidszorg werd. p. 298, pp. 300 ev. met name ook p. 307.

62 In paragraaf 4 wordt dit model nader uitgewerkt, ook ten opzichte van andere formele bestuursmodellen. 

63 Bossert en anderen verwijzen naar een onderzoek onder Raden van Toezicht waarin een schatting is 

gemaakt hoe lang instellingen een Raad van Toezicht hebben (2006, pp. 92-93). 
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gaat dan om de overgang van de huishoudelijke hulp. De volgende slag is voorzien 
voor 2015 met de overgang van de functie ‘begeleiding’ van de AWBZ naar de WMO. 
Met deze beweging wordt niet alleen de AWBZ verkleind, maar wordt in bestuurlijk 
opzicht het primaat in de beleidsvorming en -uitvoering verplaatst van de rijksover-
heid naar de lokale overheid. 

§3. Wat is governance?

Hoewel de term governance of goed-bestuur inmiddels een veelheid aan onderwer-
pen en thema’s behelst, betreft de kern de verhouding tussen de zeggenschap over 
een onderneming en het interne toezicht daarop. Deze problematiek is ten minste 
vanaf de VOC-tijd bekend. Ook destijds bestond namelijk de situatie dat degenen 
die eigenaar waren van een onderneming niet altijd voldoende tijd of competenties 
hadden om de onderneming ook feitelijk te leiden.64

In de governance-discussie worden publieke sectoren vaak naast de private sector 
gelegd. Dat is goed mogelijk, maar deze vergelijking kan maar een deel van het ver-
haal zijn. Het andere deel gaat over ideeën betreffende de organisatie van voorzie-
ningen met een publiek doel en gefinancierd met publieke middelen. Een van de 
kernelementen van de Nederlandse rechtsstaat is namelijk dat er democratische 
controle is op de aanwending van publieke middelen. Een wezenlijk element van 
onze verzorgingsstaat is dat de Nederlandse samenleving ervoor gekozen heeft een 
aantal voorzieningen te realiseren die toegankelijk zijn voor alle in Nederland ver-
blijvende personen. Zodoende zijn er voorzieningen ontstaan, met name in de loop 
van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, die ten minste deels worden gefi-
nancierd met publiek geld, maar waarbij het bestuur niet in handen is van de over-
heid.65 Aldus ontstond de situatie dat publiek geld wordt besteed door niet democra-
tisch gelegitimeerde organen. Dit leidde tot de discussie welke waarborgen nodig 
zijn om ervoor te zorgen dat publieke gelden op een verantwoorde manier worden 
aangewend. Hoewel er verschillende opvattingen waren, zijn en waarschijnlijk zullen 
blijven over hoe dit het beste kan worden gerealiseerd, gaat het altijd om een weging 
van verschillende elementen, zoals het evenwicht tussen bestuursmacht en het toe-
zicht daarop of het evenwicht tussen intern toezicht (binnen een organisatie) en 
extern toezicht (buiten de organisatie, van overheidswege). Aan de discussie over de 
verhouding tussen intern en extern toezicht zal in Hoofdstuk 4 aandacht worden 

64 In dit onderzoek zal herhaaldelijk worden verwezen naar de zogenaamde principal-agent theorie. Deze 

theorie handelt in de kern om de consequenties van het hier verwoordde onderscheid tussen eigenaarschap 

en zeggenschap over de organisatie.

65 Formeel is het zo dat de Nederlandse gezondheidszorg niet of nauwelijks wordt gefinancierd met 

belastinggeld, maar middels ziektekostenpremies en AWBZ-premies. Omdat wel iedereen verplicht is zich 

te verzekeren en alle werkenden AWBZ-premie betalen, wordt hier toch gesproken van ‘publieke 

financiering’.

bsl - Toezichtdynamica.indd   47 05-11-13   14:49



48

DEEL II:Conceptueel kader 

besteed. De discussie over de verhouding tussen het bestuur en het toezicht daarop 
in een organisatie is een kernpunt van dit onderzoek en komt om die reden haast in 
ieder hoofdstuk terug. Voor nu is van belang hierover op te merken dat dit issue pas 
echt is gaan spelen met de opkomst van het Raad-van-Toezicht-model; het bestuurs-
model dat aan het Raad-van-Toezicht-model voorafging kende namelijk geen onder-
scheid tussen bestuur en toezicht. De gedachte achter dat model was dat door een 
evenwichtige samenstelling van het bestuur (een meerhoofdig bestuur, vanuit ver-
schillende disciplines en zuilen [politieke partijen]) er sprake was van zorgvuldige 
besluitvorming en legitieme besluiten. Mede vanwege de ‘democratiseringsdiscussie’ 
die tussen eind jaren zestig en eind jaren zeventig van de vorige eeuw speelde, werd 
langzaamaan geen genoegen meer genomen met een vorm van bestuur waarin niet 
een expliciet onderscheid tussen bestuur en toezicht werd gemaakt. Vanuit de leer 
van de Trias-politica, de machtenscheiding, kan deze ontwikkeling als zeer wenselijk 
worden gezien. De golven van morele verontwaardiging die zeker aan het begin van 
de eenentwintigste eeuw met enige regelmaat waar te nemen waren als reactie op 
besluiten van besturen van zorgorganisaties, lijken dit alleen maar te onderstrepen.66

Discussies over governance gaan voornamelijk over de rol van Raden van Toezicht 
en hun relaties met de Raad van Bestuur. Met name in de bestuurskunde wordt het 
begrip governance echter ook gebruikt voor het geven van meer regie aan burgers 
over hun leven of zorgproces.67 Vanuit dit perspectief is er de laatste decennia spra-
ke van een beweging van ‘government’ naar ‘governance’, van meer publiek naar 
meer privaat.68 Dit laatste kan zijn ‘de markt’ of ‘de samenleving’. 

Het debat over governance in de zorgsector staat niet op zichzelf. Ze wordt ook el-
ders gevoerd, zowel in het publieke domein (bijvoorbeeld in de onderwijswereld en 
bij de woningcorporaties) als in het bedrijfsleven. In deze laatste discussie speelt 
vooral de hele aanloop en opvolging van de zogenaamde code-Tabaksblat een be-
langrijke rol: een gedragscode met best practices voor Raden van Commissarissen 
(de eerste versie trad op 30 december 2004 in werking). De brancheorganisaties in 
de gezondheidszorg hebben eigen varianten van deze code ontwikkeld. Uiteindelijk 
zijn deze samengebracht in de zorgbrede Governance-code (de eerste versie ver-
schijnt in januari 2006, een tweede versie in januari 2010).

66 Inmiddels wordt er ook alweer enkele jaren gediscussieerd over het minder scherp maken van dit 

onderscheid tussen bestuur en toezicht, in de vorm van de invoering van de zogenaamde ‘one tier board’, 

een bestuursvorm die in de Angelsaksische wereld gemeengoed is. We zullen hier op diverse plekken in dit 

onderzoek bij stilstaan. Op deze plek wordt gewezen op de principiële herkomst van het two-tier model: de 

scheiding van machten.

67 Putters, K. (2009), Besturen met duivelselastiek (rede). Rotterdam: Erasmus Universiteit, p.12; Vergelijk 

Minderman G. (2012), p. 26.

68 Zie Andeweg R.B. en G.A. Irwin (ed. 2005), Governance and Politics of the Netherlands. Basingstoke: Palgrave 

Macmillan: “Dutch governance is increasingly Multi-level governance, but it is also increasingly technocratic 

governance.” p. 186.
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De totstandkoming van de zorgbrede Governance-code heeft veel tijd en energie 
gekost. Ze is bovendien de discussie over goed bestuur in de gezondheidszorg gaan 
domineren. Misschien zelfs zozeer dat bij sommigen de verwachting is ontstaan, dat 
met een Governance-code voor de gehele zorgsector ‘het probleem’ van goed bestuur 
adequaat in beleid is vastgelegd en aldus is opgelost. Dit laatste is inmiddels onjuist 
gebleken, gezien meerdere incidenten.69

Samenvattend kan worden opgemerkt dat de term governance in grote lijnen twee 
betekenissen heeft. In de eerste betekenis gaat governance over de verhouding tussen 
bestuurlijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden van organisaties enerzijds en 
het interne toezicht daarop anderzijds. In de tweede betekenis gaat governance over 
de wijze waarop vanuit de overheid meer regie en sturing wordt gegeven aan burgers 
over hun eigen leven en/of zorgproces. In dit onderzoek richten wij ons vooral op de 
eerste betekenis en sluiten dan aan bij de definitie van goed bestuur die Minderman 
geeft, overigens in navolging van de projectgroep Public Governance van het ministe-
rie van Economische zaken: ‘Goed bestuur is het waarborgen van de onderlinge sa-
menhang van sturen, beheersen en toezicht houden van een organisatie, gericht op 
een efficiënte en effectieve realisatie van de doelstellingen, alsmede het daarover op 
een open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van de be-
langhebbenden.’(2012, p. 27). Overigens moet in dit kader worden aangetekend dat 
de ontwikkeling als genoemd bij de tweede betekenis van governance, een terugtre-
dende overheid ten behoeve van meer zeggenschap voor burgers, consequenties kan 
(of misschien wel moet) hebben voor de invulling van het begrip zoals verwoord bij de 
eerste betekenis.

§4. Verschillende formele toezichtmodellen

De meeste organisaties binnen de gezondheidszorg in Nederland hebben van oudsher 
de juridische vorm van een stichting of een vereniging. In de wetgeving van deze orga-
nisatievormen wordt noch bij een vereniging noch bij een stichting een expliciet on-
derscheid gemaakt tussen bestuur en toezicht.70 Het Raad-van-Toezicht-model heeft 
dus geen wettelijke basis. Het is één van de modellen die past binnen het wettelijke 
kader van het bestuur van stichtingen, zoals vastgelegd in het burgerlijk wetboek (BW 
boek 2 art. 285 - 304). Overigens kan worden gesteld dat deze wettelijke basis er in-
middels wel is, omdat de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) eisen stelt aan het 
toezicht op het bestuur van een organisatie (art 6.1 onder a Uitvoeringsbesluit WTZi).

69 Ze worden in dit onderzoek op meerdere plekken aangehaald. Het gaat dan bijvoorbeeld om de affaires in de 

gezondheidszorg: Zuiderzee ziekenhuizen, Meavita-Nederland, Espria / Philadelphia, Maasstad, Orbis, MST, 

Zonnehuizen, VU-medisch centrum. Maar ook buiten de zorg zijn er voorbeelden te noemen: Ahold, ABN-

AMRO i.r.t FORTIS, Vestia, InHolland. Vergelijk Minderman G. (2012), p. 212 waar hij stelt dat ‘de naleving van 

codes nog niet betekent dat er sprake is van goed toezicht’.

70 Vergelijk Minderman, G. (2012), p. 21.
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In het Burgerlijk wetboek wordt zowel bij een vereniging als bij een stichting uitslui-
tend gesproken over ‘bestuur’.71 Toch bestaat er een essentieel juridisch onderscheid 
tussen beide: een vereniging heeft leden en aldus een ledenvergadering als ‘hoogste’ 
orgaan waaraan het bestuur verantwoording aflegt en een stichting heeft dat niet. 
Overigens is dit ook het fundamentele verschil met de juridische vormen van de be-
sloten vennootschap (bv) en de naamloze vennootschap (nv): ook daar is de algemene 
vergadering van aandeelhouders (de eigenaren) het hoogste orgaan waaraan het be-
stuur verantwoording aflegt.72

Figuur 3.1: vergelijking van bestuursorganen in de private en publieke sector

Bedrijfsleven Zorg (stichting)

Vergadering van aandeelhouders XX

Raad van Commissarissen Raad van Toezicht

Raad van Bestuur Raad van Bestuur

Als we inzoomen op de relatie tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, 
dan zijn er nog steeds verschillende modellen. We onderscheiden er drie: het instruc-
tiemodel, het Raad-van-Beheer-model en het Raad-van-Toezicht-model. De eerste 
variant is in feite de voortzetting van het oude bestuursmodel: het instructiemodel.73 
In dit model bepaalt de Raad van Toezicht de kaders waarbinnen de Raad van Bestuur 
zijn werk mag doen. De bevoegdheden van de Raad van Bestuur / de directie zijn in de 
statuten nauwkeurig afgebakend. In de overige gevallen heeft de Raad van Toezicht 
het laatste woord. Zij blijft dan ook ‘het bestuur’ in de zin der wet. Een ‘zwaardere’ 
variant is het zogenaamde Raad-van-Beheer-model. In een dergelijk model heeft de 
directie meer eigen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, maar zijn deze 
wel statutair afgebakend: tenzij de directie expliciet bevoegd is volgens de statuten, 

71 Vergelijk Minderman (2012), p. 21. Hij merkt hier onder andere op dat in het Burgerlijk Wetboek over de 

stichting eigenlijk alleen enkele basisregels zijn opgenomen en dat dit opvallend is ten opzichte van het 

buitenland.

72 In 2009 is het wetsvoorstel ten behoeve van de instelling van de bestuursvorm van de zogenaamde 

‘Maatschappelijke onderneming’ naar de Tweede Kamer gestuurd (en eind 2010 weer ingetrokken). In dit 

voorstel was voorzien in een ‘belanghebbenden vertegenwoordiging’ als oplossing voor de hier 

geconstateerde leemte in de bestuursvorm van de stichting. Overigens is dit punt, het ontbreken van een 

orgaan waarin de eigenaren van een organisatie vertegenwoordigd zijn, een van de redenen waarom in dit 

onderzoek vraagtekens worden geplaatst bij de bruikbaarheid van de principal-agent theorie (zie verder de 

Hoofdstukken 4, 8 en 10).

73 Van der Meer en Akveld onderscheiden in dit kader 5 modellen, zie met name Hoofdstuk 1: Akveld, J.E.M. en 

J.H.B. van der Meer (1999), Zorginstellingen in de vorm van een stichting. Rotterdam: Erasmus Universiteit. 

Vergelijk ook Houwen, L., P. Bergkamp en L. Arends (red.) (2010), Governance en ondernemerschap in de zorg. 

Nieuwe bestuurlijke verantwoordelijkheden in de gezondheidszorg. Deventer: Kluwer. pp. 15 – 19.
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komt de bestuursbevoegdheid toe aan het toezichthoudend orgaan. In juridische zin 
is het toezichthoudend orgaan ook dan nog steeds ‘het bestuur’. 

Het in juridische zin typerende van een ‘echte’ Raad van Toezicht, is dat dit orgaan een 
beperkt aantal vastomschreven bevoegdheden heeft en dat alle overige bevoegdheden 
aangaande het bestuur van de organisatie toekomen aan de Raad van Bestuur. Anders 
gezegd: het is daadwerkelijk de Raad van Bestuur die bestuurt. De bevoegdheden van de 
toezichthouders beperken zich tot het werkgeverschap van de Raad van Bestuur en het 
goedkeuren van een beperkt aantal besluiten van het bestuur. Hoewel in de praktijk in 
toenemende mate dit laatst genoemde Raad-van-Toezicht-model prevaleert, blijkt uit 
een studie van Akveld en Van der Meer uit 1999, dat toentertijd de andere modellen 
ook nog voorkwamen, ook onder de noemer ‘Raad-van-Toezicht-model’. (p. 20)74 

Figuur 3.2 verschillende bestuursmodellen

Model75 Omschrijving

Instructiemodel De directeur functioneert op ‘instructiebasis’, veelal vastge-
legd in een directiestatuut dat het bestuur vaststelt en kan 
aanpassen.

Raad-van-Beheer-model De directeur functioneert op basis van een aantal taken en 
bevoegdheden die statutair zijn vastgelegd. De Raad van 
Beheer (= het stichtingsbestuur) behoudt in dit model alle 
bestuurlijke bevoegdheden die niet expliciet aan de directie 
zijn overgedragen. Daarnaast blijft de Raad van Beheer 
bevoegd om de directie dwingende aanwijzingen te geven. 
De bestuursleden dragen in dit model volledige persoonlijke 
juridische aansprakelijkheid.

Raad-van-Toezicht-model In dit model ligt de dagelijkse leiding van de organisatie bij 
de directie (Raad van Bestuur). De Raad van Toezicht staat 
op afstand en heeft een goedkeurende, adviserende rol, en 
benoemt en ontslaat directieleden. Hierbij is het zo dat de 
directie (Raad van Bestuur) alle bestuursbevoegdheden 
uitoefent die niet expliciet zijn toegewezen aan de Raad van 
Toezicht. (= omkering van Raad-van-Beheer-model).

Het is dus de vraag in hoeverre op dit moment in formele zin iedere Raad van Toe-
zicht in dezelfde mate op afstand staat van het bestuur. Bovendien kunnen er in de 

74 In het betreffende onderzoek bleken 6 van de 34 onderzochte instellingen in feite geen ‘echte’ Raad van 

Toezicht te hebben (Akveld en Van der Meer (1999), p. 20); tevens viel op dat in een aantal gevallen 

geconcludeerd moest worden dat de Raad van Toezicht formeel eigenlijk nog het bestuur vormde en aldus 

ten onrechte de naam Raad van Toezicht droeg (ibid, p. 12).

75 Vergelijk Peij, S.C. (2002), Handboek Corporate Governance. Deventer: Kluwer, p. 144.

bsl - Toezichtdynamica.indd   51 05-11-13   14:49



52

DEEL II:Conceptueel kader 

praktijk binnen eenzelfde model nog aanzienlijke verschillen voorkomen in de invul-
ling van het interne toezicht. 

In dit onderzoek gaan we uit van het ideaaltypische Raad-van-Toezicht-model, waarin 
de Raad van Bestuur ook daadwerkelijk de bevoegdheden heeft om te besturen en de 
Raad van Toezicht op afstand staat. We zijn daarbij vooral geïnteresseerd in antwoor-
den op de vraag hoe Raden van Toezicht in de praktijk invulling geven aan hun taken 
en verantwoordelijkheden. We zullen dus veel minder aandacht besteden aan de for-
mele kant van de verdeling en verankering van bevoegdheden. 
We verwachten hierbij dat niet alle toezichthouders die formeel dezelfde rechten en 
plichten hebben, deze ook op eenzelfde manier invullen. Bijvoorbeeld: doorgaans 
moet een Strategisch-beleidsplan worden goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De 
vraag is dan op welke gronden een Raad van Toezicht tot zijn oordeel komt: kijkt zij 
daarbij vooral naar de wijze waarop de Raad van Bestuur tot haar keuzes is gekomen 
of keurt zij het plan alleen maar goed als zij er inhoudelijk helemaal mee kan instem-
men? Anders gesteld: hoe inhoudelijk worden de besluiten die ter goedkeuring wor-
den voorgelegd, getoetst? Naarmate de inhoud een belangrijkere rol speelt, kan name-
lijk worden gesteld dat de Raad van Toezicht meer op de bestuurdersstoel gaat zitten. 
Anderzijds lijkt het ook kort door de bocht als een Raad van Toezicht alleen maar kijkt 
of de Raad van Bestuur een adequate procedure heeft gevolgd om tot een Strategisch-
beleidsplan te komen, of dit plan intern consistent is en of het past bij de doelstelling 
van de organisatie, zoals vastgelegd in de statuten. In het vervolg van dit onderzoek 
en met name bij de case studies zullen deze overwegingen nadrukkelijk aan de orde 
komen.

§5. Leidende governance thema’s ( 1998 – 2013)

Drie jaar na het uitkomen van het adviesrapport van de commissie Health Care Go-
vernance (1999) constateren Meurs en Schraven dat het ‘beter’ gaat met de Raden 
van Toezicht.76 Desalniettemin wordt door de onderzoekers duidelijk gemaakt dat er 
nog veel moet gebeuren. Twee punten die in dit kader worden genoemd, zijn: alert 
blijven op het vóórkomen van belangenverstrengeling én investeren in gezamenlijke 
en individuele kennisontwikkeling. In 2005 is het onderzoek herhaald en hoewel het 
gemiddelde rapportcijfer dat de onderzoekers geven van een 6,1 naar een 6,4 is ge-
gaan, is de uitslag op twee kernpunten slechter.77 In de eerste plaats heeft zich in de 
periode 2002-2005 een vergrijzing voorgedaan in de samenstelling van Raden van 
Toezicht en is het aantal vrouwen gelijk gebleven. In de tweede plaats wordt op het 
punt van de professionalisering van het toezicht geconcludeerd dat ‘(h)et goede 
nieuws is dat de raden van toezicht opnieuw een kwaliteitsslag hebben gemaakt in het 
proces van formalisering. Het slechte nieuws is dat er geen significante verbetering 

76 Meurs, P. en Th. Schraven (2002), p. 22.

77 Meurs, P. en Th. Schraven (2006), p. 15.
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heeft plaatsgevonden in het inhoudelijk resultaatgericht toezicht.’(2006, p.15). Dit 
slechte nieuws wordt in feite nog slechter als wordt ingezoomd op de grote zorgorga-
nisaties (dit zijn [op dat moment] organisaties met een exploitatiebudget van meer 
dan 100 miljoen euro). Over deze groep wordt namelijk geconcludeerd dat een kwart 
tot een derde van de Raden van Toezicht geen periodieke rapportages ontvangt of 
bespreekt over de strategische risicobeheersing en het beleid met betrekking tot in-
terne beheerssystemen. Ook heeft meer dan een kwart van deze organisaties geen 
ijkpunten op basis waarvan wordt beoordeeld hoe de organisatie in het algemeen en 
de Raad van Bestuur in het bijzonder functioneert.

In 2011 publiceren Blokdijk en Goodijk een vervolg op de hierboven genoemde stu-
dies, onder de titel Zorgtoezicht in ontwikkeling: naar een betere balans tussen controle en 
strategisch partnerschap? 78 In dit onderzoek staan beide auteurs uitgebreid stil bij 
eerdere onderzoeken die tussen 1999 en 2009 hebben plaatsgevonden, om vervolgens 
hun eigen empirische gegevens te presenteren. Aan het slot trekken ze 24 conclusies 
en geven ze 6 aanbevelingen. Uit de conclusies valt op te maken dat Raden van Toe-
zicht zich op de meeste parameters in positieve zin blijven ontwikkelen.  

Onderwerp79 Resultaat 1998 Resultaat 2010

Werken met een profielschets 27% 85%

Maximaal 2 zittingstermijnen 39% 88%

Aanwezigheid RvT reglement 5% 93%

Houden van functioneringsgesprek met bestuurder 60% 95%

Schriftelijke ijk- en meetpunten 44%80 63%

Evaluatie eigen functioneren 52% 89%

Daarentegen blijft de gemiddelde leeftijd van de toezichthouders stijgen en blijft het 
percentage vrouwen laag (25%). De onderzoekers benoemen ook diverse tekortko-
mingen, waaronder:

 – het ontbreken van een toezichtvisie;
 – een gebrek aan diversiteit;
 – een tamelijk gesloten systeem van werving en selectie;
 – het feit dat de juiste infrastructuur nog niet altijd een goed functioneren in 

inhoudelijke zin garandeert.81

78 De ondertitel luidt: Onderzoek naar samenstelling, werkwijze en functioneren van raden van toezicht in de 

zorg. TiasNimbas / Nationaal Register.

79 Zie Blokdijk en Goodijk (2011), pp. 82-84.

80 In 1998 is dit item niet gemeten; dit cijfer komt uit onderzoek van 2002.

81 Blokdijk en Goodijk (2011), p. 86.
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In 2006 verscheen de eerste zorgbrede Governance-code. In deze code worden diverse 
(gedrags)regels gesteld waaraan Raden van Toezicht moeten voldoen. Hierbij is van 
belang dat alle brancheverenigingen het naleven van de code als voorwaarde voor het 
lidmaatschap stellen. Aldus mag worden aangenomen dat de code breed in het zorg-
veld wordt nageleefd. Als we ingaan op de inhoud van de code, dan kan worden gesteld 
dat deze vooral handelt over de afbakening van verantwoordelijkheden tussen bestuur 
en toezicht en de bijpassende verantwoording van bestuurders aan hun toezichthouders. 
Het gaat in dit kader vooral over de formele vastlegging van taken, verantwoordelijkhe-
den en bevoegdheden. Dit wordt eens te meer benadrukt in diverse onderzoeksrappor-
ten die de afgelopen jaren zijn verschenen. Zo wordt in het rapport Code en praktijk in 
continue ontwikkeling van het bureau Governance support gesteld dat ‘de naleving van de 
code redelijk is, maar zeker ook verbetering behoeft’.82 In de pers is vooral de nadruk 
komen te liggen op de redelijk goede naleving van de code en minder op het gegeven dat 
nogal wat zaken verbetering behoeven. Wat in de commentaren en in de discussies hele-
maal geen rol heeft gespeeld, is dat de conclusies van de meeste rapporten gebaseerd zijn 
op de bestudering van jaardocumenten. Er wordt dan dus niet gekeken naar het feitelijke 
gedrag van toezichthouders in de praktijk, maar naar datgene wat in jaarverslagen wordt 
opgeschreven door de organisaties zelf.83 In een onderzoek van Prismant over de wijze 
waarop Raden van Toezicht verantwoording afleggen, wordt overigens geconcludeerd 
dat zorgorganisaties gemiddeld over 12,4 van de 26 of 27 mogelijke governance-items 
iets hebben opgeschreven in hun jaarverslagen van 2006.84 Kortom, ook de formele ver-
antwoording van Raden van Toezicht kan nog worden verbeterd. 

Dat er nog veel kan of zelfs moet gebeuren, blijkt ook uit het rapport Governance en kwa-
liteit van zorg (2009) van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Hierin wordt 
namelijk gesteld dat de overheid zou moeten zorgen voor een privaatrechtelijke voorzie-
ning die het functioneren van Raden van Toezicht aan de kaak kan stellen (p. 59). Ook 
vindt de RVZ dat Raden van Toezicht zich nog verder moeten professionaliseren en dat 
organisaties elkaar onderling moeten gaan visiteren op kwaliteit en veiligheid (ibid).85

Samenvattend kan worden gesteld dat de discussies over governance in de gezondheids-
zorg in de periode tussen 1998 en 2013 vooral gekenmerkt worden door zaken omtrent 

82 Pelzer, K.H. en R. Schallenberg (2008), Good governance bij zorgorganisaties. Code en praktijk in continue 

ontwikkeling. Utrecht: Governance Support, p. 54.

83 Overigens wordt in dit rapport de methodologie expliciet beschreven. Het punt is evenwel dat zowel in dit 

rapport als met name in de media niet wordt stilgestaan bij de beperkte validiteit van de conclusies.

84 Kwartel, A.J.J. (2008), Impressies van verantwoording. Onderzoek naar de verantwoording van raden van 

toezicht van zorginstellingen over het jaar 2006. NVTZ.

85 Overigens staat in dit rapport onomwonden dat we niet naar een zogenaamde one-tier board (één 

bestuursorgaan van uitvoerende en toezichthoudende bestuurders) moeten willen overstappen. Zo stelt de 

Raad dat als we naar één board gaan, het onderscheid tussen bestuur en toezicht vervaagt. De hoogste 

zeggenschap wordt dan in één orgaan geconcentreerd en dat ‘ondermijnt de interne countervailing power 

ten opzichte van het bestuur’: Raad voor de Volksgezondheid (2009), Governance en kwaliteit van zorg. Den 

Haag, p. 36. We komen hier in het vervolg van dit onderzoek nog meerdere malen op terug.
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de Governance-code.86 De laatste jaren komt steeds meer inhoudelijke aandacht voor het 
thema kwaliteit en veiligheid. Beide onderwerpen zijn vooral op de agenda gekomen op 
basis van incidenten die breed in de pers zijn uitgemeten en aldus ook de politieke arena 
zijn binnengekomen. Er is in het publieke debat niet of nauwelijks sprake van een meer 
inhoudelijke of principiële discussie over bestuursmodellen die passen in een samenle-
ving waarin de nationale overheid steeds verder terugtreedt ten gunste van burgers en 
lokale overheden. 

§6. Uitleiding

In dit hoofdstuk hebben we een aanvang gemaakt met de beantwoording van de on-
derzoeksvragen en de probleemstelling. Zo hebben we gezien dat de meeste professio-
nele zorgorganisaties na de Tweede Wereldoorlog zijn ontstaan en dat het Raad-van-
Toezicht-model stamt uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Ook hebben we diverse 
bestuursmodellen naast elkaar gezet, om beter zicht te krijgen op de inhoud van het 
Raad-van-Toezicht-model en we stonden stil bij verschillende thema’s die de afgelopen 
vijftien jaar een belangrijke rol hebben gespeeld in de discussies over bestuur en toe-
zicht in de gezondheidszorg. Hiermee hebben we de huidige context waarin Raden 
van Toezicht functioneren in een breder, deels historisch, perspectief geplaatst. In het 
volgende hoofdstuk zullen we de volgende stap zetten, door op zoek te gaan naar ken-
merken die ons mogelijk kunnen helpen meer inzicht te krijgen in het dagelijks func-
tioneren van Raden van Toezicht.

86 Zeker vanaf 2010 is er heel veel gediscussieerd over de hoogte van bestuurderssalarissen, al dan niet in 

relatie tot de Wet Normering Topinkomens. Gezien de door ons gehanteerde omschrijving van governance, 

gaan we hier niet uitgebreid in op deze discussie. Desalniettemin zou de beloning van bestuurders (en 

toezichthouders) wel als een governance-thema kunnen worden gezien. 
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§1. Inleiding

In dit hoofdstuk gaan we verder met het vormgeven van het conceptueel kader. We 
doen dit met name op basis van deskresearch en literatuurstudie, aangevuld met in-
formatie uit oriënterende interviews die in de eerste onderzoeksjaren zijn gehouden. 
In dit hoofdstuk zoeken we naar verschillende kernmerken van het zorgtoezicht, die 
we zullen beschrijven en ordenen. Dit is nodig om in het empirisch onderzoek het 
functioneren van toezichthouders en de dynamiek van de Raad-van-Toezicht-vergade-
ringen min of meer eenduidig te kunnen typeren. 

Omdat we gaandeweg een groot aantal mogelijk relevante kenmerken hebben gevon-
den, delen we deze in op basis van verschillende perspectieven. Hieronder wordt dit 
uitgewerkt. Daarna staan we stil bij diverse gangbare theorieën die in de discussies 
over governance worden gebruikt. 

§2. Classificatieschema Governance gezondheidszorg

Het functioneren van Raden van Toezicht kan vanuit diverse perspectieven worden 
belicht. Het kan bijvoorbeeld worden bezien vanuit de rol van zorgorganisaties in de 
samenleving. Ook kan het ‘interne toezicht’ worden bekeken in vergelijking met het 
‘externe toezicht’, enzovoorts. Afhankelijk van het gekozen perspectief zijn er ver-
schillende kenmerken die een rol van belang (kunnen) spelen. Bovendien kunnen 
verschillende kenmerken in verschillende contexten, verschillende betekenissen heb-
ben. Om deze redenen is het belangrijk helderheid te scheppen vanuit welke perspec-
tieven naar het functioneren van Raden van Toezicht wordt gekeken. Wij kiezen in dit 
onderzoek voor een onderscheid in drie perspectieven: macro (de rechtsstaat), meso 
(de zorgorganisatie) en micro (de verhouding Raad van Toezicht – Raad van Bestuur). 
Hierbij ligt de focus uiteindelijk op het micro-perspectief, omdat daar wordt inge-
zoomd op de groep mensen die tezamen de Raad van Toezicht vormt. 

Vanuit het macro-perspectief kijkt men naar verschillende sectoren, zoals de sector 
gezondheidszorg (ten opzichte van het bedrijfsleven, het onderwijs, de woningcorpo-
raties et cetera). Als in deze context wordt gesproken over organisaties, dan worden 
zij als representant van een sector opgevat. Anders gezegd: er wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen organisaties binnen een sector (alle organisaties zijn gelijk). Vanuit 
dit perspectief wordt dan ook vooral gekeken naar de wijze waarop organisaties in de 
gezondheidszorg zich verhouden tot organisaties in andere sectoren. 

In het meso-perspectief wordt ingezoomd op een organisatie in zijn directe omgeving, 
in ons geval de gezondheidszorg. Hier wordt juist aandacht besteed aan overeenkom-
sten en verschillen tussen organisaties in een vergelijkbare situatie. Daarbij wordt 
bezien in welke bestuurlijke omgeving organisaties zich bevinden; deze kan namelijk 
per regio of gemeente verschillen. Er wordt dan niet gekeken naar het handelen van 
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personen, functionarissen of organen binnen een organisatie: dé organisatie is het 
handelend voorwerp. In het micro-perspectief vindt deze differentiatie wel plaats. 
Hier wordt namelijk gekeken naar het handelen van personen die de organisatie vor-
men. Organisaties zijn dan geen sociale gehelen meer, maar interacties van mensen en 
functies met verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Als wij het in het micro-per-
spectief dus hebben over de Raad van Toezicht, dan hebben we het over een groep 
individuen, die in een onderling proces tezamen de uikomsten van de beraadslaging 
en de besluitvorming in de Raad van Toezicht bepalen. 

Figuur 4.1: Classificatieschema Governance Gezondheidszorg

Macro- perspectief / 
de rechtsstaat en het zorgstelsel
1. Wet- en regelgeving; 
2. Financieringsstructuur;
3. Economisch getij; 
4. Institutionele structuur (cultuur). 

Meso- perspectief / de 
zorgorganisatie en zijn 

directe omgeving
1. Bestuurlijke verhoudingen 

(Cliëntenraad, Ondernemings-
raad en Medische staf);

2. Functioneren beleids- en 
kwaliteitssysteem;

3. Expliciet (extern) stakeholder-
management;

4. Financiële situatie;
5. Vóórkomen van incidenten;
6. Macht en visie vakbonden, 

cliëntorganisaties en beroeps-
organisaties;

7. Opstelling financiers 
(zorgkantoor, verzekeraar, 
banken);

8. Opstelling gemeentes in werk-
gebied;

9. Concurrentie overige zorgorgani-
saties.

Micro- perspectief / Raad 
van Bestuur – Raad van 

Toezicht van de zorgorganisatie
1. Bestuurlijke competenties van 

Raad van Bestuur – Raad van 
Toezicht;

2. Omvang en demografische 
samenstelling  Raad van Bestuur 
en Raad van Toezicht;

3. Groepsdynamica;
4. Overeenstemming TVB;
5. Overeenstemming over visie en 

strategie;
6. Verhouding voorzitter Raad van 

Bestuur – Raad van Toezicht;
7. Mate van informatie-asymmetrie.
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In bovenstaande figuur zijn de drie perspectieven te zien, inclusief de kenmerken die 
tezamen dat perspectief vormen. De keuze voor deze kenmerken is gebaseerd op lite-
ratuur-onderzoek en diverse interviews.87 Hierbij hebben we ervoor gekozen zo veel 
mogelijk relevante kenmerken te benoemen, zonder kieskeurig te zijn.88 Het is daar-
om niet de bedoeling geweest dat de kenmerken elkaar uitsluiten. Hieronder werken 
we de verschillende perspectieven uit.

§3. Het Macro-perspectief

Figuur 4.2: Macro-perspectief

Macro-perspectief / de rechtsstaat en het zorgstelsel
1. Wet- en regelgeving 
2. Financieringsstructuur
3. Economisch getij 
4. Institutionele structuur (cultuur) 

Het macro-perspectief bepaalt de context waarbinnen de kenmerken in het meso-
perspectief en het micro-perspectief hun effect kunnen sorteren.89 Dit betekent dat 
de kenmerken van het macro-perspectief invloed hebben op de invulling van kenmer-
ken in de andere perspectieven. Zo zou het, bijvoorbeeld, kunnen zijn dat er in toene-
mende mate moet worden bezuinigd op de gezondheidszorg als gevolg van een econo-
mische crisis en dat dit wordt gedaan middels een verlaging van budgetten. Naarmate 
dit meer het geval is, wordt de kans groter dat branche-organisaties en vakbonden 
zich gaan roeren (meso-niveau) en/of dat toezichthouders van bestuurders verwach-
ten dat ze pro-actief maatregelen gaan nemen (micro-niveau). 

1. Wet- en regelgeving 
Zorgorganisaties hebben te maken met wet- en regelgeving op de meest uiteenlopen-
de terreinen. Uiteraard kaderen deze wetten de handelingsvrijheid van zorgorganisa-
ties in. Voor toezichthouders kan dit betekenen dat ze moeten nagaan in hoeverre het 

87 Dit model is tot stand gekomen op basis van literatuuronderzoek en niet gestructureerde interviews met 

bestuurders, toezichthouders, wetenschappers en adviseurs: een proces van samenvoegen en splitsen, 

schrijven en schrappen heeft vervolgens tot de voorliggende indeling geleid. 

88 Dit is aangekondigd en onderbouwd in het Onderzoeksontwerp (Hoofdstuk 2, paragraaf 2).

89 Hoek maakt in zijn proefschrift onderscheid tussen drie governance-werelden: publieke, private en 

professionele governance. In dit proefschrift wordt gesteld dat het macro-perspectief, dat in grote lijnen 

overeenkomt met de publieke governance, het kader is waarbinnen de andere werelden opereren. Elders 

zal ook worden onderbouwd dat de publieke governance wereld de private en professionele governance 

werelden omvat, omdat zij kaderstellend werkt. Vergelijk Hoek (2007), o.a pp. 35-37.
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bestuur (nog) opereert binnen de wettelijke kaders of in hoeverre het bestuur ade-
quaat reageert op de veranderende wet- en regelgeving. 

De wet- en regelgeving binnen de gezondheidszorg is in ieder geval vanaf 2000 aan 
ingrijpende veranderingen onderhevig. Wellicht de belangrijkste veranderingen be-
treffen de wetgeving omtrent de financieringsstructuur, waarover zo dadelijk meer. 
Daarnaast blijkt zowel uit de literatuur als uit diverse interviews dat zorgorganisaties 
als het ware overstelpt worden door wet- en regelgeving, op velerlei gebied. Dit vari-
eert van de Kwaliteitswet, via de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen tot 
regelgeving rondom voedingskwaliteit (HACCP). Voor Raden van Toezicht zijn de 
laatste jaren vooral discussies over wet- en regelgeving rondom de financieringsstruc-
tuur, bouw en veiligheid van groot belang. Dit laatste onderwerp heeft ongetwijfeld te 
maken met een aantal incidenten dat in Nederland heeft plaatsgevonden.90 Inciden-
ten leiden namelijk tot steeds grotere media-aandacht, Kamervragen en zodoende tot 
aanscherping van het beleid of in ieder geval van het externe toezicht op bestaande 
regels. In dit licht is het niet vreemd dat steeds meer toezichthouders actief beleid 
rondom risicomanagement verwachten. Zodoende kunnen zij meer zicht krijgen op 
de effecten van de veranderingen in de wet- en regelgeving. Dat is voor Raden van 
Toezicht belangrijker dan de inhoud van de wet- en regelgeving zelf. Zoals we verder-
op zullen uitwerken, is ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg steeds meer geneigd 
de Raad van Toezicht rechtstreeks aan te spreken op haar verantwoordelijkheid.

2. Financieringsstructuur
De financieringsstructuur bepaalt in ieder geval indirect hoe veel geld specifieke zorg-
vormen opleveren en onder welke voorwaarden; op deze manier stuurt de structuur 
welk gedrag wel en niet financieel wordt beloond. Toezichthouders zullen benieuwd 
(moeten) zijn naar de wijze waarop het bestuur omgaat met de eventuele veranderin-
gen op dit punt.

De financiering van de gezondheidszorg is voor nagenoeg alle sectoren in het decen-
nium 2000 – 2010 op de schop gegaan. Of het nu gaat over de functiegerichte bekosti-
ging in de AWBZ of de invoering van de Diagnose Behandelcombinaties (DBC’s) bij de 
ziekenhuizen, dan wel de introductie van de Wet op de Maatschappelijke Ondersteu-
ning (WMO), op diverse manieren wordt gepoogd om de financiering van de zorg te 
relateren aan individuele zorgvragers en de intensiteit van hun vraag – behoefte. 
Naast een toename van allerlei administratieve lasten is de belangrijkste consequentie 
van deze beweging voor zorgorganisaties dat zij moeten leren omgaan met een gro-
tere mate van flexibiliteit in de omvang van hun financiering en toenemende risico’s 
op vraaguitval dan wel lagere contractering. Dit heeft ertoe geleid dat, met name van-
uit de financiële hoek (banken en accountants), is aangedrongen op het realiseren 
van een hoger eigen vermogen. 

90 Bijvoorbeeld de brand in het Twenteborg ziekenhuis in Almelo (2006) en diverse verbrandingsincidenten van 

cliënten in verschillende gehandicaptenzorg organisaties. 
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Toezichthouders zijn vooral geïnteresseerd in de effecten van de veranderingen in de 
financieringsstructuur op de financiële positie van zorgorganisaties. Dit thema speelt 
een belangrijke rol in de jaarlijkse bespreking van de jaarrekening, doorgaans in aan-
wezigheid van de accountant. Daarnaast is het bijna gemeengoed dat de accountant 
jaarlijks een managementletter maakt, waarin uitspraken worden gedaan over de 
effecten van ontwikkelingen ten aanzien van wet- en regelgeving, de financierings-
structuur en de mate waarin de administratieve organisatie voldoende stevig in elkaar 
steekt om aan alle vereisten te voldoen.

3. Economisch getij
In tijden van hoogconjunctuur is er meer mogelijk dan bij een laagconjunctuur; dit 
geldt zowel voor de budgetten voor zorg en/of innovatie als voor de ruimte ten be-
hoeve van loonstijgingen in de collectieve sector. Naarmate de financiële ruimte min-
der wordt, zullen ook toezichthouders geprikkeld worden om nog nadrukkelijker in te 
zoomen op de financiële prestaties en mogelijkheden van de zorgorganisatie.

Het is al lang zo dat de vraag naar gezondheidszorg jaarlijks groeit. Dit heeft niet in 
de laatste plaats ermee te maken dat de gemiddelde leeftijd van de inwoners van Ne-
derland stijgt. Daarbij komt dat een toename in het zorgaanbod ook regelmatig leidt 
tot nieuwe vragen of extra vraag. Het lijkt daarbij, logischerwijs, voor regeringen mak-
kelijker om de kosten van de gezondheidszorg te laten stijgen in tijden van economi-
sche groei dan in tijden van krapte. Toch is hier moeilijk een expliciete relatie tussen 
te leggen. Zo is er sinds 2008 sprake van een economische crisis in Nederland, die 
heeft geleid tot stevige discussies over de betaalbaarheid van de gezondheidszorg.91 
Desalniettemin zijn ook sinds 2008 de kosten van de gezondheidszorg nog flink ge-
stegen. Bovendien is het zo dat zelfs in het plan van de regering Rutte I om 18 miljard 
te bezuinigen, de gezondheidszorg ‘mag’ blijven groeien. Er is dus hooguit sprake van 
een minder uitbundige groei, wat overigens betekent dat op diverse onderdelen fors 
moet worden bezuinigd! Aldus kan worden gesteld dat het economisch getij waar-
schijnlijk wel invloed zal hebben op het bestuur van zorgorganisaties, maar dat dit in 
relatief beperkte mate het geval is. De toename van de zorgvraag is namelijk maar 
beperkt afhankelijk van de stand van de economie.92

91 Het Kabinet Balkende IV heeft meerdere ambtelijke werkgroepen ingesteld om diverse beleidsterreinen 

door te lichten; de opdracht was om vooral weinig met de stofkam te doen en juist vooral te zoeken naar 

fundamenteel andere oplossingen. Een en ander heeft geleid tot 20 heroverwegingsrapporten 

(aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer: Tweede Kamer 2009-2010, Kamerstuk 32 123, nrs. 25 en 40).

92 Over dit onderwerp kan veel meer worden gezegd. Zo wordt wel beweerd dat in tijden van krapte bepaalde 

bezuinigingen in de zorg worden doorgevoerd die op termijn tot een intensievere zorgvraag leiden. 

Bijvoorbeeld: de bezuinigingen op de thuiszorg en vormen van lichte ondersteuning leiden op den duur tot 

een grotere vraag naar 24-uurs zorg. Omdat deze stelling nog niet voldoende wetenschappelijk is 

onderbouwd, gaan we hier verder niet op in.
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4. Institutionele structuur (cultuur)
Zorgorganisaties hebben landelijk met diverse partijen te maken, die ieder hun eigen 
visie en beleid hebben; de interactie tussen deze partijen, de politiek en het veld heb-
ben invloed op het beleids- en financieringskader waarbinnen zorgorganisaties functi-
oneren. In deze context is het goed te benoemen dat bij veel incidenten of schandalen 
in de semi-publieke sector individuele politici zich mengen in de discussie over issues 
die in feite interne aangelegenheden van (zorg)organisaties zijn. Dit feit kan invloed 
hebben op het gedrag van Raden van Toezicht.
Zorgorganisaties hebben te maken met een aantal omgevingskenmerken, die conse-
quenties kunnen hebben voor hun beleid. De mate waarin dit kan, hangt af van het 
beleid van de rijksoverheid en de manier waarop dit beleid wordt uitgevoerd, onder 
andere door inspecties. Grofweg kan hieromtrent worden gesteld dat de rijksoverheid 
een terugtrekkende beweging maakt en meer overlaat aan het veld.

Naast de institutionele structuur kan ook de institutionele cultuur of bestuurscultuur 
invloed hebben op het gedrag van zorgorganisaties. De cultuur geeft namelijk de in-
kleuring aan de structuur.

§4. Het Meso-perspectief

Figuur 4.3: Meso-perspectief

Meso-perspectief / de zorgorganisatie en zijn directe omgeving
1. Bestuurlijke verhoudingen (Cliëntenraad, Ondernemingsraad 

en Medische staf);
2. Functionerend Beleids- en kwaliteitssysteem;
3. Expliciet (extern) stakeholdermanagement;
4. Financiële situatie;
5. Vóórkomen van incidenten;
6. Macht en visie vakbonden, cliëntorganisaties en beroepsorga-

nisaties;
7. Opstelling financiers (zorgkantoor, verzekeraar, banken);
8. Opstelling gemeentes in werkgebied;
9. Concurrentie overige zorgorganisaties. 

De kenmerken van het meso-perspectief beschrijven in de eerste plaats zaken die een 
organisatie typeren ( de kenmerken 1 tot en met 5) en in de tweede plaats schetsen ze 
de plek van die organisatie in zijn directe omgeving (de kenmerken 6 tot en met 9). 
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1. Bestuurlijke verhoudingen Cliëntenraad, Ondernemingsraad en  
Medische staf

Cliëntenraden, Ondernemingsraden en in delen van de gezondheidszorg ook de 
Medische staf hebben een formele positie in een zorgorganisatie. Alleen al om die 
reden kunnen deze organen van invloed zijn op het functioneren van de Raad van 
Toezicht. 

In eerdere hoofdstukken van dit onderzoek is gesteld dat er tussen zorgorganisaties 
grote verschillen kunnen bestaan. Dat geldt ook voor de bestuurlijke verhoudingen. 
Zo is binnen ziekenhuizen de Medische staf doorgaans een ‘machtig’ orgaan, dat 
veel invloed heeft op de besluitvorming in de Raad van Bestuur en mede daardoor 
op de dynamiek tussen bestuur en toezicht. Volgens Hoek is deze rol zo zwaarwe-
gend, dat ze zelfs één van de drie governance-werelden typeert (professionals 
governance).93 Mag dit binnen de ziekenhuiswereld en in delen van de eerste lijns 
gezondheidszorg zo zijn, binnen de Gehandicaptenzorg en in de Verpleging en Ver-
zorging is de plek van de professionals in de bestuurlijke organisatie doorgaans vol-
strekt anders. Daar zijn de (para) medici meestal niet vertegenwoordigd in aparte 
besluitvormende organen, die een eigen bevoegdheid en verantwoordelijkheid heb-
ben in de beleidsvorming van de organisatie.

Omdat in alle zorgorganisaties de Cliëntenraden en de Ondernemingsraden een 
formele positie hebben in de besluitvorming, zijn zij belangrijke partners voor de 
Raad van Toezicht. Mede om deze reden worden er doorgaans afspraken gemaakt 
over communicatie en informatie-uitwisseling tussen deze organen. Zo is er meestal 
één keer per jaar een gezamenlijk overleg of wonen toezichthouders jaarlijks een 
overlegvergadering tussen deze organen en de Raad van Bestuur bij. 

Het is voor toezichthouders van belang dat de medezeggenschapsorganen voldoen-
de gehoord worden in de organisatie. Los van het feit dat deze organen besluiten 
kunnen vertragen en soms kunnen blokkeren, zijn het natuurlijk ook vertegenwoor-
digende organen van twee cruciale stakeholders van de organisatie: de cliënten en de 
medewerkers. In dit kader moet wel in ogenschouw worden genomen dat de Raad 
van Toezicht een andere verhouding heeft tot de Raad van Bestuur dan de medezeg-
genschapsorganen. Er zit namelijk geen directe formele lijn tussen de medezeggen-
schapsorganen en de Raad van Toezicht. De toezichthouders zien in feite alleen 
maar toe op het goede verloop van de samenwerking tussen bestuur en medezeg-
genschap. Dit feit leidt ertoe dat toezichthouders vaak ook als klankbord dienen 
voor het bestuur bij problemen of hobbels in de samenwerking tussen bestuur en 
medezeggenschap. Bovendien vindt er in principe geen rechtstreeks overleg plaats 
tussen toezichthouders en medezeggenschapsorganen: in alle gevallen is de Raad 
van Bestuur aanwezig bij onderlinge contacten en overleggen. 

93 Hoek, H. (2007), pp. 122-145.
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2. Functionerend Beleids- en kwaliteitssysteem
Het hebben van een kwaliteitscertificaat en een daarvoor benodigde planning & con-
trol-cyclus is in de gezondheidszorg inmiddels de regel. In de praktijk werken deze 
systemen echter niet altijd, bijvoorbeeld doordat een en ander wel op papier staat, 
maar niet of nauwelijks wordt gecontroleerd, dan wel dat de praktijk afwijkt van het 
papier. Naarmate er meer duidelijkheid bestaat over de inhoud en de werking van 
deze systemen, kan een Raad van Toezicht ook meer reële verwachtingen over het 
beleid en de beleidsuitkomsten formuleren en worden de prestaties van de Raad van 
Bestuur beter meetbaar. 

De Raad van Toezicht moet toezien op de algehele gang van zaken binnen een organi-
satie. Hiertoe krijgt zij informatie van de Raad van Bestuur. Naarmate die informatie 
objectiever is en meerdere aspecten van de organisatie behelst, kan zij er sneller op 
vertrouwen dat de Raad van Bestuur de goede dingen doet en de organisatie op koers 
ligt. Het functioneren van de organisatie wordt dus transparanter en inzichtelijker bij 
een goed functionerend beleids- en kwaliteitssysteem. Het is aldus niet vreemd dat 
een Raad van Toezicht hier veel waarde aan hecht. Te meer omdat de Raad van Toe-
zicht in wezen maar een zeer beperkt aantal informatiebronnen heeft. Bovendien is 
het zo, zeker ten tijde van de onderzoeksperiode, dat kwaliteit en veiligheid in toene-
mende mate in de belangstelling zijn komen te staan. 

Het is de vraag welk gedrag een goed werkend beleids- en kwaliteitssysteem stimu-
leert. Enerzijds kan worden gesteld dat naarmate het systeem beter functioneert, 
toezichthouders meer vertrouwen zullen hebben in het bestuur, tenzij de uitkomsten 
van de kwaliteitsmetingen negatief zijn uiteraard. Anderzijds kan het zo zijn dat naar-
mate deze systemen beter functioneren en meer (specifieke) informatie opleveren, dit 
leidt tot meer gedetailleerde vragen van de toezichthouders. Daar waar bepaalde in-
formatie ontbreekt, is het immers ook niet of minder goed mogelijk om inhoudelijke 
vragen te stellen.

3. Expliciet (extern) stakeholdermanagement
De rijksoverheid in Nederland maakt een terugtrekkende beweging en legt meer ver-
antwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid bij gemeenten en maatschappe-
lijke organisaties.94 Een van de consequenties van deze beweging is dat organisaties 
zich steeds meer bewust moeten zijn van hun omgeving. Hun strategie en beleid moe-
ten hierop inspelen om succesvol te kunnen zijn en blijven. Ook moeten organisaties 
zich steeds meer verantwoorden in de richting van hun omgeving/stakeholders. Daar-
bij moeten ze keuzes maken over hoe ze zich ten opzichte van deze omgeving gaan 
verhouden, zowel ten aanzien van beleidsinhoudelijke keuzes als voor wat betreft de 
verantwoording. Naarmate ze dit meer en beter doen, wordt de kans op verassingen 

94 Vergelijk Meurs en Van der Grinten (2005), Grit en Meurs (2005); Vergelijk ook Maarse, H. (2011) 

Markthervorming in de zorg. Een analyse vanuit het perspectief van keuzevrijheid, solidariteit, toegankelijkheid, 

kwaliteit en betaalbaarheid. Maastricht: Universitaire Pers Maastricht.
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in het gedrag van deze externe stakeholders minder, zodat de kans op een consequen-
te en succesvolle koers van de organisatie groter wordt. 

Bij de werving en selectie van toezichthouders is het hebben van een relevant netwerk 
in de omgeving van de zorgorganisatie vaak een criterium. Daar komt bij dat zorgver-
zekeraars en gemeenten, in hun rol van financier van zorg, samenwerking tussen 
zorgorganisaties steeds vaker belangrijk vinden, in de veronderstelling dat samenwer-
king leidt tot efficiency. Overigens geldt deze overweging ook voor zorgorganisaties 
zelf: daar waar een organisatie meer klantgericht wil werken en meer variatie in zijn 
aanbod wil creëren, wordt hij doorgaans afhankelijker van verbindingen en samen-
werking met anderen. 

Als een zorgorganisatie steeds meer verbindingen heeft met andere organisaties en 
zich in zijn verantwoording meer richt op zijn omgeving, dan zal er ook op het niveau 
van de Raad van Toezicht meer belang worden gehecht aan die regionale inbedding en 
het regionale netwerk. Toezichthouders kunnen dan een belangrijkere spil worden in 
de verbinding tussen de zorgorganisatie en zijn omgeving. De andere kant van dit 
verhaal is dat daarmee de onafhankelijkheid van toezichthouders onder druk kan 
komen te staan. Bovendien wordt het dan lastiger voor een organisatie om een eigen 
koers te varen, mocht deze afwijken van de hoofdstroom van diverse stakeholders. 

4. Financiële situatie
Samen met de variabele ‘vóórkomen van incidenten’ is de financiële situatie van een 
zorgorganisatie hét thema dat spanning kan brengen in de verhoudingen tussen Raden 
van Bestuur en Raden van Toezicht. Naarmate financiële problemen groter worden, 
komt namelijk de continuïteit van de organisatie onder druk te staan en neemt de kans 
toe dat andere stakeholders zich gaan laten horen. Daarentegen veronderstellen we 
ook dat als een organisatie er financieel beter voorstaat, de kans groter is dat de Raad 
van Toezicht ruimte geeft aan de Raad van Bestuur om problemen op te lossen. 

Voor iedere organisatie is financiële gezondheid een basisvereiste om te kunnen over-
leven. Naarmate de financiële problemen van een organisatie toenemen, komt haar 
voortbestaan in het gedrang. Ook als de angst voor het voortbestaan minder drama-
tisch is, zullen financiële tekorten altijd moeten worden omgebogen. Dit impliceert 
meestal bezuinigingen en soms ook ontslagen. Allemaal onderwerpen en overwegin-
gen die leiden tot spanning bij bestuurders en toezichthouders. Bezuinigingen zijn 
immers nooit leuk en ze raken de belangen van meerdere partijen en individuen. Dat 
feit leidt soms tot een overmatige belangstelling van stakeholders en media. Kortom, 
Raden van Toezicht hebben doorgaans een hekel aan financiële problemen bij hun 
organisaties.

Naarmate een organisatie er financieel beter voorstaat, krijgen bestuurders meestal 
meer ruimte. Ook in het geval bestuurders zaken voorstellen die toezichthouders min-
der voor de hand vinden liggen of kritischer beoordelen, zal een Raad van Toezicht 
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eerder geneigd zijn hierin mee te gaan als het financieel beter gaat, dan wanneer een 
organisatie in financieel zwaar weer verkeert. Kortom, goede financiële resultaten 
leiden doorgaans tot (extra) armslag bij het bestuur. Dat dit er ook toe kan leiden dat 
toezichthouders met de Raad van Bestuur afglijden van de corebusiness en de reali-
teit, hebben diverse ‘schandalen’ laten zien: ABN-AMRO, Ahold, Philadelphia / Espria, 
Meavita, Woonbron. 

5. Vóórkomen van incidenten
Als er zich in een zorgorganisatie incidenten voordoen, te meer als deze in de publici-
teit komen, dan roept dat vragen en discussie op bij de Raad van Toezicht. Terecht 
overigens. Toezichthouders behoren immers toe te zien op het goed functioneren van 
een organisatie. Bij incidenten is er sprake van een afwijking, hopelijk een uitzonde-
ring, op het goed functioneren. Het behoeft onderzoek of dit inderdaad een uitzonde-
ringssituatie is of een structureel probleem. Zeker als uit incidenten blijkt dat er spra-
ke is van een structureel probleem, dan wordt de casus spannender voor het bestuur 
en de toezichthouder. Zijn er zaken over het hoofd gezien en zo ja, hoe kon dat gebeu-
ren? Is de Raad van Toezicht niet of onvoldoende geïnformeerd? Heeft de Raad van 
Toezicht zelf voldoende opgelet?

Als er incidenten plaatsvinden, dan zet dat de bestuurlijke relaties vaak op scherp. 
Incidenten worden altijd geëvalueerd, al is het maar omdat er meestal ten minste één 
orgaan is dat daarom vraagt of moet vragen (inspecties, interne stakeholders etc). Dit 
uiteraard nog los gezien van het feit dat één van de basisprincipes van kwaliteitsbeleid 
is dat je leert van incidenten. Het evalueren van incidenten brengt bijna onherroepe-
lijk ook een soort van ‘schuldvraag’ met zich mee en omdat de Raad van Bestuur altijd 
eindverantwoordelijk is voor de gang van zaken in een organisatie, is dit haast per 
definitie spannend voor bestuurders. Dit geldt te meer als een incident zich voordoet 
in financieel spannende tijden, in tijden dat de bestuurlijke verhoudingen al onder 
druk staan en/of als er onenigheid is over de koers van de organisatie op hoofdlijnen.

Los van alle inhoudelijke vragen en discussies die ontstaan bij het vóórkomen van 
incidenten, kunnen dit soort voorvallen ook leiden tot onverwachte en ondoordachte 
interventies en processen. Door een in de ogen van de omgeving en/of de toezicht-
houders te trage of verkeerde reactie, kan een bestuurder snel worden afgerekend op 
zijn ‘crisismanagement’. De bestuurlijke dynamiek in tijden van incidenten kan aldus 
plotsklaps een heel andere zijn dan in een normale situatie.

6. Macht en visie vakbonden, cliëntorganisaties en beroepsorganisaties
Naarmate de externe stakeholders machtiger zijn en een andere visie hebben dan het 
bestuur van de zorgorganisatie, kunnen zij gaan proberen meer invloed uit te oefenen 
om het beleid veranderd te krijgen. In eerste instantie kan dit via de interne organen 
(Ondernemingsraad, Cliëntenraad en de Medische staf), maar ook via de media. Een 
en ander komt meer onder druk te staan bij incidenten of wanneer een organisatie 
moet reorganiseren, bijvoorbeeld als gevolg van financiële tegenwind.
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Los van het feit dat deze organen de positie van de Raad van Bestuur kunnen onder-
mijnen of in ieder geval onder druk kunnen zetten, zeker in tijden van crisis, hebben 
zij ook invloed op de beeldvorming van medewerkers en andere betrokkenen bij de 
organisatie.

Er is weinig bekend over de invloed van vakbonden, cliëntorganisaties en beroepsor-
ganisaties op het strategisch beleid van zorgorganisaties. Het lijkt erop dat deze orga-
nisaties zich vooral roeren in tijden van crisis. Daarnaast spelen ze een rol bij de ont-
wikkeling van het sectorbeleid of het nationale beleid. Veel zorgorganisaties zijn op 
dit terrein maar zeer beperkt actief en dan nog vooral via hun eigen brancheorganisa-
ties. Een en ander heeft waarschijnlijk ook te maken met de mate waarin partijen 
medewerkers en/of cliënten vertegenwoordigen. 

7. Opstelling financiers (zorgkantoor, verzekeraar, banken)
Het behouden van bestaande productie-afspraken en zeker het creëren van nieuwe 
producten en diensten vraagt veelal om een coöperatieve houding van financiers. 
Naarmate de rol van de overheid afneemt, krijgen deze spelers een grotere rol bij de 
(totstandkoming van de) inhoud van het beleid. Daar waar de verhoudingen tussen 
financier en bestuur van de zorgorganisatie niet goed zijn, wordt vaak de financiële 
druk op de organisatie groter. Een bij voortduring slechte relatie kan ook leiden tot 
kritiek vanuit de Raad van Toezicht en langs deze weg zijn effect sorteren.

De samenwerkingsrelatie met de financier is voor zorgorganisaties in toenemende 
mate cruciaal. De ene verzekeraar is de andere niet. De relatie met zorgkantoren is in 
dit perspectief bijzonder, omdat het gros van de zorgorganisaties te maken heeft met 
één zorgkantoor. Als die relatie niet goed is, kan dat aanzienlijke gevolgen hebben. 
Voor ziekenhuizen werkt dit al anders dan voor AWBZ gefinancierde organisaties. 
Ziekenhuizen zijn al gewend met meerdere partijen te onderhandelen, hoewel voor de 
meeste ziekenhuizen geldt dat er één of twee dominante zorgverzekeraars in hun 
omgeving zijn. Thuiszorg organisaties hebben in 2006 te maken gekregen met de ge-
meente als financier; de GGZ krijgt te maken met een splitsing tussen kortdurende 
zorg, via de zorgverzekeraars en de langdurige zorg via het zorgkantoor. Al met al lijkt 
het erop dat zorgorganisaties in de loop van de tijd steeds meer aandacht moeten 
gaan hebben voor hun relatie met hun financiers. Naarmate de zorgorganisaties gro-
ter en/of dominanter zijn in een bepaalde omgeving geldt dat er sprake is van een 
toenemende wederzijdse afhankelijkheid. De financiers hebben immers in die situa-
ties minder alternatieven om zorg in te kopen.

Is de relatie met de financier voor de Raad van Bestuur van toenemend belang, een 
directe relatie met de Raad van Toezicht is moeilijk te leggen. De toezichthouders 
merken vooral de consequenties van de relatie tussen bestuur en financier, bijvoor-
beeld middels de zogenaamde productieafspraken. 
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8. Opstelling gemeentes in werkgebied
Voor zorgorganisaties die diensten aanbieden in het kader van de WMO is of wordt de 
gemeente een steeds belangrijkere partner, omdat zij in dat verband optreden als 
financier. Daarnaast zijn gemeenten natuurlijk belangrijke stakeholders, omdat daar 
beleid wordt gemaakt over vrijwilligers, infrastructuur, bouwvergunningen et cetera. 
De relatie naar de toezichthouders is ook op dit punt meestal indirect, tenzij toezicht-
houders vanuit hun overige functies een bestuurlijk netwerk in de regio hebben. Dan 
zullen zij meer geneigd zijn vragen te stellen over de invulling van de relatie tussen de 
zorgorganisatie en de gemeente. Omgekeerd worden individuele toezichthouders in 
die situaties ook meer aangesproken op hun ‘verantwoordelijkheid’.

9. Concurrentie overige zorgorganisaties 
Als de concurrentie tussen zorgorganisaties groot is, dan wordt de druk om efficiënter 
te gaan werken en om risico’s te nemen ook groter. Bovendien kenmerkt deze omstan-
digheid zich door minder mogelijkheden tot gezamenlijk optreden naar derde par-
tijen. Onderlinge concurrentie leidt dan tot minder samenwerking. Aldus kan de druk 
op het bestuur groter worden. Aan de andere kant kan een gevoelde concurrentie ook 
dienen als legitimatie voor diverse ingrepen in de bedrijfsvoering of de organisatie-
structuur. Hoe dan ook, de mate van concurrentie kan op diverse manieren van in-
vloed zijn op het functioneren van Raden van Bestuur en Raden van Toezicht.

De mate van concurrentie is voor zorgorganisaties van belang omdat het voor een deel 
hun strategische keuzemogelijkheden bepaalt. Als de concurrentie groter is, neemt de 
druk toe om de zorg zo efficiënt mogelijk te verlenen en om de variatie in het 
zorgaanbod te vergroten. Naarmate de mogelijkheden hiertoe beperkter worden of 
meer risicovol, wordt de kans groter dat de Raad van Toezicht zich nadrukkelijker met 
de inhoud wil bezighouden en, indien toezichthouders een netwerk in de regio heb-
ben, zijn invloed in de omgeving probeert aan te wenden.

§5. Trends vanuit het macro- en meso-perspectief

Hierboven hebben we een aantal kenmerken beschreven, los van elkaar. Tezamen 
kunnen deze beschrijvingen worden gevat in een ‘totaalbeeld’ van zorgorganisaties in 
hun omgeving. Een dergelijk beeld wordt door Meurs en Van der Grinten geschetst in 
hun boek Gemengd besturen uit 2005. Zij doen dit door een vijftal besturingstrends te 
benoemen en uit te werken: gereguleerde concurrentie, vraagsturing, maatschappelijk 
ondernemen, geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf, verantwoord bestuur (pp. 
9-12). Wellicht belangrijker dan het benoemen van deze trends is dat beide auteurs 
stellen dat er in de Nederlandse gezondheidszorg sprake is van een besturingsfuik: 
‘De besturingsfuik is er in gelegen dat van bestuurders op instellingsniveau steeds 
méér wordt verwacht, terwijl zij niet of nauwelijks maatschappelijk gelegitimeerd zijn 
om vergaande politieke – lees morele – beslissingen te nemen. Het antwoord wordt 
gezocht in zowel een verdere rationalisering van het instellingsbestuur en in het reali-
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seren van nieuwe institutionele arrangementen – Raden van Bestuur, Raden van Toe-
zicht, et cetera – als in het stimuleren van een nieuwe inhoudelijke kijk op bestuur, 
waarin naast het vergroten van de morele competentie van de bestuurder, de maat-
schappelijke inbedding van de instelling – met patiënten- en werknemersbelangen 
voorop – gestalte krijgt.’95 (p .12) Voor ons onderzoek is van belang om na te gaan in 
hoeverre deze besturingsfuik waarneembaar is en wat de consequenties ervan zijn 
voor het gedrag van toezichthouders naar de bestuurders en vice versa. We zullen dit 
onderzoeken door één van de genoemde trends verder te analyseren: gereguleerde 
concurrentie, oftewel marktwerking.

§5.1 Marktwerking in de zorg
Zorgorganisaties hebben de afgelopen jaren in toenemende mate te maken gekregen 
met vormen van marktwerking. De overheid heeft hiervoor gekozen, omdat zij veron-
derstelt dat meer concurrentie tussen zorgorganisaties leidt tot grotere efficiëntie en 
dat is hard nodig gezien de continue toename van de kosten van de zorg én de vraag 
ernaar. Om het geloof in de heilzame werking van de markt te onderstrepen, is zelfs 
afgesproken dat zorgorganisaties winst mogen gaan maken. Op basis van dit soort 
besluiten zou geconcludeerd kunnen worden dat de zorgsector zich steeds meer ont-
wikkelt in de richting van het ‘normale’ bedrijfsleven. Dit is opmerkelijk, omdat zowel 
in de politiek als in de wetenschap en de zorgsector zelf inmiddels vele relativerende 
opmerkingen zijn gemaakt over de mogelijkheden en de effecten van marktwerking.96 
Op zijn best is er in de gezondheidszorg sprake van een ‘gereguleerde marktwerking’, 
die een heel eigen dynamiek heeft en niet te vergelijken is met de ideaaltypische ‘vrije 
markt’.97 Bovendien is de markt van ziekenhuizen totaal anders dan die van gehandi-

95 Meurs, P. en T. van der Grinten (2005), p.12.

96 Zie bijvoorbeeld Meurs, P. en T. van der Grinten (2005); In ‘t Veld, R. (1995); Palm, I. (2005), De zorg is toch 

geen markt, SP.

97 Hoewel dit onderzoek niet gaat over de vraag in hoeverre marktwerking een zegen is voor de 

gezondheidszorg, is in de literatuurstudie wel opgevallen hoe breed de gedeelde kritiek op de marktwerking 

in de zorg is. Het betreft nogal eens zeer fundamentele kritiek. Zo werkt Post (2009) in zijn boek De Derde 

Weg. Een analyse en toekomstvisie vanuit vijftig jaar ervaring in de zorgsector. Maarssen: Elsevier 

Gezondheidszorg, een reeks aan argumenten en onderbouwingen uit, die de effecten van marktwerking op 

de zorgsector op zijn zachtst gezegd relativeren. Hij onderbouwt bijvoorbeeld dat schaarste een ‘absolute 

contra-indicatie voor de vrije markt’ is (p.152). Ook stelt hij dat het (willen) reduceren van medische 

consumptie een fenomeen is dat in strijd is met marktprincipes (p.156 / p. 161). Ten slotte haalt hij Tjeenk-

Willink aan, die in het jaarverslag van de Raad van State (2009) stelt dat het marktdenken funest is voor de 

democratie, omdat het leidt tot een ondermijning van het vertrouwen van de burger in de overheid (p. 166). 

Zie het Jaarverslag van de Raad van State, (2009), pp. 31-33. Overigens is de inhoud van de redenering van 

de Raad van State overeenkomstig de eerder geciteerde opmerkingen van Meurs en Grit of Meurs en Van 

der Grinten. Vergelijk verder de volgende studies: Van de Donk, W. et all. (2007) Marktwerking versus 

Solidariteit. Op zoek naar nieuwe evenwichten in de publieke dienstverlening. Nijmegen: Valkhof pers. 

Krugman, P. (2008) De crisiseconomie. Hoe een herhaling van de grote depressie kan worden voorkomen. 

Amsterdam: Balans. Cassidy, J. (2010) Wat als de markt faalt? De kracht van het irrationele in de economie. 

Amsterdam: Ambo. Achterhuis, H. (2010) De utopie van de vrije markt. Amersfoort: Lemniscaat. 
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captenzorginstellingen. Aldus is ‘marktwerking in de zorg’ niet eenduidig in te vullen. 
Hoe dan ook, voor dit onderzoek is van belang om te bezien in welke mate de veran-
deringen in de financieringsstructuur van de gezondheidszorg leiden tot ander gedrag 
van zorgorganisaties en, als dit zo is, in hoeverre dit van invloed is op de relatie tussen 
bestuurders en toezichthouders. Hieromtrent stellen Meurs en Grit dat een aantal 
politieke kwesties, ‘zoals de bepaling van het zorgaanbod en keuzen in de zorg’, wordt 
verplaatst van het centrum (Den Haag) naar meer lokale settings zoals de zorginstel-
ling.98 Dit heeft volgens hen twee consequenties voor de zorgbestuurder. ‘Ten eerste 
leidt dit tot hogere eisen aan de vaardigheden van zorgbestuurders: zij dienen politiek 
gevoelig en moreel competent te zijn. […] Een tweede gevolg is dat bestuurders meer 
zelf op zoek gaan naar een maatschappelijke legitimatie van het beleid van hun orga-
nisatie – zij zijn immers niet (langer) slechts een uitvoerder van overheidsbeleid.’(ibid) 
We zullen in het empirisch onderzoek nagaan in hoeverre bovenstaande uitspraken in 
de praktijk terug te vinden zijn. De geschetste consequenties zouden immers te zien 
moeten zijn in het gedrag van bestuurders én van toezichthouders. Als er sprake is 
van bovenstaande ontwikkeling, dan mag tevens verwacht worden dat dit effect heeft 
op de samenstelling van Raden van Toezicht. Die zou dan langzamerhand gericht 
moeten zijn op het vergroten van de maatschappelijke legitimiteit. Ook zou er sprake 
kunnen zijn van een toenemende mate van betrokkenheid van politici en bestuurders 
van belangengroepen bij het toezicht. De andere kant van deze medaille is de mate 
van onafhankelijkheid van de leden van toezichthoudende organen. Naarmate er 
meer toezichthouders komen uit de stakeholders van een organisatie, wordt de kans 
op strijdige belangen natuurlijk groter. 

Uit het in 2010 door Blokdijk en Goodijk gehouden onderzoek onder Raden van Toe-
zicht kan niet worden opgemaakt dat thema’s als politieke gevoeligheid van de be-
stuurder, de legitimiteit van de besluitvorming dan wel de verbinding met de bestuur-
lijke omgeving, op de agenda van Raden van Toezicht staan.99 Mede daarom is één van 
de zes aanbevelingen die zij doen om de relaties met externe stakeholders te intensi-
veren (2011, p. 88). Aldus lijkt het erop dat een aantal consequenties die Meurs en 
Grit voorspellen als gevolg van het verplaatsen van de politieke keuzes naar de zorgin-
stelling nog niet zichtbaar zijn in de praktijk van de Raad van Toezicht vergaderingen.

Hoewel de verwachting is dat door de toenemende marktwerking de vraagstukken 
voor de bestuurders en daarmee voor de toezichthouders veranderen, blijft de vraag 
in welke mate dit zo is én of dit leidt tot wijzigende verhoudingen tussen bestuurder 
en toezichthouder. Putters heeft in zijn proefschrift Geboeid Ondernemen (2002) een 

98 Meurs en Grit (2005), p. 28

99 De genoemde onderwerpen komen in het genoemde onderzoek eigenlijk niet voor. Wel wordt daar gesteld 

dat op de vraag welke deskundigheid voldoende voor handen is in de Raad van Toezicht, veel respondenten 

antwoorden dat het dan gaat om financiële kennis, zorginhoudelijke kennis / ervaring of juridische kennis (p. 

46). ‘Externe ontwikkelingen’ staat samen met ‘financiële cijfers’ en ‘kwaliteit van zorg’ wel het vaakst op de 

agenda van Raden van Toezicht (p. 65). 

bsl - Toezichtdynamica.indd   71 05-11-13   14:49



72

DEEL II:Conceptueel kader 

beeld geschetst van marktwerking en ondernemerschap in de zorg anno 2001. Eén 
van zijn conclusies toen was dat ‘doelen vanuit de beleidstheorie van de overheid bin-
nen hybride zorginstellingen niet gerealiseerd worden door enkel het inbouwen van 
marktprikkels. Ondernemersgedrag en de resultaten ervan worden gestuurd door 
zowel de markt als de overheid en het veld zelf. De praktijk van het ondernemen is 
daardoor veel gevarieerder en tegelijk weerbarstiger dan het ideologisch getinte 
pleidooi voor marktwerking doet vermoeden.’ (p. 382) Deze conclusie lijkt na tien 
jaar, in de periode van ons onderzoek (2008 – 2012), nog steeds juist te zijn! Er zijn 
tot op heden geen studies geweest die hebben aangetoond of onderbouwd dat invoe-
ring van meer marktprikkels tot eensluidend ander gedrag van zorgbestuurders 
leidt. 

Hoewel het debat over de marktwerking nog steeds actueel is en bij de komst van 
ieder nieuw kabinet weer oplaait, kan ook worden geconstateerd dat er inmiddels al 
meer dan vijfentwintig jaar wordt gewerkt aan de invoering van marktwerking.100 Dit 
impliceert dat er inmiddels wel iets gezegd kan worden over de effecten van de invoe-
ring van deze marktwerking op het gedrag van organisaties. Hetzelfde geldt voor de 
vraag hoe ver het staat met deze invoering. Om met dit laatste punt te beginnen, kan 
in de eerste plaats worden gesteld dat er geen eenduidig eindpunt te formuleren is: 
we weten niet wanneer dé marktwerking volledig is ingevoerd. Aldus kunnen we ook 
niet zeggen hoe ver het op dit moment is met die invoering. In dit kader merkt Maar-
se in zijn boek Markthervorming in de zorg op, dat niet alleen de keuze voor marktwer-
king zelf een politieke keuze is, maar ook de wijze waarop dit gestalte krijgt (2011, p. 
11). 101 Er zijn dus zeer veel verschillende mogelijkheden van interventies die gety-
peerd kunnen worden als ‘marktprikkels’. Desalniettemin blijft bijna altijd de vraag 
wat de relatie is tussen bepaalde prikkels en hun consequenties. Maarse spreekt in 
dit kader van het ‘fundamentele probleem van de causaliteit’: ‘De zorg blijkt een bui-
tengewoon complex systeem waarin behalve markthervorming vele onderling sa-
menhangende kenmerken een rol spelen. [..] Deze complexiteit maakt het onmoge-
lijk om de precieze gevolgen van de markthervorming te ontrafelen.’(2011, p. 12) 
Tezamen met de constatering dat het gaat om politieke keuzes, is dit misschien wel 
de reden waarom voor- en tegenstanders van meer marktwerking hun argumenten 
blijven herhalen. Hierbij kan worden opgemerkt dat het thema marktwerking en de 
discussies daarover verder strekken dan de gezondheidszorg alleen. Het raakt brede 
politieke thema’s, zoals de maakbaarheid van de samenleving en de mate waarin de 

100 Met het rapport van de commissie Dekker (Commissie Structuur en Financiering van de Gezondheidszorg) 

in 1987 Bereidheid tot verandering is deze route ingeslagen.

101 Aangezien dit proces al ongeveer vijfentwintig jaar loopt, kan inmiddels misschien beter gesproken worden 

van ‘vormgeving’ of ‘verandering’ van de marktwerking, dan van de invoering ervan.
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overheid invloed moet (willen) uitoefenen op keuzes van individuele burgers.102 Als 
het gaat om de vraag welke effecten de invoering van marktwerking in de afgelopen 
decennia heeft gehad, trekt Tonkens de volgende vier conclusies:103

1. De prikkel van concurrentie heeft geleid tot schaalvergroting van verzeke-
raars en zorgaanbieders; een grote opkomst van loketten, informatiebrochu-
res, doorschakelen en doorverwijzen in plaats van direct persoonlijk contact. 
(p. 108)

2. Zorgverleners moeten nu zo veel mogelijk klanten binnenhalen en hun zo 
veel mogelijk zorg verkopen: de oriëntatie op het publieke belang wordt inge-
wisseld in de oriëntatie op het eigen financiële belang. (p. 109)

3. Zorgorganisaties streven hogere reserves na, aangemoedigd door de NMA; dit 
publieke geld wordt dus niet uitgegeven aan zorg (p. 114).

4. Het systeem is niet efficiënter geworden. Omdat de overheid verantwoordelijk 
blijft voor de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit moet zij daarin geld 
blijven investeren: ‘Met het meer uit handen geven van de uitvoering moet de 
overheid steeds meer geld en energie steken in controle, die nu immers van 
een grotere afstand plaatsvindt en dus moeilijker is geworden.’ (p. 114)

Wat kunnen we leren van het bedrijfsleven?
In discussies over de organisatie van de gezondheidszorg en het functioneren van 
zorgorganisaties wordt regelmatig een vergelijking gemaakt met het bedrijfsleven, 
zeker als het gaat om de effecten van marktwerking. In het kader van deze studie kan 
een vergelijking zinvol zijn, omdat in het bedrijfsleven doorgaans sprake is van meer 
marktwerking dan in de gezondheidszorg. Overigens kunnen hier de nodige relative-
rende opmerkingen over worden gemaakt. Zo is de markt waarop banken opereren 

102 Vergelijk bijvoorbeeld H. Achterhuis De utopie van de vrije markt. Achterhuis werkt in dit boek uit dat de 

‘marktideologie’ te typeren is als een ‘utopie’, een schets van een ideaaltype dat vergaande consequenties 

heeft als de pure vorm zou worden gerealiseerd. Ook J. Cassidy laat in zijn boek Wat als de markt faalt. De 

kracht van het irrationele in de economie, zien dat het vrije markt denken een ideologie is, terwijl er 

onomstotelijke bewijzen zijn dat er regelmatig sprake is van falende markten en dat overheidsinterventies 

noodzakelijk zijn om marktfalen op te heffen of in ieder geval de negatieve effecten ervan te beperken.

103 Tonkens, E. (2008) Marktwerking in de zorg: duur, bureaucratisch en demotiverend. In: Ankersmit, F. en L. 

Klinkers (red.), De tien plagen van de staat. De bedrijfsmatige overheid gewogen. Amsterdam: Van Gennep. 

Overigens zijn er legio andere auteurs en instanties die de (negatieve) effecten van de marktwerking hebben 

beschreven. Een paar voorbeelden. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg stelt in haar publicatie Winst 

en Gezondheidszorg uit 2002 dat marktwerking leidt tot een grotere zorgvraag (p .40);  Trappenburg schrijft 

in haar oratie, Gezondheidszorg en democratie (2005), dat door de marktwerking in de zorg de totale kosten 

van de zorg sneller zullen stijgen dan wanneer er geen marktwerking zou zijn ( p. 27). Ook Grit, K. en P. 

Meurs suggereren dit in Verschuivende verantwoordelijkheden. Dilemma’s van zorgbestuurders, p. 22.
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heel anders dan de markt voor personen-auto’s of de markt voor computers, de markt 
van levensmiddelen et cetera. Aldus kan worden gesteld dat het bijzonder lastig is om 
een vergelijking te maken tussen dé gezondheidszorg en hét bedrijfsleven. De over-
eenkomst tussen deze markten in het bedrijfsleven is natuurlijk wel dat ze bevolkt 
worden door organisaties die winst nastreven en niet door de overheid (of verplichte 
premies van burgers) worden gefinancierd.

Er is de afgelopen jaren veel geschreven over organisaties die na tijden van grote pres-
taties in een diep dal terecht zijn gekomen. De boeken van Smit over Ahold en ABN-
Amro zijn hier voorbeelden van. Uit deze boeken kan worden opgemaakt dat ook bin-
nen het bedrijfsleven de Raad van Commissarissen door de Raad van Bestuur niet 
altijd als een serieuze sparringpartner wordt gezien, laat staan als een counter-vailing 
power: ‘Dat commissarissen door de bankiers niet al te serieus worden genomen in 
hun toezichthoudende taak, wordt ze in iedere vergadering duidelijk gemaakt.’ (Smit, 
2008, p. 59) 104 Overigens stelt Smit dat commissarissen dit doorgaans weten en ac-
cepteren. Zo citeert hij één van hen: ‘Door het bestuur van de bank wordt eigenlijk 
niet naar je geluisterd […].’(ibid., p. 263). 

Bestudering van literatuur over de relatie tussen de Raad van Bestuur en de Raad van 
Commissarissen in het bedrijfsleven leert dat het veelal om dezelfde thema’s gaat als 
binnen de gezondheidszorg.105 Zo is het belang van een goede financiële positie een 
dominant inhoudelijk thema en gaan discussies over het functioneren van de Raad 
van Commissarissen vaak over de mate waarin commissarissen goed worden geïnfor-
meerd. Ook ten aanzien van de evaluatie van het functioneren van de Raad als geheel 
en individuele leden in het bijzonder, evenals de vaststelling van de beloning van de 
bestuurders lijkt er geen wezenlijk onderscheid te zijn tussen op winst gerichte bedrij-
ven en de gemiddelde zorgorganisatie. 

Frijns benoemt in zijn woord vooraf bij de jubileum publicatie van het Nationaal regis-
ter Commissarissen en Toezichthouders, Toezicht op een hoger plan (2007), als belang-
rijk issue in de discussies over de invulling van het toezicht: hoe moeten commissaris-
sen met strategiebepaling omgaan, met name in hun rol als adviseur? Een tweede 
thema dat hij adresseert is de diversiteit van de samenstelling van de Raad van Com-

104 Zie ook p. 214 of p. 277: ‘De Swaan (CFO ABN AMRO, mvo) vindt de Raad van Commissarissen van ABN 

AMRO een zeer zwakke club waar maar weinig uitkomt.’ Vergelijk citaat in Moen en Ansems (2001, p. 90): 

‘Slechts 26% van de ondervraagde directeuren [uit de zorg, MvO] kent de Raad van Toezicht een grote 

toegevoegde waarde toe.’

105 Zie bijvoorbeeld Blokdijk, T., R. Buitenhuis en M. van Zanten (2007), Toezicht op een hoger plan. Den Haag: 

Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders; Pheijffer, M. en F. van Eenennaam (2008), 

Commissaris van nu. Gevaarlijke gedachten voor commissarissen. Assen: Van Gorcum. Van der Vossen G.J. 

(2007) Goed Toezichthouderschap. Dilemma’s in de praktijk van commissarissen en andere toezichthouders. Den 

Haag: Academic Service. Van Eyk van Heslinga H. en J. Schoenmakers (2006) Codes en commissarissen. 

Integriteit, discipline en risicomijdend gedrag in de boardroom. Van Vliet uitgevers.
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missarissen – Raad van Toezicht (p. 6)106. Andere thema’s die in deze publicatie door 
diverse auteurs en geïnterviewde commissarissen worden genoemd, zijn ‘afstand hou-
den’, one-tier versus two-tier boards, informatievoorziening, teamsamenstelling, de 
spanning tussen advies en toezicht, de relatie Raad van Bestuur en Raad van Toezicht, 
het beloningsvraagstuk ( ibid pp. 9-30).107 Allemaal thema’s die ook in de governance 
discussie in de gezondheidszorg spelen en die in dit onderzoek aan de orde komen.

Een wezenlijk verschil tussen de gemiddelde zorgorganisatie en het bedrijfsleven is 
dat bedrijven die onder het structuurregime (wet- en regelgeving) vallen, een Alge-
mene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) hebben, terwijl de meeste zorgorganisa-
ties de stichtingsvorm hebben, die geen AVA kent.108 Uit de literatuur blijkt echter 
niet dat dit gremium een zwaar stempel drukt op het functioneren van de Raad van 
Bestuur of de Raad van Commissarissen, noch dat dit hun onderlinge relatie stevig 
beïnvloedt. Overigens is de afgelopen jaren gebleken dat dit wel kán gebeuren; zo is 
als gevolg van de financiële crisis in 2008 een maatschappelijk debat ontstaan over 
de beloningen en bonussen van bestuurders, waarbij door AVA’s tot matiging werd 
opgeroepen. Anderzijds is dit effect ook opgemerkt in de zorg, waar Raden van Toe-
zicht kritischer zijn geworden en er beloningscodes zijn ontstaan. Sterker nog, deze 
discussie is uiteindelijk uitgemond in de Wet Normering Topinkomens (ingangsda-
tum 1-1-2013). Hoe dan ook, als het gaat om bovengenoemde thema’s lijkt een ver-
gelijking tussen de gezondheidszorg en het bedrijfsleven zeer wel mogelijk.109

Een issue dat in het bedrijfsleven al langer speelt en in de zorg in opkomst is, betreft 
de ontwikkeling van de zogenaamde ‘one-tier board’: een bestuursorgaan waarin 
zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht opgaan. Anders gezegd: één 
orgaan met uitvoerende en controlerende bestuurders. Deze organisatievorm is al 
jarenlang gemeengoed in de Verenigde Staten en Groot Brittannië. Doordat steeds 
meer Nederlandse multinationals in hun bestuur ‘internationaliseren’, bestaat ook 
hier de neiging over te gaan op deze vorm. Dit heeft mogelijk een overloopeffect 
naar de gezondheidszorg, mede doordat leden van Raden van Toezicht niet zelden 
ook één of meer commissariaten bekleden.110 Aldus kan worden verwacht dat ook 

106 Een mogelijk interessant punt is het feit dat het bij bedrijven geregeld voorkomt dat de voormalige CEO 

commissaris wordt in hetzelfde bedrijf. Binnen de gezondheidszorg gebeurt dit nauwelijks.

107 Vergelijk bijvoorbeeld ook Vossen, G.J. van der (2007).

108 Zie Hoofdstuk 3, paragraaf 4 (onder andere figuur 3.1).

109 Vergelijk in dit kader ook Lange, H. (2004), p. 10: “Het kwam voor mij als een verassing om te merken dat 

géén van de geïnterviewden de geldigheid van zijn reacties clausuleerde onder verwijzing naar de 

verschillen tussen profit- of not-for-profit organisaties. Kijkend naar de dieptestructuur van bestuurlijke 

geloofwaardigheid lijken verschillen tussen sectoren goeddeels weg te vallen, of een ondergeschikte rol te 

spelen. [..] Want waar het steeds om gaat is de vraag: welke mogelijkheden heeft de toezichthouder om de zaak 

te beïnvloeden. Het principe van countervailing power is bedoeld om niet in handen te vallen van een 

megalomaan aan het roer.”

110  Peij S.C. (red.) (2002), Handboek Corporate Governance. Deventer: Kluwer, p. 158
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binnen de zorg de one-tier board zijn intrede zal doen.111 Het is echter ook mogelijk 
dat de gezondheidzorg blijft afwijken van de trend in het bedrijfsleven, vanwege 
haar hybride organisatievorm: zorgorganisaties hebben een maatschappelijke func-
tie en in het maatschappelijke bestuur is de scheiding van machten een wezenlijk 
uitgangspunt.112 Om deze reden lijkt er vooralsnog consensus te bestaan vóór het 
two-tier model in de gezondheidszorg. Zo stellen meerdere toezichthouders en com-
missarissen in Toezicht op een hoger plan dat het two-tier systeem beter is (p. 13). 
Goodijk is in zijn oratie ook kritisch of een one-tier systeem überhaupt beter kan 
zijn dan een two tier board (p. 8 , pp. 18-23).113 Hoe dan ook, in de gezondheidszorg 
spelen ook op dit punt dezelfde discussies als in het bedrijfsleven.114

Hierboven is uiteengezet dat de introductie van marktwerking en het toevoegen van 
extra marktprikkels zeker heeft geleid tot veranderingen in de gezondheidszorg. Ook 
is opgemerkt dat de exacte inhoud van deze veranderingen op het niveau van indivi-
duele zorgorganisaties en de manier waarop deze organisaties daarmee omgaan, niet 
vaststaat en zeker niet uniform is. Anders gezegd, een omgeving met meer marktprik-
kels dwingt geen eenduidig (ander) gedrag af van bestuurders of van toezichthouders. 
Er zou hooguit sprake kunnen zijn van een bepaalde richting. Zo lijkt het wel een 
trend te zijn dat bestuurders, met goedkeuring van toezichthouders, steeds grotere 
financiële reserves opbouwen omdat de financiële onzekerheid voor zorgorganisaties 
toeneemt. Deze grotere reserves worden overigens zowel door private financiers als 
door het waarborgfonds in toenemende mate als eis gesteld voor het verkrijgen van 
leningen voor de financiering van vastgoed. Anderzijds blijkt uit de literatuur niet dat 
toezichthouders of bestuurders zich anders gaan gedragen door de marktwerking. Dit 
komt overeen met het beeld dat het gedrag van bestuurders in het bedrijfsleven ten 
opzichte van hun commissarissen niet wezenlijk anders is dan het gedrag van be-
stuurders in de gezondheidszorg ten opzichte van hun toezichthouders. 

§5.2 Intern en Extern toezicht
De Raad van Toezicht van zorgorganisaties richt zich op het functioneren van de orga-
nisatie en meer specifiek op het opereren van de Raad van Bestuur. Naast dit interne 
toezicht kent de gezondheidzorg ook vele verschillende externe toezichthouders. Dit 

111 Vergelijk bijvoorbeeld Peij, S.C. (2007), Rijnlands eenlaags bestuursmodel heeft de toekomst. Nieuwe 

arrangementen voor scheiding van bestuur en toezicht. Rotterdam: Hogeschool InHolland, pp. 17-18. 

112 Dat is bijvoorbeeld ook opgenomen in het Uitvoeringsbesluit van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), 

artikel 6.1, lid 1 sub a. 

113 Vergelijk ook mijn artikel ‘De derde weg in governance’ (ZM, 2008, pp. 30-32). Hierin beargumenteer ik dat 

dit model in de gezondheidszorg onwenselijk is, met name vanuit de gedachte van de trias-politica.

114 Overigens stelt Goodijk in deze context dat de overtuiging groeit “dat verbeteringen in de board structuur 

weliswaar tot betere governance kunnen leiden, maar dat het gedrag van de hoofdpersonen en andere 

betrokkenen in de board het meest doorslaggevend zijn. De mensen zelf en hun personal behavior, zowel in 

de one-tier als two-tier modellen, maken uiteindelijk het verschil, zo leert de praktijk ons.” (2008), p. 32. Zie 

ook Goodijk (2011), p. 9.
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zijn organen die namens de regering toezien op diverse aspecten die een zorgorgani-
satie betreffen. Wellicht de belangrijkste inspectie voor zorgorganisaties is de IGZ, de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg.115

De IGZ controleert of zorgaanbieders zich houden aan een aantal wetten die voor hen 
gelden. In totaal gaat het dan om meer dan twintig wetten. Deze wetten vallen uiteen 
in twee soorten: wetten met expliciet en gedetailleerd geformuleerde regels en wetten 
met algemeen en open geformuleerde normen. Bij wetten met expliciet geformuleerde 
regels controleert de inspectie of zorgaanbieders zich aan deze regels houden. Dit 
wordt regeltoezicht genoemd. Dit soort wetten is er bijvoorbeeld voor veel medische 
producten. Toezicht op wetten met open geformuleerde normen vindt plaats op basis 
van afspraken die zorgaanbieders zelf gezamenlijk maken. In de wet staat bijvoor-
beeld dat zorg ‘effectief, doelmatig en patiëntgericht’ moet zijn. Wat dit concreet bete-
kent, definiëren zorgaanbieders gezamenlijk. De inspectie controleert dit vervolgens. 
Dit wordt normentoezicht genoemd.116

Naast de IGZ zijn er nog (vele) andere toezichthouders waar een zorgorganisatie mee 
te maken heeft of kan krijgen. Een niet limitatieve lijst: Zorgautoriteit (ZA);- Neder-
landse Mededingingsautoriteit (NMA); Arbeidsinspectie (AI); Brandweer (brandveilig-
heid); – VROM-inspectie (VI); Voedsel en waren autoriteit (VWA). Uit deze opsom-
ming kan worden opgemaakt dat zorgorganisaties te maken hebben met verschillende 
inspecteurs, die niet alleen kijken naar de kwaliteit van de zorg en dienstverlening, 
maar ook naar vele aspecten daaromheen.117 Dit varieert van de brandveiligheid tot de 
veiligheid van het voedsel. Los van deze formele toezichthouders moeten zorgorgani-
saties ook verantwoording afleggen aan andere organisaties, met name aan hun fi-
nanciers. In dit verband moet worden gedacht aan zorgverzekeraars, zorgkantoren en 
gemeenten. Daarenboven zijn er ook diverse belangenorganisaties en andere instan-
ties die het gedrag en de prestaties van zorgorganisaties volgen. Deze worden niet 
beschouwd als inspecties of als externe toezichthouders, maar in feite zijn het wel 
instanties die zich een oordeel vormen over de prestaties van de zorgorganisatie en 
daaraan consequenties (kunnen) verbinden die van invloed kunnen zijn op het functi-
oneren van deze organisaties. 

115 Andere inspecties behorend bij VWS zijn: Inspectie Gezondheidsbescherming (IGB), Vetirinaire inspectie (VI), 

Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming (uit: Boot, J.M. en M.H.J.M. Knapen (2001), p. 380)

116 Deze beschrijving is ontleend aan de website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, september 2011.

117 Zoals hierboven gesteld, kennen we diverse ‘toezichthouders’, wat niet één op één hetzelfde is als 

‘inspecties’. Vergelijk de website ‘inspectieloket’: Nederland kent een Inspectieraad waarvan veertien 

rijksinspecties deel uitmaken (Agentschap telecom, douane, arbeidsinspectie, erfgoedinspectie, inspectie 

voor de gezondheidzorg, inspectie jeugdzorg, inspectie onderwijs, inspectie openbare orde en veiligheid, 

inspectie voor de sanctietoepassing, inspectie verkeer en waterstaat, inspectie werk en inkomen, 

staatstoezicht op de mijnen, nieuwe voedsel en waren autoriteit, VROM-inspectie) Vergelijk ook Putters, K. 

(2009), p. 24: “Als je het op een rij zet heeft een zorginstelling met meer dan 30 toezichthouders van doen.”
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Gezien het bovenstaande lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat het toezicht op het be-
stuur van een organisatie zeker niet alleen plaatsvindt door de Raad van Toezicht, maar 
door velerlei organen en instanties met een meer of minder formele taak. De vraag die 
dit oproept, is wat de toegevoegde waarde is van het interne toezicht en hoe het interne 
toezicht af te bakenen is ten opzichte van de diverse vormen van extern toezicht. Te 
meer aangezien er steeds meer belang wordt gehecht aan de rol van de Raad van Toe-
zicht ten aanzien van de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Dit zijn namelijk typisch 
ook beleidsterreinen waar andere (externe) organen ‘toezicht’ op houden.

Toenemend extern toezicht?
Er wordt nogal eens gesteld dat het externe toezicht almaar toeneemt.118 Dit is onder 
andere veelvuldig gezegd in de interviews die in het kader van ons onderzoek zijn 
gehouden met diverse bestuurders, toezichthouders en wetenschappers. Ook Robben 
stelt in zijn oratie dat het externe toezicht toeneemt. Dit is volgens hem het gevolg van 
de introductie van privatisering en marktwerking en van de overgang van de welvaarts-
staat naar de risicosamenleving (2010, p. 9).119 Overigens heeft een en ander geleid tot 
een enorme toename van de administratieve lastendruk voor zorgorganisaties.120 

Verschillende inspecties en toezichthouders heroverwegen periodiek de invulling van 
hun verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden. Een voorbeeld hiervan is de publi-
catie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, Staat van de Gezondheidszorg 2009. De 
vrijblijvendheid voorbij. Sturen en toezicht houden op kwaliteit en veiligheid in de zorg. In dit 
rapport concludeert de IGZ dat ‘het nemen van verantwoordelijkheid en het afleggen 
van verantwoording nog steeds te vrijblijvend is ingevuld. De inspectie zal haar toezicht 
ook richten op deze verantwoordelijkheidsverdeling. De inspectie zal erop toezien dat 
de zorgaanbieder zorg draagt voor een zodanige verantwoordelijkheidsverdeling dat dit 
redelijkerwijs moet leiden tot verantwoorde zorg. Hierin hebben alle drie de sleutelacto-
ren een rol: de professional, de bestuurder en de interne toezichthouder.’ (p. 61)121 De 

118 Vergelijk Chavannes, M. (2009), Niemand Regeert. De privatisering van de Nederlandse politiek. NRC-boeken, 

met name het Hoofdstuk Kwaliteitsmaoïsme en intensieve toezichthouderij. p. 166: “In 2005 gaf Nederland 

800 miljoen euro uit aan toezicht, inspectie en handhaving. Er zijn intussen 10.000 banen en in de 

toezichtbranche.”

119 Robben, P. (2010): ‘Door toezicht komt de overheid, die door de verzelfstandigingsoperaties uit de jaren 

negentig op afstand is gekomen, weer dichterbij.’ p. 9.

120 Vergelijk een interview met prof. dr. P. Meurs: “De overdaad aan bureaucratie in de zorg is zorgwekkend. Er 

is steeds meer toezicht, er zijn steeds meer regels. Die toezichtlast is veel te groot aan het worden.” In: 

Houwen, L. P. Bergkamp en L. Arends (red) (2010), Governance en ondernemerschap in de zorg. Nieuwe 

bestuurlijke verantwoordelijkheden in de gezondheidszorg. Deventer: Kluwer, p. 34. Overigens heeft VWS 

onderzoek gedaan naar deze lastendruk. Over dit onderzoek is een brochure geschreven met de 

veelzeggende titel “Een kwestie van vertrouwen; over transparantie en verantwoorden in de zorg en het 

terugdringen van administratieve lasten.” (Ministerie van VWS, 2006)

121 In het kader van dit onderzoek is overigens relevant te benoemen dat het doel van de inspectie is 

‘gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg’, pp. 8-9; p. 63. 
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inspectie baseert zich hier op haar opdracht zoals geformuleerd in de Kwaliteitswet, 
maar het is discutabel of die wet beoogt dat de inspectie zich bezighoudt met de verant-
woordelijkheidsverdeling tussen Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en professio-
nals.122 Hoe dan ook, als de inspectie zich inderdaad meer gaat toeleggen op deze ver-
antwoordelijkheidsverdeling, dan gaat zij zich meer direct bemoeien met de wijze waar-
op zorgorganisaties intern zijn georganiseerd. Daarmee betreedt zij het terrein dat bij 
uitstek de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de Raad van Bestuur is. Aldus zou 
het externe toezicht zich niet alleen meer gaan bezighouden met de inhoud en met de 
resultaten van de zorg, maar ook met de bestuurlijke organisatie ervan. Aangezien de 
Raad van Toezicht dit ook doet, kan er dus sprake worden van dubbel-toezicht. 

De regering Rutte I heeft een sterkere bemoeienis van de IGZ gestimuleerd. Zo werd 
in het regeerakkoord gesteld dat de regering streeft naar kleinschaliger zorgorganisa-
ties, bijvoorbeeld door een fusietoets in te voeren en/of door de IGZ een splitsingsbe-
voegdheid te geven vanwege kwaliteitsargumenten.123 Ten slotte is in dit kader van 
belang te benoemen dat de IGZ in 2011 een nieuw toezichtkader heeft vastgesteld, 
waarin een en ander nadrukkelijker wordt uitgewerkt. Doelstelling van dit Toezichtka-
der Bestuurlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid is ‘het verminderen van 
risico’s om zo het vertrouwen in de gezondheidszorg te vergroten.’124 Uit het toet-
singskader en aanverwante stukken blijkt dat de inspectie niet zozeer toezicht houdt 
op de privaatrechtelijke verantwoordelijkheden van een zorgorganisatie, maar vooral 
op de publiekrechtelijke opdracht van zorgorganisaties, omdat dit in het belang is van 
patiënten of cliënten.125 Op dit punt blijft dus een wezenlijk onderscheidt bestaan 
tussen het externe en het interne toezicht.

122 Regeerakkoord CDA – VVD (2010), pp. 36 -37. Op pagina 4 van het IGZ rapport staat de expliciete verwijzing 

naar de Kwaliteitswet. In artikel 3 van deze wet staat het volgende: “De zorgaanbieder organiseert de 

zorgverlening op zodanige wijze, voorziet de instelling zowel kwalitatief als kwantitatief zodanig van 

personeel en materieel, en draagt zorg voor een zodanige verantwoordelijkheidstoedeling, dat een en ander 

leidt of redelijkerwijs moet leiden tot een verantwoorde zorg.” De IGZ moet erop toezien dat zorgorganisaties 

zich aan de kwaliteitswet houden, dus ook aan artikel 3. Hierin staat weliswaar iets over een 

verantwoordelijkheidsverdeling, maar niet specifiek die tussen de Raad van Bestuur en de Raad van 

Toezicht. Bovendien gaat dit artikel in de kern niet om deze verdeling, maar om het feit dat de zorg dusdanig 

is georganiseerd dat dit in redelijkheid tot verantwoorde zorg leidt. 

123 Deze mogelijkheden zijn later uitgewerkt in een brief van de bewindspersonen VWS aan de Tweede Kamer, 

dd. 14 juni 2011: Fusies in de zorgsector en opsplitsingsbevoegdheid IGZ. Overigens moet in dit kader 

worden opgemerkt dat de IGZ formeel geen opsplitsingsbevoegdheid krijgt. Het gaat formeel om het 

opleggen van structurele maatregelen indien een organisatie onvoldoende heeft gereageerd op eerdere 

interventies van de IGZ én er “een rechtstreeks verband te leggen valt tussen de tekortschietende kwaliteit 

en de structuur van de organisatie die de zorg aanbiedt.”(p. 7)

124 Inspectie voor de Gezondheidszorg (2011), Toezichtkader Bestuurlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en 

veiligheid. p.7.

125 ibid
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Hierboven is uiteengezet dat diverse externe inspecties en organen over de schouder 
van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht meekijken. Dit alles neemt niet weg 
dat de Raad van Toezicht het dichtst bij de Raad van Bestuur staat en op meerdere 
terreinen meer en beter geïnformeerd wordt dan externe organen, tenzij deze organen 
hun aandacht expliciet richten op het functioneren van een bepaalde organisatie en 
zich in de specifieke materie ingraven. Een en ander impliceert dat het niet eenvoudig 
is om het terrein van het interne toezicht strikt af te bakenen van het externe toezicht. 
Wel is het zo dat er een aantal zaken is, waar externe organisaties zich inhoudelijk niet 
mee mogen bemoeien en de Raad van Toezicht wel: het vaststellen van het strategisch 
beleid, het vaststellen van de jaarrekening, de accountantskeuze en de benoeming, 
schorsing en het ontslag van bestuurders.126 Het hierboven genoemde ‘dubbel-toezicht’ 
betreft dus hooguit een beperkt deel van het inhoudelijke werkterrein van de Raad van 
Toezicht. Dit neemt natuurlijk niet weg dat in de situaties dat externe organen zich 
bemoeien met een zorgorganisatie, zij het gedrag van de toezichthouders wel kunnen 
beïnvloeden. Met name de IGZ krijgt hier ook steeds meer bevoegdheden en mogelijk-
heden voor, wat consequenties kan hebben voor het gedrag van Raden van Toezicht.

Bovenstaande ontwikkeling, waarbij gesignaleerd wordt dat de bureaucratie en het 
toezicht almaar toenemen, lijkt in eerste instantie op gespannen voet te staan met het 
marktdenken. Marktwerking als ideaaltype lijkt namelijk veel beter te passen bij 
steeds minder overheidsingrijpen en meer verantwoordelijkheden bij marktpartijen. 
Anderzijds is het wel verklaarbaar dat met het terugtrekken van de overheid, de be-
hoefte aan toezicht toeneemt.127 Het is echter de vraag of de huidige ontwikkeling in 
het externe toezicht kan worden getypeerd als gedrag van een goede marktmeester. 
De bewegingsvrijheid van de marktpartijen is namelijk in het geding. Aldus lijkt, in 
lijn met het eerdere citaat van Meurs en Grit, de conclusie gerechtvaardigd dat de 
keuzemogelijkheden en de handelingsruimte van bestuurders (en toezichthouders) 
door de marktwerking niet groter worden, terwijl dat wel geldt voor hun verantwoor-
delijkheden. Dat stelt extra eisen aan hun leiderschap.

§5.3 Effecten op het functioneren van Raden van Toezicht
Hierboven is reeds opgemerkt dat uit de literatuur niet blijkt dat een Raad van Toe-
zicht zich anders gaat opstellen naar een Raad van Bestuur door de introductie van 
(meer) marktwerking. Ook het feit dat steeds meer organen, waaronder inspecties, 
toezien op het functioneren van diverse onderdelen van zorgorganisaties, lijkt nog 
niet tot de conclusie te moeten leiden dat Raden van Toezicht zich structureel anders 
(zijn) gaan gedragen. Toch moet hier in toenemende mate wel rekening mee worden 
gehouden, omdat de prikkels in het systeem ander gedrag van interne toezichthou-

126 Toezichthouders kunnen van hun taak worden ontheven door de rechter; als de ondernemingskamer 

wanbestuur vaststelt, heeft zij deze mogelijkheid.

127 Vergelijk Robben (2010), p. 9: ‘De introductie van privatisering en marktwerking in de westerse wereld in de 

jaren tachtig van de vorige eeuw heeft bijgedragen aan de groei en het belang van toezicht […] Regulering 

vooraf maakt plaats voor toezicht achteraf.’ 
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ders stimuleren. Dit zal zich mogelijk gaan uiten door de variabele ‘vóórkomen van 
incidenten’, die waarschijnlijk een belangrijkere rol gaat spelen bij het interne toe-
zicht. De Raad van Toezicht zal in geval van incidenten elders sneller van zich laten 
horen, omdat deze gebeurtenissen in toenemende mate leiden tot extra controles van 
de inspecties, zodat de ‘eigen’ zorgorganisatie ook in het nieuws zou kunnen komen. 
Overigens zijn er al diverse voorbeelden van situaties waarin Raden van Toezicht be-
invloed worden door het handelen van de Ondernemingsraad of de Cliëntenraad.128

Samenvattend kan worden gesteld dat het gedrag van Raden van Toezicht doorgaans 
op een indirecte wijze wordt beïnvloed door de kenmerken uit het macro- en meso-
perspectief. De Raad van Toezicht verhoudt zich namelijk haast uitsluitend tot de Raad 
van Bestuur en beoordeelt hoe deze Raad omgaat met externe omstandigheden en 
andere actoren. Dat moet ook als het meest wezenlijke onderscheid tussen het interne 
en externe toezicht worden bestempeld: extern toezicht richt zich primair op de effec-
ten van de zorgverlening of de onvolkomenheden daarin en de Raad van Toezicht richt 
zich primair op het gedrag van de Raad van Bestuur en de wijze waarop hij omgaat met 
externe partijen en omstandigheden. Daarmee komen we toe aan de kern van het in-
terne toezicht: de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.

§6. Het Micro-perspectief

Figuur 4.5: Micro-perspectief

Micro-perspectief / Raad van Bestuur – Raad van Toezicht 
van de  zorgorganisatie
1. Bestuurlijke competenties van Raad van Bestuur - Raad van  

Toezicht;
2. Omvang en demografische samenstelling  Raad van Bestuur 

en Raad van Toezicht;
3. Groepsdynamica;
4. Overeenstemming TVB;
5. Overeenstemming over visie en strategie; 
6. Verhouding voorzitter Raad van Bestuur – Raad van Toezicht;
7. Mate van informatie-asymmetrie.

In het micro-perspectief gaat het om kenmerken van de Raad van Toezicht en haar 
leden zelf, waarbij deze worden bezien in relatie tot de Raad van Bestuur. Hierbij is 

128 Zie bijvoorbeeld Goodijk (2012), pp. 35 – 37, over Zorgcentra De Betuwe en Zorginstelling Sherpa.
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van belang continu in het achterhoofd te houden dat de interactie tussen bestuur en 
toezicht plaatsvindt binnen de specifieke context van een zorgorganisatie in de Ne-
derlandse gezondheidszorg. Anders gezegd: de kenmerken en interacties tussen toe-
zichthouders onderling en in relatie tot de Raad van Bestuur zijn context-afhankelijk, 
ook al worden ze er in dit perspectief uitgelicht.

1. Bestuurlijke competenties van Raad van Bestuur – Raad van Toezicht.
Als wordt gezocht naar kenmerken die inzicht kunnen geven in het functioneren van 
Raden van Toezicht, ligt het voor de hand dat het in ieder geval gaat om de individuele 
bestuurlijke competenties (kennis en vaardigheden) van de diverse leden. De interes-
sante vervolgvraag is welke competenties in dit kader relevant zijn. Uit de literatuur 
over toezicht, maar vooral over leiderschap, kan hieromtrent een lange lijst worden 
gemaakt. De volgende competenties komen geregeld terug:129

 – analytisch vermogen (abstract denken)
 – onafhankelijkheid
 – integriteit
 – communicatieve vaardigheden
 – omgevingsbewustzijn
 – reflectief vermogen
 – resultaatgerichtheid

Als we kijken naar diverse profielschetsen en andere documenten waarin staat be-
schreven wat van een toezichthouder wordt verwacht, dan zien we doorgaans in de 
eerste plaats een opsomming van de verwachte kennis. Naast relevante kennis staat 
ook ‘bestuurlijke ervaring’ in de meeste profielschetsen in de top drie. Een laatste 
veelgenoemde functie-eis is het hebben van een relevant netwerk. Aldus lijkt de prak-
tijk vooralsnog uit te wijzen dat er meer wordt gestuurd op deze praktische criteria, 
dan op de hierboven geformuleerde competenties. 

2. Omvang en demografische samenstelling Raad van Bestuur en Raad van 
Toezicht

Er zijn diverse theorieën over de consequenties van de omvang van Raden van Be-
stuur en Raden van Toezicht voor de effectiviteit van het functioneren van het betref-
fende orgaan, ook in relatie tot andere organen. 130 Deze theorieën handelen veelal 
over risico’s van werken in en met (te) grote groepen. Het algemene beeld hierbij is 
dat hoe groter de groep, hoe complexer de besluitvorming. Aan de andere kant moet 
de situatie worden benoemd waarbij er sprake is van een éénhoofdige Raad van Be-
stuur. Deze situatie wordt namelijk gekenmerkt door een concentratie van macht bij 

129 Zie bijvoorbeeld Nationaal Register (2011) Toolkit Toezicht Zorg. Denhaag. pp. 108-112; NVTZ (2008) 

Gedragslijnen voor verantwoord toezichthouden binnen zorginstellingen. Zoetermeer; Gerards J.J.K. 

Profielenmix van de Raad van toezicht & Profielschets van de voorzitter en leden.

130 Uit onderzoek naar de omvang van Raden van Commissarissen in het bedrijfsleven in Nederland is naar 

voren gekomen dat er een negatief verband is tussen het aantal commissarissen en de financiële prestaties 

van een onderneming. Vergelijk Luursema et all. (2003) p. 72 en Peij (2002), pp. 90-91.
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één persoon, waardoor er tevens sprake is van een kwetsbare spil tussen toezicht en 
het (midden)management.131 Dat kan lang goed gaan, maar het betekent ook dat het 
vertrouwen van de Raad van Toezicht in de Raad van Bestuur wordt bepaald door hun 
opvattingen over één persoon.132

Een ander onderwerp dat in dit kader speelt, betreft het aantal vrouwen in toezicht-
houdende functies en in Raden van Bestuur. Ondanks dat er al veel onderzoek gedaan 
is naar het belang van sexe-verschillen bij het afwegen van verschillende argumenten 
en het tot stand komen van besluiten in groepen, heeft dit type onderzoek in de prak-
tijk van het bestuur en toezicht in Nederland nog weinig aandacht gekregen. 

Hoewel het natuurlijk zo is dat niet iedere vrouw typisch vrouwelijke gedragskenmerken 
heeft en zogenaamd ‘vrouwelijk leiderschap’ vertoont, is uit onderzoek gebleken dat 
vrouwen over het algemeen ander gedrag vertonen dan mannen.133 Zo benoemt Weisfelt 
in zijn boek De wetten van de Stam 6 energieverschillen tussen mannen en vrouwen134: 

1. Mannelijke energie is primair doelgericht; vrouwelijke energie is meer proces-
gericht. 

2. Mannelijke energie is eenduidig; vrouwelijke energie is meervoudig. Vrouwen 
richten zich daardoor meer op het systeem, mannen op maar één doel.

3. Mannelijke energie is beperkter in taalgebruik; vrouwen hebben meer verbaal 
contact nodig dan mannen. Mannen zijn meer van geen woorden, maar daden.

4. Mannen gaan anders om met ruimte dan vrouwen; mannen willen de ruimte 
verkennen en grenzen stellen. Vrouwen willen de ruimte zelf bewerken.

5. Voor de meeste mannen is het nastreven van leiderschap belangrijk. Voor 
vrouwen geldt dit minder; ze zijn meer onafhankelijk. Mannen zijn dienend 
in het leiden en vrouwen zijn leidend in het dienen.

6. Mannelijke energie geeft door te nemen. Het vrouwelijke neemt door te geven.

131 De rechtswetenschappers Akveld en Van der Meer stellen in hun studie Zorginstellingen in de vorm van een 

stichting dat er een “tendens valt te constateren om te komen tot een éénhoofdig bestuur naast een Raad 

van Toezicht; dit moet om een aantal redenen onaantrekkelijk worden genoemd. Allereerst vanwege de 

continuïteit en voorts vanwege het feit dat dit leidt tot een ongewenste centralisering van macht en tenslotte 

achten wij het ook niet de bedoeling geweest te zijn [van de wetgever, MvO].”1999, p. 47. Overigens zijn veel 

van de voor dit onderzoek geïnterviewde toezichthouders juist vóór een éénhoofdige Raad van Bestuur 

omdat dan goed duidelijk is wie verantwoordelijk en aanspreekbaar is.

132 In mijn artikel De derde weg in governance, ZM (2008), p. 31 pleit ik daarom voor meerhoofdige Raden van 

Bestuur of voor een eenhoofdige Raad van Bestuur met een directieteam, die hun onderlinge taken-

verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastleggen in een reglement dat wordt goedgekeurd door de Raad 

van Toezicht.

133 Zie bijvoorbeeld Hofstede, G. (ed. 2004), Allemaal andersdenkenden. Omgaan met cultuurverschillen. 

Amsterdam: Olympus, Hoofdstuk 4: Man, vrouw en M/V, pp. 105-139.

134 Weisfelt, P. (2005) De wetten van de stam. De oerwetten van het systeem en de consequenties voor individu, 

groep en organisatie. Soest: Nelissen, pp. 143 – 144.
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Vervolgens stelt Weisfelt dat er meer evenwicht tussen masculiene en feminiene ener-
gie moet komen: ‘De meeste systemen hebben een sterk masculien karakter. Daardoor 
verliest een groep of organisatie veel energie en ontwikkelen zich binnen het systeem 
nogal wat vormen van pathologie, waardoor het rendement verloren gaat. Door een 
betere coöperatie van mannelijke en vrouwelijke energie te bewerkstelligen zullen 
systemen op de lange duur beter behouden kunnen blijven en meer succesvol kunnen 
zijn.’(ibid. p.152)

Het is de vraag in hoeverre er meer evenwicht tussen mannelijke en vrouwelijke ener-
gie komt naarmate er meer vrouwen in een Raad van Toezicht zitten. Fischer conclu-
deerde in een publicatie uit 2000 dat dit niet automatisch zo is. Uit zijn onderzoek 
bleek namelijk dat het aantal vrouwen in de top van een organisatie geen direct effect 
heeft op het relatieve belang dat het topmanagement hecht aan masculiene of femi-
niene waarden.135 Gezien de argumenten van Weisfelt die hierboven zijn geciteerd, 
evenals tal van onderzoeken die wijzen op verschillen in gedrag tussen mannen en 
vrouwen, is dit een bijzondere conclusie. Ze zou verklaard kunnen worden door de 
stelling dat veel vrouwen in de top van organisaties tot de dag van vandaag relatief 
veel ‘masculien gedrag’ moeten vertonen om de top te halen en daar te blijven. Daar 
waar er nog relatief weinig vrouwen in de top van organisaties zijn, passen deze vrou-
wen zich meestal aan de bestaande cultuur aan.136 Toch kan worden gesteld dat de 
kans op meer vrouwelijke eigenschappen groter is bij het benoemen van een vrouw in 
de raad, dan bij het aannemen van een man, zeker als er reeds vrouwen in de Raad 
zitten. 

Barsh en Cranston hebben gezocht naar het onderscheidend vermogen van ‘vrouwe-
lijk leiderschap’. Zij hebben hiervoor een model ontwikkeld dat ze Centered Leader-
ship noemen. De variabelen van dit type leiderschap zijn: meaning, framing, con-
necting, engaging, energizing.137 Toen ze vervolgens hun theorie rondom deze varia-
belen zijn gaan uitwerken en zijn gaan toetsen, bleek dat vrouwen (wereldwijd) op alle 
variabelen, behalve engaging, significant hoger scoren.138 Als we deze resultaten com-
bineren met het feit dat tot de dag van vandaag relatief weinig vrouwen in toezicht-
houdende functies terecht komen, zou de stelling geponeerd kunnen worden dat dit 

135 Fischer, A.H., P.M. Rodriguez Mosquera en K. Rojahn (2000), Masculiniteit met een feminien gezicht. Den 

Haag: Elsevier Bedrijfsinformatie. (Jansson en Van Rooijen (2005), Gender uit Balans, p. 76)

136 Zie Jansson en Van Rooijen (2005), p. 76

137 Barsh, J. en S. Cranston (2010), Vrouwelijk Leiderschap. Vrouwen hebben alles in zich om de top te bereiken. 

Utrecht: Bruna Uitgevers. De samenvatting van het model – de vijf variabelen staat op pp. 14-15. Meaning is 

de motivatie in je leven: ontdekken wat je bezighoudt (p. 23). Framing is de bril waardoor je kijkt (p. 57). 

Connecting gaat over verbinden – verbindingen leggen (p. 97). ‘Engaging is waar alles bij elkaar komt: als je 

ervoor kiest om over de onzichtbare lijn te stappen en verandert van iemand die dingen overkomen in 

iemand die ervoor zorgt dat dingen gebeuren.’(p.139) Energizing gaat over energie hebben, maar ook weten 

hoe je energie behoudt (p. 177 / pp. 181-182).

138 Ibid p. 220.
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komt doordat de gehanteerde wervings- en selectieprofielen van Raden van Toezicht 
niet goed of ten minste te beperkt zijn.139 

Als het gaat om diversiteit in de Raad van Toezicht, wordt vooral aandacht besteed 
aan het aantal vrouwelijke toezichthouders en de verschillen tussen mannen en vrou-
wen. Eigenlijk draait het bij diversiteit echter om meerdere zaken. Zo stelt Hilb dat 
het dan gaat om diversiteit in kennis (functioneel en branchegericht), teamrol (denk 
aan de Belbin teamrollen: volgt hieronder) en de demografische samenstelling (naast 
sekse gaat het dan om leeftijd, etniciteit, levenservaring, et cetera).140

Hoewel het de laatste jaren enigszins aan het veranderen lijkt, zijn vrouwen in Raden 
van Toezicht vaak in de (kleine) minderheid. Tot op heden is nog niet onderzocht in 
hoeverre variatie in de samenstelling van een Raad van Toezicht invloed heeft op de 
besluitvorming. Op basis van bovenstaande overwegingen kan echter worden aange-
nomen dat de aanwezigheid van vrouwen leidt tot meer zogenaamde feminiene karak-
tertrekken, zoals aandacht voor het groepsproces, de onderlinge normen en waarden, 
goede interne communicatie. Deze karaktereigenschappen vormen een tegenwicht 
tegen de masculiene karaktertrekken, die meer gericht zijn op een strakke planning & 
control, resultaatgerichtheid en een adequate formele besluitvorming.141

3. Groepsdynamica
In dit proefschrift wordt meestal gesproken over het functioneren van de Raad van 
Toezicht als één geheel, een eenheid. Een Raad van Toezicht bestaat echter uit meer-
dere personen, met ieder zijn of haar eigen ervaringen en opvattingen. Dit betekent 
dat de groepsdynamica in een Raad van Toezicht een rol speelt bij de besluitvor-
ming.142 Hiermee wordt onder andere bedoeld dat bij de totstandkoming van beslui-
ten niet alleen inhoudelijke afwegingen een rol spelen, maar ook de emoties van de 
diverse betrokkenen en hun posities of ideeën ten opzichte van elkaar. In sommige 
gevallen zal dit ‘de inhoud’ ten goede komen, omdat een onderwerp vanuit verschil-
lende kanten wordt bekeken. Het kan echter ook gebeuren dat de onderlinge posities 

139 Barsh en Cranston concluderen dat hun model gebaseerd is op ‘vrouwelijke kernkwaliteiten’ (p. 219). 

Tegelijkertijd stellen ze ook dat uit genderonderzoek is gebleken dat vrouwen en mannen marginaal van 

elkaar verschillen, maar dat vrouwen op een aantal competenties mannen (significant) voorbijstreven: 

kernkwaliteiten en inspiratie, flow, zelfbewustzijn en aangeleerd optimisme, herstel en reciprociteit (p. 220). 

Ter relativering geven de onderzoekers aan dat de verschillen verklaard zouden kunnen worden door ‘het 

soort vrouwen’ dat aan het onderzoek heeft meegewerkt (p. 220).

140 Hilb, M. (2006), New Corporate Governance. Successful board management tools. Berlin-Heidelberg: Springer. 

Geciteerd in F. van Eenennaam en R. Soesman (2008), p. 12. Zie ook Leeuwen, W. van, P. Simons (2012), 

Toezicht en de maatschappelijke onderneming. Balanceren in het krachtenveld. Assen: Van Gorcum. p. 162.

141 Zie ook Stoker, J., J. Lammers, D. Stapel en F. Rink (2011), De Hardnekkige behoefte aan een sterke man: 

leiderschap na de crisis. In: Boonstra, J., J. van Muijen en H. Tours red. (2011), Leiderschap in organisaties. 

Crisis in leiderschap – op zoek naar nieuwe wegen. Deventer: Kluwer

142 Vergelijk bijvoorbeeld Remmerswaal, J. (1995) of Belbin, R.M. (ed. 2006).
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en tegenstellingen een belangrijkere rol gaan spelen dan de inhoud: sommige uitspra-
ken of individuele besluiten kunnen onbedoelde effecten hebben.

Als we kijken naar de Raad van Toezicht als groep, dan moet worden opgemerkt dat 
deze groep vaak in een beginstadium van de ontwikkeling van een team zal blijven, 
ondanks dat veelal wordt gesteld dat de Raad van Toezicht een team is of ten minste 
moet worden. In de praktijk is dit eigenlijk niet of nauwelijks aan de orde. Doorgaans 
kent een Raad van Toezicht namelijk een rooster van aftreden, waardoor bijna jaar-
lijks ten minste één persoon de raad verlaat en iemand anders zijn plaats inneemt. 
Het is dan onder andere afhankelijk van de omvang van de Raad van Toezicht welk 
effect dit heeft. In een raad van vijf personen heeft een wisseling natuurlijk meer ef-
fect dan in een raad van zeven of negen. 

Raden van Toezicht komen gemiddeld vijf tot zeven keer per jaar bij elkaar, waarbij 
vergaderingen meestal niet langer duren dan 2,5 uur. Anders gezegd: leden van de 
Raad van Toezicht zien elkaar 12,5 tot 17,5 uur per jaar. Hierbij moet wel worden 
aangetekend dat wanneer de situatie daarom vraagt, de Raad van Toezicht vaker bij 
elkaar komt. Er zijn dus ook situaties bekend waarin een toezichthoudend orgaan 
meerdere keren per week bijeen komt. Tevens is het zo dat er normaal gesproken 
een intensiever contact is tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de 
(voorzitter van de) Raad van Bestuur, los van de reguliere vergaderingen. 
Hoewel we in de praktijk spreken van Raad-van-Toezicht-vergaderingen, neemt de 
Raad van Bestuur haast altijd deel aan deze vergaderingen. Los dus van het feit dat 
leden van een Raad van Toezicht elkaar maar enkele uren per jaar zien, is dat voor 
het overgrote deel ook nog in aanwezigheid van de bestuurder(s) waar zij toezicht 
op moeten uitoefenen. Dit impliceert onder andere dat de Raad van Toezicht 
slechts in zeer beperkte mate een onderlinge dynamiek krijgt; in de Raad-van-Toe-
zicht-vergaderingen gaat het vooral om de dynamiek tussen de Raad van Toezicht 
en de Raad van Bestuur. Vanuit de groepsdynamica geredeneerd zou je misschien 
zelfs wel kunnen zeggen dat de Raad-van-Toezicht-vergaderingen gezien moeten 
worden als een one-tier board. Kenmerk van een dergelijke raad is namelijk dat 
toezichthouders en uitvoerend bestuurders gezamenlijk vergaderen en tot besluiten 
komen. Formeel geldt het laatste punt niet in een Raad van Toezicht, omdat de 
stem van de bestuurder formeel niet meetelt. Anderzijds gebeurt het nauwelijks dat 
in Raden van Toezicht wordt gestemd: er worden wel afspraken gemaakt tussen 
bestuur en toezichthouders en de Raad van Bestuur heeft invloed op het verloop 
van de vergaderingen. 

In de theorie over teams worden groepen of teams ingedeeld in verschillende stadia 
van ontwikkeling, soms met de typologieën M1, M2, M3 of M4.143 Vanwege het feit 
dat Raden van Toezicht doorgaans slechts in beperkte mate bij elkaar komen, er in 
wezen geen sprake is van eigen (financiële) belangen en zij bovendien vooral vergade-

143 M. Lingsma (2007), Aan de slag met teamcoaching. Soest: Nelissen (PM-reeks).
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ren in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, kan de stelling worden geponeerd dat 
een Raad van Toezicht geen team is, maar een groep mensen met eenzelfde taak.144 
Bezien vanuit de hierboven genoemde typologieën van teamontwikkeling is er dan 
nauwelijks sprake van een M1 team. Een belangrijk kenmerk van een M1 groep is dat 
het een bundel losse individuen is met weinig cohesie, waarbij veel wordt verwacht 
van het leiderschap van de voorzitter. 

Ook als gekeken wordt naar de vijf fasen van teamontwikkeling die Weisfelt be-
schrijft, lijken veel Raden van Toezicht te blijven hangen in de fase van de beginnende 
groep.145 In dit geval fase 1: veiligheid (p. 187), heel soms fase 2: experiment (p. 
189).146 Als ten slotte wordt gekeken naar de zes fasen van groepsontwikkeling die 
Remmerswaal beschrijft (voorfase, oriëntatiefase, machtsfase, affectiefase, fase van 
de autonome groep, afsluitingsfase), dan lijkt een gemiddelde Raad van Toezicht zich 
meestal in de eerste, tweede of hooguit derde fase te bevinden.147 Overigens merkt 
Remmerswaal in dit kader op dat het onder andere afhankelijk is van de doelstelling 
van de groep, in welke mate zij zich tot een volgende fase zal ontwikkelen (1995, p. 
102). Mogelijk is dit een cruciale overweging, omdat een toezichthouder in wezen een 
beperkte en vooral reactieve taak heeft: het toezien op het functioneren van een Raad 
van Bestuur. Anders gezegd: in hoeverre is het van belang dat een Raad van Toezicht 
een team wordt, gezien haar taak? 
Een ander aspect van groepsdynamica dat een rol kan spelen bij de besluitvorming of 
het gedrag van Raden van Toezicht, is het zogenaamde ‘groepsdenken’: een groep 
denkt en handelt als eenheid, waarbij verschillen of afwijkingen van het gemiddelde 
steeds minder geaccepteerd worden. Janis heeft in 1972 een inmiddels al jarenlang 
erkend standaardwerk geschreven over dit fenomeen. Hij onderscheidt acht sympto-
men van groepsdenken:148

1. Illusie van onkwetsbaarheid
 De groep negeert gevaar, neemt extreme risico’s en is te optimistisch.
2. Collectieve rationalisering
 Het negeren van waarschuwingen die zouden kunnen leiden tot het herover-

wegen van eerder genomen besluiten.
3. Illusie van de moraal
 Het onbetwiste geloof in de moraliteit van de groep waardoor de ethische en 

morele juistheid van beslissingen genegeerd worden.

144 De laatste jaren is er sprake van een stijging in de honorering van toezichtouders en commissarissen. Aldus 

kunnen ‘financiële overwegingen’ een belangrijkere rol gaan spelen. Dit geldt dan met name bij 

‘beroepscommissarissen’; over het algemeen blijft namelijk gelden dat een toezichthouderschap een 

nevenfunctie is en dus niet de belangrijkste inkomstenbron.

145 Weisfelt in De geheimen van de groep: pp. 186 – 203.

146 Fase 3 heet ‘Grenzen’(p. 191); Fase 4 ‘Macht’ (p. 194), Fase 5 ‘Synergie’(p .198): zie het schema op p. 202.

147 Remmerswaal, J. (1995), pp. 97-102.

148 Overgenomen uit Lückerath-Rovers (2011), p. 26.
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4. Overmatige stereotypering
 De groep heeft een beeld van negatieve stereotypen van andere ‘soorten’ bui-

ten de groep.
5. Druk voor conformiteit
 Leden van de groep die bezwaar maken tegen de stereotypen, illusies, of ver-

plichtingen van de groep, wordt duidelijk gemaakt dat dit tegen de verwachte 
loyaliteit ingaat.

6. Zelfcensuur
 Leden van de groep hebben de neiging tot het verkleinen van het belang van 

een eventuele afwijkende mening of twijfel.
7. Illusie van unanimiteit
 Het onjuist waarnemen dat iedereen het erover eens is, als gevolg van zelf-

censuur, en daarbij dat stilte wordt gezien als instemming.
8. Opkomst van mindguards
 Sommige leden van de groep beschermen de groep tegen negatieve informa-

tie, die bedreigend kan zijn voor de eigenwaarde (de voldoening) die de groep 
heeft over de effectiviteit en moraliteit van de besluiten.

De genoemde acht symptomen van groepsdenken kunnen drie verschillende conse-
quenties hebben: een overdreven gevoel van eigenwaarde, het ontstaan van een tun-
nelvisie en een sterke druk binnen de groep om te komen tot consensus. Door te zor-
gen voor diversiteit in de Raad van Toezicht kan de kans op groepsdenken worden 
verkleind.149

Als we ervan uitgaan dat de Raad van Toezicht nauwelijks een team is, kan worden ge-
steld dat de kans op groepsdenken beperkt is: er is een geringe onderlinge afhankelijk-
heid en de groepsdruk is naar verwachting doorgaans laag, omdat mensen zich er rela-
tief makkelijk aan kunnen onttrekken.150 Aangezien bovendien de Raad van Bestuur 
deelneemt aan de vergaderingen, kan ook hij invloed uitoefenen op het groepsproces, ter 
voorkoming van groepsdenken binnen de Raad van Toezicht. Anderzijds moeten toe-
zichthouders in de beperkte tijd die ze met elkaar doorbrengen wel belangrijke besluiten 
nemen. Het kan dus ook zo zijn, dat toezichthouders in het kader van hun toezichthou-
derschap makkelijker hun eigen mening aan de kant zetten, dan in hun dagelijks werk, 
omdat het minder dichtbij staat. Kortom, het lijkt toch verstandig aandacht te hebben 
voor de mogelijkheid van groepsdenken binnen Raden van Toezicht.

149 Van Eenennaam en Soesman (2008) stellen dat drie bouwstenen essentieel zijn om te voorkomen dat 

groepsdynamiek de effectiviteit van een Raad van Commissarissen ondermijnt: diversiteit, open cultuur en 

zelfevaluatie. (p. 11) Zie ook Lückerath-Rovers (2011).

150 Groupthink is door Janis omschreven als: “[…] a mode of thinking that people engage in when they are 

deeply involved in a cohesive in-group, when the members’ striving for unanimity overrides their motivation 

to realistically appraise alternative courses of action”(Janis in Kroon, M.(1992) Effects of accountability on 

groupthink and intergroup relations : laboratory and field studies. Proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht, Thesis 

Publishers.) Dit fenomeen wordt hieronder verder uitgewerkt.
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Belbin is wereldberoemd geworden met zijn onderzoek naar teamrollen en succesvolle 
teams. Eén van de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek is dat in een team acht ver-
schillende rollen te onderscheiden zijn (plant, brononderzoeker, voorzitter, vormer, 
monitor, groepswerker, implementer / bedrijfsman, zorgdrager; ed. 2006, p. 65)151. In dit 
kader heeft Belbin zes succeskenmerken voor goede teams geformuleerd (pp. 96-99):152

1. Het hebben van een goede voorzitter: ‘Iemand die tolerant genoeg is om altijd 
naar anderen te luisteren, maar sterk genoeg om hun advies naast zich neer te 
leggen.’153

2. Ten minste één sterke plant : om voldoende creativiteit in een team te hebben 
en voldoende ‘afwijkende’ meningen, is het belangrijk dat in een team ten 
minste één persoon zit die zich onderscheid door zijn ‘originele’ zienswijze en 
creatieve oplossingen.

3. Een redelijke spreiding van intellectuele vermogens is van belang: teams die 
louter uit zeer slimme mensen bestaan, zijn vaak niet effectief of winnend, 
omdat er een strijd ontstaat wie de beste is.

4. Een spreiding van persoonlijke eigenschappen, zodat veel verschillende team-
rollen vervuld kunnen worden.

5. Een verdeling van verantwoordelijkheden, die overeenkomt met de persoon-
lijke eigenschappen van teamleden.

6. Oog voor en compensatie van onevenwichtigheid in de samenstelling van een 
team.

Er is binnen Raden van Toezicht weinig aandacht voor diversiteit in rollen en gedrag: 
het voornaamste onderscheid is die tussen voorzitter of lid, gevolgd door een verde-
ling op (een beperkt aantal) inhoudelijke aandachtsvelden, niet op competenties ten 
aanzien van verschillende teamrollen. Er lijkt eerder een beweging naar meer eendui-
digheid op basis van een standaard profiel van toezichthouders, met variaties in ken-
nisgebieden, dan dat nadrukkelijk wordt gestuurd op diversiteit op verschillende ge-
bieden. Hierin schuilt de kans op het hierboven genoemde groepsdenken, omdat een 
homogene groep eerder geneigd is tot (onbewust) groepsdenken en het creëren van 
een tunnelvisie.154 Er kan sprake zijn van dit groepsdenken als het zoeken naar unani-
miteit belangrijker wordt gevonden dan het rekening houden met diverse alternatie-
ven. Besluiten die zo tot stand komen, zijn vaker gebaseerd op onvolledige informatie 
en worden vaak genomen zonder evaluatie van alle alternatieven en risico’s.155

151 R. Meredith Belbin (2006), Teamrollen op het werk. Den Haag: Academic service.

152 R. Meredith Belbin (ed. 2006), Managementteams. Over succes- en faalkenmerken voor teams. Den Haag: 

Academic service. Vergelijk de studie van Leblanc (2005). Zij formuleren ook diverse teamrollen die van 

belang zijn voor effectieve teams (boards): zie hun Hoofdstuk 10 (pp. 221-243) en p. 248.

153 Hartson, geciteerd in R. Meredith Belbin (ed. 2006), Managementteams, p. 54.

154 Janis, I.L. (1972), Victims of groupthink; a psychological study of foreign policy decisions and fiascoes. Boston: 

Houghton, Mifflin.

155 Zie Lückerath-Rovers, M. (2011), p. 25.
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Op het eerste gezicht lijkt het grootste verschil tussen de gemiddelde Raad van Toe-
zicht en de uitkomsten van het onderzoek van Belbin te zijn dat Raden van Toezicht 
haast nooit een sterke plant hebben: iemand met veel en sterke eigen ideeën over de 
inhoud en/of de organisatie van de zorg. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat cre-
ativiteit en ‘authentieke meningen’ niet als de belangrijkste eisen gelden voor het 
lidmaatschap van een orgaan dat toezicht moet houden op prestaties en niet zelf deze 
prestaties hoeft te leveren. Het hebben van een plant in de Raad van Toezicht zou dan 
ook kunnen leiden tot het, in ieder geval bij tijd en wijle, herleven van de discussie 
over afstand houden tot de bestuurdersstoel. Een tweede groot verschil tussen de 
onderzoeksresultaten van Belbin en de praktijk van het Nederlandse toezicht lijkt het 
belang van de spreiding van de persoonlijke eigenschappen te zijn: hiervan is slechts 
beperkt sprake in Raden van Toezicht, zodat er ook weinig aandacht is voor verschil-
lende teamrollen. Een Raad van Toezicht is qua gedrag en vaardigheden vooral uni-
form, de onderscheidende criteria zitten veelal op kennis en netwerk. Naast de op-
dracht die een toezichthouder heeft, kan dit te maken hebben met het feit dat veel 
toezichthouders in hun dagelijks werk een vergelijkbare rol hebben als de bestuurders 
waar zij toezicht op houden.

Het is niet gemakkelijk om aan te geven wanneer een Raad van Toezicht succesvol is. 
Als ‘succes’ gebaseerd zou worden op een beoordeling van de kracht als team, dan is in 
ieder geval de volgende overweging relevant: ‘Teams kunnen hun potentieel goed of 
slecht benutten. Hoe beter ze zich bewust zijn van hun sterke en zwakke kanten, des te 
meer kunnen ze ermee rekening houden. Naarmate ze zich minder hiervan bewust 
zijn, wordt het gevaar groter dat ze strategische fouten maken doordat ze een verkeer-
de voorstelling van zaken hebben.’ (Belbin, 2006, p. 94) 156 Dit is een aandachtspunt 
voor alle Raden van Toezicht, om het simpele feit dat er niet of nauwelijks aandacht is 
voor het helder krijgen van de sterke of zwakke kanten van de Raad als groep of team. 

Hoewel uit recent onderzoek blijkt dat Raden van Toezicht hun functioneren evalue-
ren, gaat het hierbij vooral om de inhoud.157 Mogelijk zit hier een blinde vlek. Blokdijk 
en Goodijk (2011) rapporteren namelijk dat 60% van de door hen geïnterviewde toe-
zichthouders geen mogelijkheden ziet voor verbetering van de eigen werkwijze of dit 
niet nodig vindt (p. 61).158 De suggesties die enkele van de geïnterviewden vervolgens 

156 ‘Samenvattend kunnen we over winnende teams zeggen dat hun belangrijkste kenmerk was dat de 

persoonlijke kwaliteiten en capaciteiten die het best bij de belangrijkste teamrollen pasten in het team goed 

vertegenwoordigd waren, samen met een keur aan talenten en persoonlijkheden in de rest van het team.’ M. 

Meredith Belbin (ed. 2006), Managementteams, p. 100.

157 Zie Blokdijk en Goodijk 2011; overigens moet hierbij worden opgemerkt dat deze resultaten gebaseerd zijn 

op eigen rapportage door de Raad van Toezicht. Er zijn geen gegevens bekend over de kwaliteit van deze 

evaluatie. In dit verband stelt Lückerath-Rovers dat het belangrijk is om deze evaluatie te laten begeleiden 

door een extern persoon (2011, p. 31 ev.).

158 “Op de vraag of de eigen raad van toezicht over het algemeen voldoende in staat is zijn toezichthoudende 

taak naar behoren te kunnen uitoefenen, antwoord maar liefst 91% bevestigend.” p. 85.
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doen, geven maar beperkt aan dat meer gekeken zou moeten worden naar het team-
functioneren of de teamsamenstelling.159 In dit verband zou de volgende opmerking 
van Cairnes relevant kunnen zijn: “Des te meer commissarissen denken dat de cultuur 
in de boardroom geen verbetering behoeft, des te waarschijnlijker is het dat die cul-
tuur aan herziening toe is.”160

Een laatste kenmerk van de Raad van Toezicht als groep is dat er geen hiërarchie in 
zit. Weliswaar heeft de Raad een voorzitter, maar het is niet zo dat de voorzitter for-
meel een zwaardere stem heeft dan de overige leden (wat overigens ook de reden is 
waarom de meeste Raden van Toezicht bestaan uit een oneven aantal personen). Bij-
komend punt is, in ieder geval in de gezondheidszorg, dat de Raad van Toezicht be-
staat uit vrijwilligers. Zij krijgen meestal wel een vergoeding voor hun werkzaamhe-
den, maar deze vormt doorgaans geen substantieel deel van hun inkomen. Mede om 
deze reden zijn de persoonlijke belangen van de toezichthouders bij de organisatie 
beperkt. Dat is fundamenteel anders bij de Raad van Bestuur, wiens inkomen en repu-
tatie nadrukkelijk aan de zorgorganisatie zijn verbonden. Dit kan echter anders ko-
men te liggen op het moment dat er zich een incident voordoet. In die situaties komt 
de Raad van Toezicht en vooral de voorzitter ervan steeds sneller in beeld, waardoor 
de kans op persoonlijke reputatieschade toeneemt.

4. Overeenstemming over Taken-Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Hoewel in de meeste gevallen in de statuten en reglementen van een organisatie staat 
beschreven wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Be-
stuur en de Raad van Toezicht zijn, kan daar in de praktijk onenigheid over bestaan. Het 
fenomeen dat zich dan voor kan doen, is dat de Raad van Toezicht op de bestuurdersstoel 
gaat zitten. Zeker naarmate het spannend wordt, kan die verleiding voor een Raad van 
Toezicht onweerstaanbaar worden. In dit kader moet worden opgemerkt dat de bevoegd-
heden en verantwoordelijkheden van beide organen in wezen heel duidelijk zijn. De Raad 
van Bestuur vertegenwoordigt de stichting en is eindverantwoordelijk voor datgene wat 
door of namens de stichting gebeurt. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van 
Bestuur zich inspant om de doelstellingen van de stichting te realiseren, binnen de gel-
dende wet- en regelgeving. Toch blijkt dit in de praktijk niet zo eenvoudig te zijn, omdat 
de crux zit in de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de meer abstract geformuleer-
de verantwoordelijkheden. Het gaat bij dit kenmerk dus niet zozeer over de vraag of de 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van bestuur en toezicht goed zijn vastge-
legd in statuten en reglementen, maar meer over de vraag in hoeverre beide organen het 
eens zijn over de invulling hiervan in de dagelijkse bestuurspraktijk. 

159 In dit kader moet opgemerkt worden dat het bestaande evaluatie-instrument voor Raden van Toezicht 

(NVTZ) wel naar dit soort overwegingen vraagt. Bijvoorbeeld p. 11 onderlinge taakverdeling en afstemming 

communicatie tussen de raad van toezicht leden of p. 12 bespreking individuele kwaliteiten en inzicht leden. 

Deze vragen zouden wel een prominentere plek kunnen krijgen. Zo werd in de interne evaluaties waarbij de 

onderzoeker aanwezig was, erg snel over juist deze punten heen gestapt .

160 Cairnes (2003), geciteerd in F. van Eenennaam en R. Soesman (2008), p. 13.
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5. Overeenstemming over visie en strategie 
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van een organisatie en aldus 
ook voor de visie en de strategie. Aangezien de visie en de strategie van de organisatie de 
koers voor de langere termijn verwoorden, is het haast altijd zo dat de Raad van Toezicht 
zijn expliciete goedkeuring moet verlenen aan deze beleidsstukken en wijzigingen erin. 
Daarmee komt het punt op tafel in hoeverre een Raad van Toezicht zijn goedkeuring laat 
afhangen van eigen inhoudelijke opvattingen. Anders gezegd: moeten toezichthouders 
het inhoudelijk eens zijn met de visie en strategie van de organisatie waar ze toezicht-
houder zijn? Als deze vraag met ‘ja’ wordt beantwoord, dan ontstaat de situatie dat toe-
zichthouders bij de ontwikkeling van een (nieuwe) visie of strategie niet alleen procedu-
reel of op hoofdlijnen de opvattingen en keuzes van de Raad van Bestuur toetsen. Ten 
aanzien van deze onderwerpen zullen ze dan een meer actieve rol spelen in de discussie, 
in ieder geval op die punten waarover ze zelf een meer uitgesproken inhoudelijke mening 
hebben. Met name in die situaties is van belang in hoeverre toezichthouders toch af-
stand houden tot de bestuurdersstoel en het bestuur de mogelijkheid bieden om zijn 
eigen keuzes te maken. 

6. Verhouding voorzitter Raad van Bestuur – Raad van Toezicht
Hoewel het de vraag is hoe bepalend de rol van de voorzitter van een Raad van Toezicht 
is, lijkt het zonder twijfel dat dit zo is. 161 In ieder geval heeft de voorzitter van de Raad 
van Toezicht veel sturingsmogelijkheden, zowel met betrekking tot de agenda als voor 
wat betreft het verloop van de vergaderingen. 

Als een organisatie een meerhoofdige Raad van Bestuur met een voorzitter heeft, dan 
betekent dit niet automatisch dat deze voorzitter een doorslaggevende stem heeft in de 
besluitvorming. In zogenaamde collegiale Raden van Bestuur is dit namelijk niet het 
geval. Een voorzitter in een collegiaal bestuur heeft doorgaans wel de verantwoordelijk-
heid voor de continuïteit van de besluitvorming. Met andere woorden: als de stemmen 
staken, moet de voorzitter de leiding pakken om stappen in het proces te zetten. Soms is 
dat een hernieuwde discussie, soms het informeren van de Raad van Toezicht. Desalniet-
temin kan worden gesteld dat de voorzitter van de Raad van Bestuur in de richting van 
de Raad van Toezicht een bijzondere plek inneemt, omdat hij doorgaans het meeste con-
tact heeft met (de voorzitter van) de Raad van Toezicht. Het is namelijk zo dat de voor-
zitters van beide raden meestal de vergaderingen van de Raad van Toezicht voorberei-
den. Ze bepalen als het ware in gezamenlijkheid de agenda. Het agenda-overleg tussen 
de voorzitters wordt ook gebruikt om de diverse onderwerpen inhoudelijk voor te berei-

161 Vergelijk Moen en Ansems (2001, pp. 90-91). Vergelijk ook Veltrop, D., R. Hooghiemstra en J. van Manen 

(2011), Boardroom dynamics: een onderzoek naar onderlinge verhoudingen in de boardroom. NBA / 

Rijksuniversiteit Groningen. p. 17: “De voorzitter van de raad van commissarissen en de bestuursvoorzitter 

spelen een prominente rol in onderlinge invloedsrelaties tussen commissarissen en bestuurders, ze hebben 

meer invloed en meer gepercipieerde macht dan andere commissarissen en bestuurders.” Zie ook Peij S.C. 

(2005), Commissaris op de bestuurdersstoel. Assen: Van Gorcum. Van der Starre, J. (2011), Drama in de 

boardroom. De macht en onmacht van commissarissen. Amersfoort: Lias. Bijvoorbeeld pp. 104-105.
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den. Zeker als dit uitgebreid wordt gedaan, hangt het heel erg van de personen af of er 
nog een open gesprek in de Raad van Toezicht plaatsvindt. Naast de voorbereiding van 
de vergaderingen vindt er normaliter ook eerst afstemming tussen de voorzitters plaats 
in het geval er zaken zijn die mogelijk gemeld moeten worden aan de Raad van Toezicht. 

De verhouding tussen de voorzitters van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur 
kan dus een grote invloed hebben op het verloop van de vergaderingen van de Raad van 
Toezicht, evenals de mate waarin en de manier waarop de Raad van Toezicht wordt geïn-
formeerd.162 Moen en Ansems staan in Lijden of Leiden nadrukkelijk stil bij de relatie 
tussen beide voorzitters: ‘Steeds wordt gewezen op het belang van een goede fit tussen 
de twee voorzitters. De combinatie van twee dominante persoonlijkheden kan problema-
tisch zijn. Daarentegen wordt ook wel gesteld dat het belang van een fit relatief is. Als 
beiden zich maar bewust zijn van hun eigen rol en in staat zijn om goede onderlinge 
afspraken te maken.’ (2001, p. 91). 

De relatie tussen de voorzitters kan ook een aanzienlijke invloed hebben op het functio-
neren van de Raad van Bestuur. Als namelijk een voorzitter van de Raad van Toezicht 
frequenter en diepgaander tussentijds geïnformeerd wil worden, kan hij daardoor een 
nadrukkelijkere rol spelen in de discussies en de besluitvorming binnen de Raad van 
Bestuur. Zijn inschattingen over de opvattingen van andere toezichthouders kan boven-
dien een stempel drukken op het moment van agendering van bepaalde onderwerpen en 
de wijze waarop ze worden gepresenteerd en besproken.

Hoewel het hier gaat om de verhouding tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht 
ten opzichte van de voorzitter van de Raad van Bestuur, moet hier worden opgemerkt 
dat de voorzitter van de Raad van Toezicht niet alleen een belangrijke rol speelt in de 
relatie tussen bestuur en toezicht, maar zeker ook in de eigen geleding. Zo is een belang-
rijke taak van de voorzitter om de eigen gelederen gesloten te houden en de Raad tot een 
werkbaar geheel te smeden.163 Om te komen tot een ‘gezond’ groepsproces in de Raad 
van Toezicht is het van belang dat de structuur van de groep voldoende veilig is, zodat de 
groepsleden ruimte ervaren om met elkaar te gaan bewegen. Anderzijds moet er ook 
voldoende onveiligheid zijn, zodat de groepsleden worden gestimuleerd om te gaan be-
wegen. In dit licht speelt de leider van de groep dus een cruciale rol. Een belangrijke les 
hierbij is dat de leider vooral spaarzaam moet zijn met zijn interventies: ‘Een belangrijke 
frustrerende factor voor de gezonde ontwikkeling van een groepsproces is de groepslei-
der die door een te centrale positie de groep berooft van autonomie.’164

162 Vergelijk Moen, J. en P. Ansems (2004), Brevet van Leiderschap. Reflectie op eigen managementstijl. 

Maarssen: Elsevier, p. 32: “Een voorzitter met relatief veel vrije tijd, zo blijkt uit onze onderzoeksgegevens, 

heeft de neiging zich meer met het bestuur te bemoeien. Zo’n voorzitter vervult dan niet meer de rol van 

toezichthouder.” Zie ook Peij S.C. (2005). 

163 Zie ook Lange, H. (2004) Bestuurlijke geloofwaardigheid. Een kader voor analyse en toepassing. Assen: Van 

Gorcum, p. 78.

164 Weisfelt, P. (ed. 2009) De geheimen van de groep. Het proces van het systeem en de consequenties voor individu, 

groep en organisatie. Soest: Nelissen. p. 45. 
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7. Mate van informatie-asymmetrie
Raden van Bestuur hebben (veel) meer informatie over aangelegenheden die de orga-
nisatie betreffen, dan Raden van Toezicht. Dit heeft vaak als consequentie dat Raden 
van Toezicht vanuit een beperkter of ten minste een ander referentiekader hun beslui-
ten nemen. Zeker als de informatie-asymmetrie toeneemt, feitelijk of in het gevoel 
van de toezichthouder, zou dat kunnen leiden tot minder vertrouwen bij de toezicht-
houder. Bovendien kan een Raad van Toezicht dan actiever worden om meer informa-
tie zelf te genereren, wat weer het risico met zich brengt dat hij te veel gaat sturen.

Het is de vraag in hoeverre de informatie-asymmetrie een effect heeft op de besluit-
vorming binnen Raden van Toezicht. Het hoeft immers niet automatisch zo te zijn 
dat een grotere mate van asymmetrie leidt tot andere besluiten en/of minder door-
dachte besluitvorming. Een en ander ligt aan de wijze waarop de Raad van Bestuur de 
onderwerpen voorbereidt en erin slaagt de rode draad van beleidsvoorstellen ade-
quaat te onderbouwen. Anderzijds kan wel worden gesteld dat naarmate de toezicht-
houders minder op de hoogte zijn van de algemene stand van zaken rondom belang-
rijke thema’s, ze moeilijker tot een afgewogen oordeel kunnen komen. Het gaat dan 
misschien minder om de asymmetrie en meer om de benodigde informatie om tot een 
afgewogen oordeel te kunnen komen. Anderzijds lijkt het erop dat naarmate de asym-
metrie groter wordt, de kans toeneemt dat toezichthouders de afwegingen van het 
bestuur niet of ten minste moeilijker op hun merites kunnen beoordelen.

Hierboven is aangegeven dat de kenmerken in het macro-perspectief en het meso-
perspectief doorgaans een indirect effect (kunnen) hebben op het functioneren van 
Raden van Toezicht, afhankelijk van de wijze waarop de Raad van Bestuur reageert 
op veranderingen in of prikkels uit de omgeving. De kenmerken in het micro-per-
spectief hebben een directe invloed op het functioneren van de Raad van Toezicht, 
omdat ze iets zeggen over (de leden van) de Raad van Toezicht zelf en (hun) zijn ver-
houding naar de Raad van Bestuur. Ongeacht dit onderscheid willen we nogmaals 
benadrukken dat de kenmerken van alle drie de perspectieven nodig zijn om een 
voldoende helder beeld te krijgen van de wijze waarop het interne toezicht in zorgor-
ganisaties functioneert. De kenmerken van het macro- en meso-perspectief vormen 
namelijk wel de context waarbinnen de interactie tussen bestuur en toezicht plaats-
vindt. 

§7. Theorieën en toezicht 

In de bovenstaande paragrafen hebben we diverse kenmerken benoemd op basis 
waarvan we het functioneren van Raden van Toezicht kunnen beschrijven en typeren. 
Bij de uitwerking hiervan is een aantal theorieën komen bovendrijven, die ons moge-
lijk meer inzicht in het functioneren van Raden van Toezicht kunnen geven. Hoewel 
ook deze theorieën een verschillende scope hebben en uitgaan van diverse centrale 
actoren of analyse-eenheden, kiezen we er hier niet voor de theorieën te koppelen aan 
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de perspectieven macro, meso en micro. Dit komt doordat diverse theorieën zich op 
het breukvlak van deze perspectieven bevinden.

De theorieën die hieronder kort aan bod komen, zijn:
 – Corporatisme
 – Marktwerking / – Quasi-market governance
 – Governance-werelden
 – Principal-agent theorie
 – Stakeholder theorie
 – Leiderschapstheorie

Corporatisme
Als we de Nederlandse samenleving in de periode vanaf 1945 willen typeren, dan kan 
hiervoor zeker de term ‘corporatisme’ worden gebruikt.165 Deze term impliceert dat 
bij de ontwikkeling en de uitvoering van het overheidsbeleid een belangrijke rol is 
weggelegd voor vertegenwoordigende organen of instituties in de samenleving. Met 
andere woorden: overheidsbeleid wordt niet alleen gemaakt en gestuurd vanuit Den 
Haag, maar in overleg met diverse belangenorganen. In Nederland was er sprake van 
een meer specifieke vorm: de verzuilde samenleving. In de jaren zeventig zijn deze 
zuilen langzaam aan afgebroken. Desalniettemin blijft het systeem nog een paar van 
zijn oude karaktertrekken houden, bijvoorbeeld de macht van de vakbonden.166 

Marktwerking- Quasi-market governance
Met het beeld van ‘consensus’ en een belangrijke rol van belangengroepen voor ogen, 
rijst de vraag hoe dit gecombineerd kan worden met de marktwerking in de gezond-
heidszorg. De term marktwerking wordt immers vooral geassocieerd met concurrentie 
en tegengestelde belangen en zeker niet met ‘consensus’. In de huidige praktijk lijkt een 
combinatie echter wel mogelijk, omdat het beeld van marktwerking in de gezondheids-
zorg steeds genuanceerder wordt. Het is namelijk langzamerhand wel duidelijk dat 
marktwerking in de zorg iets heel anders is dan marktwerking in de private sector. 
Hoewel er bij tijd en wijle nog stevig wordt gediscussieerd over de effecten van markt-
werking in de gezondheidszorg, lijkt er wel consensus te zijn over het feit dat de ‘markt 
van de gezondheidzorg’ zijn eigenaardige kenmerken heeft. Zo kan er enerzijds best 
gesproken worden van marktprikkels, maar anderzijds is het ook zo dat de overheid op 
dit vlak een grondwettelijke taak heeft, die maakt dat zij op een aantal zaken actief moet 
sturen (bijvoorbeeld de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg). Aldus kan 

165 Zie J. Visser en A. Hemerijck (1998), onder andere Hoofdstuk 4 (pp. 89-116). Zie ook R. Andeweg en G.A. 

Irwin (ed 2005), p. 149 en verder.

166 Vanaf eind 2011 is de discussie relevant geworden in hoeverre dit nog steeds zo is. De bestaande vakcentrale 

FNV heeft namelijk geconstateerd dat de interne eenheid ver te zoeken is en dat er nodig gewerkt moet 

worden aan ‘De nieuwe vakbond’. Deze is in juni 2012 opgericht, waarbij de exacte verschillen met de oude 

organisatie nog niet helder zijn.
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worden gesteld dat de gezondheidszorg te typeren is als een quasi-markt.167 In dit onder-
zoek wordt bij deze benadering aangesloten. De reden hiervoor is onze verwachting dat 
de ingeslagen weg van marktwerking de facto onomkeerbaar is. De introductie van 
marktprikkels is geen gril, maar een discussie en ontwikkeling waarvan al sprake is sinds 
medio jaren tachtig van de vorige eeuw (dat is dus al meer dan 25 jaar). Anderzijds blijft 
het waarborgen van goede zorg een primaire (grondwettelijke) taak van de overheid. 

Governance-werelden
Hoek schrijft in zijn proefschrift dat er in de gezondheidszorg sprake is van drie gover-
nance-werelden (publieke, private en professionals-governance), waarbij de ene gover-
nance wereld niet belangrijker is dan de andere (2007, p. 234). Tegelijkertijd stelt hij ook 
dat de publieke governance voor een groot deel de kaders en het speelveld bepalen voor 
beide andere governance werelden (ibid.). In feite nuanceert Hoek hiermee zijn eerdere 
stelling van de gelijkheid van de drie werelden: de private en professionals governance 
spelen zich af binnen het kader van de publieke governance. Daarom wordt in dit onder-
zoek ervan uitgegaan dat de publieke governance het kader is waarbinnen de private 
governance en de professionele governance handen en voeten krijgen. De overheid be-
paalt immers de wet- en regelgeving, waarbinnen zorgorganisaties en professionals kun-
nen opereren.
In het onderhavige onderzoek wordt ingezoomd op de verhouding tussen publieke en 
private governance: als de overheid zijn beleidsdoelstellingen wil realiseren (bijvoorbeeld 
marktwerking om zo laag mogelijke prijzen te krijgen tegen een zo hoog mogelijke kwali-
teit), welke eisen en randvoorwaarden stelt dit dan aan het bestuur en het toezicht van 
zorgorganisaties? 168 Omgekeerd is het de vraag in welke mate en op welke manier 
zorgorganisaties zich in deze nieuwe context tot elkaar gaan verhouden. 

Leiderschapstheorie
De literatuur over leiderschap is inmiddels zo uitgebreid en veelomvattend, dat er niet 

167 Brandsen, T. (2004), pp. 13-18. 

168 In dit kader moet ook worden opgemerkt dat wij slechts zeer beperkt zullen ingaan op de professionals 

governance. In de eerste plaats omdat in dit onderzoek geen afzonderlijke aandacht wordt besteed aan 

ziekenhuisorganisaties, waar de medische staf een eigen stem heeft in de besluitvorming. In andere 

sectoren van de gezondheidszorg speelt de ‘professionals governance’ een veel mindere en andere rol dan 

in de ziekenhuizen (en in mindere mate in de GGZ). Een tweede reden is dat de medische staf en met name 

de maatschappen en medisch specialisten ook getypeerd kunnen worden als spelers in de private 

governance wereld. Zij hebben vooral ook een eigen zakelijk belang, wat vaak een belangrijkere drijfveer 

lijkt dan het professionele belang. Kortom, het belang van de professionals governance lijkt danig te kunnen 

of misschien wel te moeten worden gerelativeerd. Hiermee wordt overigens niet gezegd dat het niet van 

belang is om oog te hebben voor opvattingen van de zorgprofessionals in zorgorganisaties. Deze 

inhoudelijke opvattingen en logica’s spelen wel degelijk in alle organisaties een rol, dus ook bij 

verzorgenden, verpleegkundigen et cetera, maar dan wel in de context van de private governance. Het punt 

is dat deze inhoudelijke wensen, ambities en opvattingen moeten worden onderscheiden van de (soms 

daaraan gekoppelde) zakelijke – financiële belangen. Hier lijkt Hoek weinig aandacht voor te hebben.
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gesproken kan worden over dé leiderschapstheorie. Wij zoeken in dit onderzoek aan-
sluiting bij het werk van Kets de Vries.169 De belangrijkste reden hiervoor is dat de 
uitgangspunten die Kets de Vries hanteert, goed aansluiten bij de uitgangspunten van 
dit onderzoek. Het gaat dan bijvoorbeeld om het zogenaamde ‘klinisch perspectief’. 
De kern hiervan bestaat uit drie veronderstellingen: 

‘1. Wat je ziet is niet noodzakelijkerwijs wat je krijgt. 
2. Ieder menselijk gedrag kent een principe, hoe irrationeel het ook lijkt. 
3. We zijn allemaal het product van ons verleden.’170 

De leiderschapsvisie van Kets de Vries zal worden gecombineerd met aspecten van 
groepsdynamica en het functioneren van teams, omdat de besluitvormingsprocessen 
(en ook de conflictsituaties) die wij bestuderen, zich ontwikkelen binnen de Raad van 
Toezicht of de Raad van Bestuur, dan wel in de interactie tussen beide.171

Kets de Vries laat in veel van zijn boeken zien dat leiderschap meestal niet draait om 
rationaliteit, maar om irrationaliteit. Het zijn vaak niet de bewuste, maar de onbe-
wuste processen die van doorslaggevend belang zijn bij de meest cruciale besluiten.172 
Ondanks dat hij er geen algemene theorie over heeft geformuleerd, stelt Kets de Vries 
wel dat effectieve leiders clusters van vaardigheden hebben op drie terreinen173:

1. Persoonlijke vaardigheden, zoals de motivatie om dingen te bereiken, zelfver-
trouwen en persoonlijke effectiviteit.

2. Sociale vaardigheden, zoals invloed, politiek bewustzijn en empathie.
3. Cognitieve vaardigheden, zoals conceptueel denken en een helikopterperspec-

tief.

Hierboven hebben we ook stilgestaan bij de theorie die Barsh en Cranston hebben 
ontwikkeld op het punt van ‘vrouwelijk leiderschap’. Op deze plek is het zinvol te her-
halen dat hun onderzoek vooral duidelijk maakt dat vrouwen op een aantal belang-
rijke leiderschapscompetenties significant hoger scoren dan mannen. Bij deze compe-
tenties zit een aantal, dat van toepassing lijkt te zijn op het terrein van het toezicht, 

169 Zie bijvoorbeeld zijn boeken Leiderschap ontraadseld; Wat leiders drijft; Worstelen met de demon of Het egel 

effect. 

170 Kets de Vries, M.F.R. (ed. 2007) Leiderschap ontraadseld. Den Haag: Academic Service, pp. 14-15.

171 Vergelijk bijvoorbeeld Remmerswaal, J. (1995), Handboek Groepsdynamica. Een nieuwe inleiding op theorie en 

praktijk. Baarn: H. Nelissen. Of, Belbin, R.M. (ed 2006).

172 Kets de Vries stelt dat juist door de zogenaamde ‘klinische blik’ afgerekend wordt met ‘de mythe van 

rationaliteit van organisaties’ (in Organisaties op de Divan. Gedrag en verandering van organisaties in klinisch 

perspectief. (1993) Schiedam: Scriptum books, p. 336). Eén van zijn boeken draagt ook de titel “Worstelen met 

de demon”, een citaat van Freud, waarbij de demon ‘de irrationaliteit’ is (Worstelen met de demon. Over emoties, 

irrationaliteit en onbewuste processen in mens en organisatie (ed. 2005), Den Haag: Academic Service, p.24).

173 Kets de Vries, M.F.R. (ed 2007), Leiderschap ontraadseld. Den Haag: Academic Service, p. 153.
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met name meaning (motivatie), framing (de bril waardoor je kijkt) en connecting (ver-
binden). Als ze worden geplaatst in de driedeling van Kets de Vries, dan lijkt het erop 
dat deze punten zich vooral bevinden op de terreinen van de persoonlijke vaardighe-
den en de sociale vaardigheden. 

Principal – agent theorie
In het wetenschappelijk onderzoek over governance spelen twee theorieën een hoofd-
rol. De eerste theorie is de ‘principal-agent’ theorie. De kern van deze theorie is dat 
twee partijen zich ten opzichte van elkaar verhouden als baas – knecht, waarbij de 
knecht het werk verzet voor de baas. Deze theorie veronderstelt dat de relatie zodanig 
is dat de knecht veel meer informatie heeft over het productieproces / het werk, dan 
de baas. Dit impliceert dat de baas vertrouwen moet hebben in de knecht. De knecht 
kan namelijk zijn informatie voorsprong voor eigen gewin aanwenden, zonder dat de 
baas daar achter hoeft te komen. Als deze theorie wordt bezien in de relatie toezicht-
houder – bestuur, dan kan worden gesteld dat de informatie-asymmetrie in de afgelo-
pen decennia is toegenomen door de professionalisering en de complexiteit van het 
bestuur van zorgorganisaties. Aldus kan worden gesteld dat de afstand tussen de prin-
cipal en de agent is vergroot. 
Hoewel de invloed van de informatie-asymmetrie niet onderschat mag worden, is het 
de vraag hoe bruikbaar de principal agent theorie is om inzicht te krijgen in de relatie 
Raad van Toezicht – Raad van Bestuur. Raden van Bestuur hebben namelijk een eigen-
standige verantwoordelijkheid en zijn niet het uitvoerende orgaan van de Raad van 
Toezicht.174 Dit ondanks het feit dat de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur kan 
ontslaan. 175 Anderzijds moeten bestuurders natuurlijk wel rekening houden met de 
mogelijkheid dat de Raad van Toezicht hen kunnen ontslaan, waarbij de principal-
agent theorie aangeeft dat in dit kader het verschil in informatieniveau een belang-
rijke variabele is. Anders gezegd: het is aan bestuurders om ervoor te zorgen dat de 
informatie-asymmetrie zo veel mogelijk wordt opgeheven, in ieder geval zo veel dat 
toezichthouders niet het gevoel hebben te weinig informatie te krijgen om hun taak 
uit te voeren.

Het feit dat we hier een vraagteken plaatsen bij het gebruik van de principal-agent 
theorie heeft ook te maken met het doel en de reikwijdte van de theorie in vergelij-
king tot dit onderzoek naar Raden van Toezicht in de Nederlandse gezondheidszorg. 
Waar het hier om gaat is dat wij in onze situatie de Raad van Toezicht als de baas 
(principal) zien en de Raad van Bestuur als knecht (agent); in de internationale dis-
cussie over corporate governance worden de begrippen meestal aan andere entiteiten 

174 Met de overgang van het oude bestuursmodel naar het Raad-van-Toezicht-model is deze theorie dus 

eigenlijk onbruikbaar geworden.

175 In dit kader kan worden gesteld dat een Raad van Toezicht zijn relatie tot de Raad van Bestuur wel kan 

invullen als een principal-agent relatie. In dat geval zou de Raad onder de continue dreiging van ontslag van 

het bestuur ‘volledige’ informatie kunnen eisen en alle door haar gewenste besluiten kunnen afdwingen. 

Echter, dat zouden slechts weinig bestuurders (lang) accepteren. Kortom, deze situatie is een theoretische.
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gekoppeld. De principals zijn daar namelijk de aandeelhouders (eigenaren van het 
bedrijf) en de board (het bestuur = uitvoerende en toezichthoudende bestuurders) 
zijn de agents.176 

Stakeholdertheorie
De andere theorie die veel wordt gebruikt om meer inzicht te krijgen in de relatie tus-
sen bestuur en toezicht is de zogenaamde stakeholdertheorie. Deze theorie legt na-
druk op het feit dat organisaties, inclusief de bestuurders en toezichthouders ervan, 
zich in een omgeving met diverse belanghebbenden (stakeholders) bevinden. Dit im-
pliceert dat zij keuzes moeten maken hoe ze zich verhouden ten opzichte van deze 
stakeholders. Vanuit de stakeholdertheorie wordt er hierbij op gewezen dat het be-
langrijk is na te gaan in hoeverre een stakeholder jou, op wat voor manier dan ook, 
schade kan berokkenen. Anders gezegd: het is verstandig om actief beleid te voeren 
met betrekking tot de stakeholders die invloed kunnen uitoefenen op het realiseren 
van jouw doelen. Hieromtrent is de veronderstelling van belang dat als bestuurders 
anders denken over de invulling van het stakeholderbeleid dan de Raad van Toezicht 
of als ze de Raad van Toezicht onvoldoende behandelen als een belangrijke stakehol-
der, de kans op onenigheid groter wordt. 
Hoek signaleert in zijn proefschrift een spanningsveld tussen de (in zijn woorden) 
twee theoretische stromingen die het debat over governance domineren: de principal-
agent theorie en de stakeholdertheorie. ‘De tweede stroming beschrijft de complexe 
werkelijkheid beter dan de eerste stroming, maar biedt door die complexiteit niet zo 
veel praktische governance instrumenten.’ Omgekeerd biedt de principal-agent theo-
rie volgens Hoek wel een duidelijk instrumentarium. ‘Dit instrumentarium omvat 
sturing en beheersing door de overheid, toezicht en controle op de uitvoering en ver-
antwoording door de uitvoerders. Dit instrumentarium heeft echter niet het beoogde 
effect omdat de werkelijkheid complexer is.’ (p. 120) De vergelijking die Hoek maakt, 
is lastig omdat het hier om verschillende grootheden gaat en het bovendien onvol-
doende duidelijk is wat hij wil verklaren.177 Het zoeken naar verklaringen van ‘het 
gedrag’ van zorgorganisaties is namelijk iets anders dan het zoeken van een verklaring 
voor het gedrag van Raden van Bestuur ten opzichte van hun Raad van Toezicht en 
vice versa. Het feit dat de principal-agent theorie meer zegt over de relatie tussen 
Raad van Bestuur en Raad van Toezicht dan de stakeholdertheorie ligt dus met name 
aan de scope van de theorie en datgene wat zij probeert te verklaren.

Op voorhand worden in dit onderzoek vraagtekens geplaatst bij de bruikbaarheid van 
de principal-agent theorie en stakeholdertheorie om inzicht te krijgen in het functio-
neren van Raden van Toezicht. Voor wat betreft de principal-agent theorie heeft dit te 
maken met het feit dat de Raad van Bestuur geen uitvoerder is van de wensen van de 

176 Zie ook H. van Ees en anderen (2009), p. 309. In ons onderzoek gaat het over organisaties die doorgaans de 

vorm van een stichting hebben. Stichtingen hebben geen AVA: vergelijk Hoofdstuk 3, paragraaf 4. 

177 Het is niet altijd duidelijk of wordt verwezen naar de relatie Raad van Toezicht – Raad van Bestuur of naar de 

relatie Overheid – Zorgorganisatie.
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Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur heeft de bestuursverantwoordelijkheid, 
waarop de toezichthouders toezien, niet meer dan dat. Voor wat betreft de stakehol-
dertheorie is de overweging dat een Raad van Toezicht uiteraard heel belangrijk is 
voor de Raad van Bestuur, maar vooral een totaal andere positie inneemt dan alle 
andere stakeholders. Het centrale issue van de stakeholdertheorie, wie is in welke 
mate en waarom belangrijk, is ten aanzien van de relatie Raad van Bestuur en Raad 
van Toezicht namelijk evident.

§8. Uitleiding

Dit hoofdstuk is het laatste van het tweede deel, waarin we het conceptueel kader 
hebben ontwikkeld dat als basis dient voor de case studies. In het vorige hoofdstuk 
hebben we het besturen van zorgorganisaties vanuit historisch perspectief bekeken. 
Bovendien is daar het Raad-van-Toezicht-model uitgelegd en vergeleken met andere 
modellen. In dit hoofdstuk hebben we een classificatieschema met kenmerken in een 
macro-, meso- en micro-perspectief beschreven en uitgewerkt. Deze kenmerken bie-
den een breed perspectief van mogelijk verklarende factoren voor het functioneren 
van Raden van Toezicht. In hoeverre ze daadwerkelijk verklarende waarde hebben, zal 
uit het empirisch onderzoek moeten blijken. Ten slotte hebben we hierboven een aan-
tal mogelijk relevante theorieën kort beschreven. 

De hoofdstukken drie en vier moeten worden gezien als conceptuele voorbereiding 
om in de volgende hoofdstukken goed te kunnen kijken naar de manier waarop drie 
Raden van Toezicht in de praktijk van alledag handen en voeten geven aan het toe-
zicht houden. Het gaat dan over de cases Alpha, Bèta en Gamma.
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§1. Inleiding

De opzet van de komende drie hoofdstukken is identiek. Ze bevatten een beschrijving 
van het functioneren van een Raad van Toezicht in de periode september tot en met 
oktober het jaar daaropvolgend. Er worden vooral observaties genoteerd, die gedaan 
zijn tijdens Raad-van-Toezicht-vergaderingen. Aan welke onderwerpen is (veel) tijd 
besteed? In hoeverre was er sprake van discussie? Wat was de rol van de voorzitter? 
Hoe reageren mensen op elkaar? De antwoorden op deze en andere vragen worden in 
de komende drie hoofdstukken beschreven.

Na de observaties van de vergaderingen volgt een paragraaf met interviews, die zijn 
gehouden met alle leden van de Raad van Toezicht, alsook met de bestuurders. Zoals 
bij de onderzoeksopzet staat uitgewerkt, is er bij deze interviews weliswaar gebruik 
gemaakt van een topic-lijst, maar is er vooral een gesprek gevoerd over hoe de toe-
zichthouder of bestuurder aankijkt tegen toezicht houden. Bovendien is in ieder ge-
sprek teruggekeken naar het voorgaande jaar en zijn de meest opvallende situaties in 
de vergaderingen geanalyseerd. Dat leverde soms aardige reflecties op. In de onder-
staande casus bleek bijvoorbeeld bij de interviews dat niet iedereen op alle punten 
even tevreden is met het functioneren van de eigen Raad van Toezicht, terwijl dat 
eerder in de eigen formele evaluatie wel is geconcludeerd.

Dit hoofdstuk heeft als ondertitel meegekregen: ‘de tandem aan het werk’. De reden 
hiervoor is dat bij Alpha de voorzitter van de Raad van Toezicht dicht tegen de be-
stuurder aan zit, zonder overigens op zijn stoel te gaan zitten. Er is sprake van een 
nauw samenspel, zodat de term ‘tandem’ gerechtvaardigd lijkt. Hierbij is van belang 
op te merken dat de bestuurder in het geheel niet vindt dat de voorzitter van de Raad 
van Toezicht zich te veel met zijn zaken bemoeit of op zijn stoel gaat zitten. Misschien 
dus wel een voorbeeld van goed voorzitterschap.

Omwille van de anonimiteit worden in de komende hoofdstukken geen namen of 
kenmerken genoemd en zo min mogelijk beschrijvingen gegeven die het herkennen 
van de betrokken organisaties of personen makkelijker maken.

§2. De vergaderingen van de Raad van Toezicht van Alpha.

In deze paragraaf wordt beschreven hoe de verschillende vergaderingen van de Raad 
van Toezicht van Alpha zijn verlopen. Bij deze organisatie is de onderzoeker bij vier 
reguliere vergaderingen geweest en bij één overleg tussen de Raad van Toezicht en de 
Ondernemingsraad, waarbij overigens ook de Raad van Bestuur aanwezig was. Tevens 
is de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht bezocht.
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Figuur 5.1 bevat de agenda van de vergadering van oktober

Onderwerp Tijdsbesteding

1 Opening en welkom 9 minuten

2 Sociaal beleid 46 minuten

3 Ingekomen post 1 minuut

4 Concept-verslag vorige vergadering 14 minuten

5 Advies accountantskeuze 12 minuten

6 Werving selectie nieuwe toezichthouder 1 minuut

7 Overleg Raad van Toezicht – OR 19 minuten

8 Voortgangsrapportage Raad van Bestuur 44 minuten

9 Vergaderrooster [volgend jaar] 1 minuut

10 Agendapunten volgende vergadering 1 minuut

11 Rondvraag en sluiting 1 minuut

149 min. (2 uur, 29 min.)

Hoewel de deelname aan dit onderzoek in de Raad van Toezicht aan de orde is geweest, 
werden vóór deze vergadering geen aparte gesprekken gevoerd tussen onderzoeker en 
bestuurder of tussen onderzoeker en de (voorzitter van de ) Raad van Toezicht. Vooraf-
gaand aan deze eerste vergadering vond daarom een kennismakingsgesprek plaats 
tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht, de bestuurder en de onderzoeker.

In deze oktober-vergadering zijn vijf toezichthouders aanwezig, drie mannen en twee 
vrouwen. Voor één van de toezichthouders is deze vergadering de eerste, voor een an-
dere de laatste. Voorafgaand aan de formele vergadering is er een informeel samenzijn 
van de toezichthouders met de bestuurder. Dat blijkt overigens iedere vergadering zo 
te zijn. Er zijn soep en broodjes. Vandaag is één van de leden verlaat, maar bij navraag 
blijkt dat doorgaans iedereen bij het informele gedeelte aanwezig is. Dan wordt vooral 
gesproken over ‘andere’ activiteiten dan die van de zorgorganisatie, bijvoorbeeld hoe 
iedereen vaart in zijn dagelijks werk.

Onder het eerste formele agendapunt ‘opening en welkom’ wordt erbij stilgestaan dat 
vanaf deze vergadering een externe onderzoeker een jaar lang toehoorder is. De onder-
zoeker legt kort de opzet van het onderzoek uit en waarom hij niet aan de vergadertafel 
zit, maar ‘achter de plant’. De voorzitter merkt op dat is afgesproken dat de Raad van 
Toezicht de onderzoeker kan vragen om de vergadering te verlaten, mocht één van de 
leden dit wensen in het kader van de vertrouwelijkheid van een te bespreken agendapunt.
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Het agendapunt ‘sociaal beleid’ neemt veel tijd in beslag (46 van de 149 minuten), 
omdat hier een presentatie wordt gegeven door de manager HRM. Hij spreekt over de 
organisatie van de afdeling en de beleidsontwikkeling op diverse terreinen. Op de mo-
menten dat toezichthouders vragen stellen, is het meestal de bestuurder die antwoordt 
of een aanvulling op het antwoord van de manager HRM geeft. Na diens vertrek wordt 
stilgestaan bij de vraag in hoeverre deze manager een echte sparringpartner is voor de 
bestuurder en hoe de onderlinge relatie is. Deze discussie komt voort uit het feit dat de 
bestuurder zijn manager meerdere malen moest corrigeren of ten minste aanvullen. 
Een en ander wordt volgens bestuurder en toezichthouders verklaard doordat de ma-
nager nog niet zo lang in dienst is en nog zoekende naar zijn plek.

De bespreking van het onderwerp ‘accountantskeuze’ moet worden getypeerd als een 
monoloog van de voorzitter van de Raad van Toezicht, waarin deze aangeeft hoe het 
proces is gelopen. Hieruit blijkt dat de Raad van Toezicht in feite niet direct betrokken 
is geweest; het proces is doorlopen door de bestuurder, met medeweten van de voor-
zitter. De verklaring voor een en ander is dat twee toezichthouders met meer financi-
ele deskundigheid de Raad hebben verlaten. Eén van de toezichthouders merkt op dat 
de accountantskeuze feitelijk een taak van de Raad van Toezicht is en hij dus een ac-
tievere rol had moeten hebben. Op het moment dat de discussie de richting op lijkt te 
gaan van een extra stap in het proces, intervenieert de bestuurder met de opmerking 
dat de gevolgde procedure in en met de Raad van Toezicht is afgesproken. Omdat de 
uitkomst van een intensiever proces met de Raad van Toezicht waarschijnlijk niet 
leidt tot een andere afweging van argumenten, wordt uiteindelijk het voorgestelde 
besluit door de Raad van Toezicht goedgekeurd.

Bij het agendapunt ‘werving en selectie nieuwe toezichthouder’ vertelt één van de 
zittende toezichthouders dat zij na het evaluatiegesprek met de voorzitter heeft be-
sloten om geen volgende termijn te ambiëren. Als reden wordt gegeven dat deze toe-
zichthouder al langer bij één van de rechtsvoorgangers van de stichting is betrokken 
en nu andere dingen wil gaan doen.178 Wat de onderzoeker opvalt, is dat een en ander 
ter kennisgeving wordt aangenomen. Er wordt door niemand gereageerd, inhoudelijk 
noch ‘persoonlijk’ naar de toezichthouder in kwestie. In het verlengde van het aange-
kondigde vertrek van deze toezichthouder geeft de voorzitter aan dat de Raad streeft 
naar een omvang van vijf toezichthouders, zodat er nu een vacature ontstaat. Mede 
gezien de leemte in de financiële deskundigheid, wordt afgesproken dat de vacature 
hierin moet voorzien. Tevens wordt besloten dat niet nadrukkelijk wordt gezocht naar 
een vrouw, ondanks dat de vacature ontstaat door het vertrek van een vrouwelijke 
toezichthouder en er mogelijk maar één vrouw in de Raad overblijft.179

178 De onderzoeker heeft inzage gekregen in het verslag van de vorige zelfevaluatie van de Raad van Toezicht; 

hierin wordt opgemerkt dat twee leden in dat jaar na een evaluatiegesprek hebben besloten niet meer 

beschikbaar te zijn voor een volgende periode.

179 Met name de vrouwelijke toezichthouders geven aan dat zij ervan uitgaan dat zij nooit gekozen zijn vanwege 

het feit dat ze vrouw zijn. Dat moet dus geen afzonderlijk criterium zijn, is hun stelling.
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De bespreking van de rapportage van de Raad van Bestuur neemt veel tijd in beslag. 
Overigens bestond de rapportage zelf uit twee pagina’s A4. Nadat de bestuurder een 
mondelinge toelichting heeft gegeven over twee incidenten die ook aan de inspectie 
zijn gemeld, gaat het gesprek over de te verwachten landelijke bezuinigingen. In dit 
verband viel op dat alleen gesproken is over een bedrag en niet over inhoudelijke za-
ken die in het rapport zijn genoemd. Hier wordt gedoeld op de ambtelijke studies die 
in opdracht van de regering Balkenende IV zijn gedaan om het hoofd te kunnen bie-
den aan de financiële crisis. In de discussie wordt nagegaan of via de toezichthouders 
toegang verkregen kan worden tot hoge ambtenaren of Kamerleden om zo mogelijk 
invloed te krijgen op het vervolgtraject. Er worden vooralsnog geen concrete afspra-
ken gemaakt voor acties.

Wat in de gehele vergadering opviel, was dat het nieuwe lid veel vragen stelde en ook 
doorvroeg, vooral om duidelijk te krijgen waar bevoegdheden en verantwoordelijkhe-
den liggen. Het is ook dit lid dat opmerkingen maakte over het doorlopen keuzeproces 
van de accountant. Het lid met de meeste financiële expertise liet zich op dit punt 
helemaal niet horen, mogelijk omdat dit zijn laatste vergadering was.

Eind november; overleg Ondernemingsraad en Raad van Toezicht in 
aanwezigheid van de Raad van Bestuur
De Raad van Toezicht van Alpha heeft één keer per jaar een overleg met de Onderne-
mingsraad, in aanwezigheid van de bestuurder. Dit is een bijzondere constructie, om-
dat de meest gebruikelijke vorm is dat één of enkele leden van de Raad van Toezicht 
een overlegvergadering tussen de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur bijwo-
nen. Deze gezamenlijke vergadering wordt nu voor de tweede keer gehouden. De eer-
ste keer ging het over het doel van het overleg en de rollen van respectievelijk de On-
dernemingsraad en de Raad van Toezicht. In dit overleg wordt naast een uitwisseling 
over de algemene stand en gang van zaken in de organisatie, stilgestaan bij de Zorg-
brede Governance-code. De Ondernemingsraad heeft een aantal vragen voorbereid; 
de antwoorden van de Raad van Toezicht hierop, geven een aardig inkijkje in de opvat-
tingen van de Raad van Toezicht over zijn rol en functioneren. Zo stelt de voorzitter 
van de Raad van Toezicht over de informatieverzameling door toezichthouders: “Als je 
buiten de bestuurder de organisatie in gaat, dan is er wantrouwen.” Over de relatie tussen 
toezicht houden en klankbord zijn, stelt een andere toezichthouder: “hoe meer klank-
bord, hoe minder toezicht en omgekeerd. Er moet dus evenwicht zijn tussen beide. De 
voorzitter ziet daarop toe.”

Eind november; zelfevaluatie van de Raad van Toezicht, in de tweede helft in 
aanwezigheid van de Raad van Bestuur
Tijdens de zelf-evaluatie wordt een checklist gehanteerd van de Nederlandse Vereni-
ging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Over de meeste punten wordt zonder 
discussie door de voorzitter geconstateerd dat de Raad van Toezicht aan het criterium 
voldoet, bijvoorbeeld het houden van een functioneringsgesprek met de bestuurder. 
Er wordt wel gediscussieerd over de invulling van de rol als werkgever van de bestuur-

bsl - Toezichtdynamica.indd   107 05-11-13   14:49



108

DEEL III:Empirisch Onderzoek 

der. Hoe ver moet coaching gaan, zonder op de bestuurdersstoel te gaan zitten? Over 
de informatievoorziening wordt gesteld dat het belangrijk is om voldoende informatie 
uit het Managementteam te krijgen, omdat er sprake is van een eenhoofdige Raad van 
Bestuur. 

Diverse leden van de Raad van Toezicht vinden dat de rol van klankbord onvoldoende 
uit de verf komt. De bestuurder vraagt er ook weinig om. De verwachting is wel dat als 
de bestuurder het nodig vindt, hij hier om zal vragen. 

Op het moment dat de rol van de voorzitter aan de orde komt, stelt deze voor dat hij de 
vergadering zal verlaten. De anderen vinden dit in het geheel niet nodig en complimen-
teren hem expliciet met zijn rolinvulling. Overigens zal tijdens de interviews blijken dat 
hier toch veel genuanceerder tegenaan wordt gekeken.

Het lid van de Raad dat op voordracht van de Cliëntenraad is benoemd, ziet voor zich-
zelf een rol in de communicatie met de Cliëntenraad; op dit moment uit zich dit in een 
jaarlijks bezoek aan een van hun vergaderingen. 

Ten slotte gaat de discussie over inhoudelijke onderwerpen die in het komende jaar aan 
de orde zouden kunnen komen; gekozen wordt voor het onderwerp strategie, mede 
omdat er een uitnodiging ligt van de Raad van Bestuur om deel te nemen aan een bij-
eenkomst met andere gremia. De Raad van Toezicht is hier in grote meerderheid bijzon-
der huiverig voor, omdat hij op afstand wil blijven en niet wil meedoen in de inhoude-
lijke discussie. De Raad besluit het onderwerp te agenderen voor een eigen overleg en 
als toehoorder op persoonlijke titel naar het overleg met de andere organen te gaan.

Figuur 5.2: bevat de agenda van de vergadering van begin december

Onderwerp Tijdsbesteding

1 Opening en welkom 1 minuut

2 Ingekomen post – mededelingen 15 minuten

3 Concept-verslag vorige vergadering 28 minuten

4 Werving en selectie nieuw lid Raad van Toezicht 13 minuten

5 Jaarplan 22 minuten

6 Begroting 27 minuten

7 Reglement Managementteam 8 minuten

8 Evaluatie Raad van Toezicht – OR 2 minuten

9 Beloningscode NVTZ 4 minuten
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10 Voortgangsrapportage Raad van Bestuur 13 minuten

11 Agendapunten volgende vergadering 1 minuut

12 Rondvraag en sluiting 1 minuut

108 min. (1 uur, 48 min.)

Na een informele start van ongeveer 15 minuten, begint de vergadering met de me-
dedelingen en de ingekomen post. De bestuurder geeft een ruime mondelinge toe-
lichting op het behalen van het kwaliteitskeurmerk HKZ. Tevens wordt stilgestaan 
bij een concept-samenwerkingsovereenkomst tussen de Raad van Toezicht en de 
Centrale Cliëntenraad. Het betreft een concept dat later formeel ter besluitvorming 
wordt voorgelegd, waarin staat hoe beide bestuursorganen zich ten opzichte van 
elkaar verhouden en hoe de onderlinge communicatie verloopt. 

Het agendapunt ‘Concept-verslag vorige vergadering’ neemt relatief veel tijd in be-
slag: 28 minuten. Het gesprek gaat niet over de inhoud. Die is binnen een minuut 
vastgesteld. Er ontstaat discussie over de verslaglegging van de interne evaluatie, die 
de onderzoeker overigens niet heeft ontvangen.180 De discussie spitst zich toe op 
een passage die gaat over de kwaliteit van de financiële informatie. De bestuurder 
valt hierover, omdat dit punt halverwege het jaar expliciet is besproken in de Raad 
van Toezicht. De bestuurder vindt dat de Raad van Toezicht helder moet zijn in haar 
oordeel: is het nu goed of ten minste afdoende of niet? Dit punt blijft hangen, om-
dat er geen expliciet antwoord komt op de vraag van de bestuurder. Het is in ieder 
geval niet zo dat de Raad stelt dat de kwaliteit onvoldoende is. 

De Raad van Toezicht worstelt met de uitnodiging van de bestuurder om deel te 
nemen aan een strategie-sessie met alle bestuursorganen. Hij wil dat eigenlijk niet, 
vanwege zijn eigen ‘bijzondere’ positie en de benodigde afstand. Een argument dat 
wordt genoemd, maar niet verder wordt besproken, is dat de Raad van Toezicht be-
hoefte heeft aan het krijgen van andere signalen – opvattingen, dan alleen die via de 
rapportages en schriftelijke informatie van de bestuurder.

Inmiddels zijn er stappen gezet in de werving en selectie van een nieuw lid van de 
Raad van Toezicht. De bestuurder heeft hier actief in geparticipeerd, ook in de be-
oordeling van kandidaten. Er wordt aangegeven dat er een hoge mate van consensus 
is in de beoordeling van diverse kandidaten en dat dit heeft geleid tot een eenslui-
dende voordracht voor benoeming. Vervolgens wordt conform voordracht besloten, 
onder voorbehoud van advisering door de adviesorganen.

180 De voorzitter maakt hier expliciet melding van; hij vindt het prima dat de onderzoeker bij het gesprek was, 

maar de schriftelijke vastlegging ervan aan hem geven, dat vindt hij een ander verhaal. Overigens heeft de 

onderzoeker wel het vastgestelde verslag van de vorige evaluatie ontvangen.
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De bestuurder geeft een uitgebreide toelichting op het jaarplan en de begroting. In 
beide gevallen gaat de voorzitter expliciet alle leden af om na te gaan of zij vragen of 
opmerkingen hebben. Er worden slechts enkele vragen gesteld, vooral gericht op 
verduidelijking. Hier valt op dat bij veel vragen of suggesties een expliciete relatie 
wordt gelegd naar de eigen ervaring of de eigen opvattingen: de toezichthouders 
lijken zich nauwelijks te verplaatsen in de organisatie en de daar geldende dyna-
miek.

Het agendapunt rondom de beloning van toezichthouders wordt omstandig ingeleid 
en toegelicht door de voorzitter. Hoewel het niet expliciet wordt genoemd, zou een 
verklaring hiervoor kunnen zijn dat de vergoedingen in de richtlijnen van de NVTZ 
ongeveer twee keer zo hoog zijn als de bestaande vergoeding voor de toezichthou-
ders in deze organisatie. Hoe dan ook, de nieuwe regeling wordt uiteindelijk zonder 
verdere discussie vastgesteld.

Bij de bespreking van de voortgangsrapportage van de bestuurder is vooral de be-
stuurder zelf veel aan het woord. Alleen bij het onderwerp ‘exploitatie’ worden twee 
vragen gesteld, ter verduidelijking. 

Wat opviel aan deze vergadering, in vergelijking met de vorige, is dat er meer stevige 
vragen werden gesteld aan de bestuurder. Op verschillende momenten vond een 
scherpe discussie plaats tussen individuele toezichthouders en de bestuurder. Desal-
niettemin bleef de sfeer over het geheel genomen ontspannen.

Figuur 5.3: bevat de agenda van de vergadering van medio maart

Onderwerp Tijdsbesteding

1 Opening en welkom 5 minuten

2 Presentatie veiligheidsmanagement 60 minuten

3 Introductie en benoeming nieuw lid Raad van Toezicht 10 minuten

4 Ingekomen post / mededelingen 1 minuut

5 Concept-verslag vorige vergadering 2 minuten

6 Managementletter 24 minuten

7 Concept-verslag overleg Raad van Toezicht – or 2 minuten

8 Voortgangsrapportage Raad van Bestuur 36 minuten

9 Agendapunten volgende vergadering 4 minuten

10 Rondvraag en sluiting 1 minuut

145 min. (2 uur, 25 min.)
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Dit is de eerste vergadering van een nieuw lid die met name ook financiële expertise 
meebrengt. Tijdens de opening en het welkom stelt hij zich voor. De presentatie over 
veiligheidsmanagement wordt verzorgd door iemand van de Inspectie voor de Ge-
zondheidszorg (IGZ). Hoewel deze presentatie vooral gaat over wat veiligheid is en 
hoe veiligheidsbeleid eruit zou moeten zien, wordt in de marge ook stilgestaan bij de 
verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht. Vanuit de inspectie wordt aangege-
ven dat zij vooral met de Raad van Bestuur communiceert, omdat deze in eerste in-
stantie verantwoordelijk is. In feite is het zo dat pas als een Raad van Bestuur na her-
haaldelijke aanwijzingen van de inspectie geen actie onderneemt, de inspectie naar de 
toezichthouder zal stappen. In de praktijk komt dit niet of zelden voor. Wel wordt 
opgemerkt dat de inspectie nadrukkelijker kijkt of het interne toezicht goed functio-
neert. In het verlengde hiervan wordt in ieder geval het persoonlijke advies gegeven 
dat de Raad van Toezicht er goed aan doet iemand in de geledingen te hebben die ex-
tra aandacht heeft voor de ‘zorgprofessionaliteit’. Overigens wordt in de discussie het 
externe toezicht als het verlengde van het interne toezicht gezien. 

In vergelijking met vorige keren, gaat de behandeling van het Concept-verslag deze 
keer in hoog tempo. Opgemerkt wordt dat enkele leden van de Raad van Toezicht op 
persoonlijke titel de bijeenkomst over strategie hebben bijgewoond. In deze bijeen-
komst is nadrukkelijk gesteld dat men er niet zat als lid van de Raad van Toezicht.

De bespreking van de ‘managementletter’ neemt veel tijd in beslag. Net als de vorige 
keer bij het agendapunt van de beloning van toezichthouders houdt de voorzitter een 
uitgebreide inleiding. Dit zou ermee te maken kunnen hebben dat in de management-
letter wordt geconstateerd dat er nogal wat punten zijn die ook al eerder door de ac-
countant zijn opgemerkt, maar vooralsnog niet tot echte verbeteringen hebben geleid. 
Het lijkt erop dat de voorzitter de verantwoordelijkheid hiervoor niet alleen bij de 
bestuurder wil leggen, maar ook naar de Raad van Toezicht kijkt. Zo wordt de vraag 
gesteld hoe actief de Raad van Toezicht zelf de vinger aan de pols heeft gehouden. Aan 
het bestuur wordt gevraagd om voor de volgende vergadering op één A4 de actiepun-
ten te noemen, inclusief de door de bestuurder genomen acties en de tijdsplanning 
ervan. De bestuurder zegt dit niet (direct) toe en wil vooral onderbouwen dat er wel 
degelijk aan de meeste punten wordt gewerkt. Aan het eind van de discussie worden 
geen ‘harde’ afspraken gemaakt over het bovenstaande. Overigens zal de volgende 
vergadering blijken dat het A4-tje wel is gemaakt.

De voortgangsrapportage van de bestuurder kost ook deze vergadering veel tijd, die 
vooral gaat zitten in vragen en discussie over de exploitatiecijfers. Hierbij valt op dat 
de cijfers nog betrekking hebben op het vorige jaar. Er is nog niets bekend over de 
eerste twee maanden van het lopende boekjaar. De bestuurder geeft een uitgebreide 
mondelinge toelichting, omdat uit de overzichten niet duidelijk wordt of alle bedrijfs-
onderdelen de exploitatie op orde hebben. Omdat het eindresultaat ongeveer 
600.000€ positief is, wordt er niet doorgevraagd. Er zijn vooral vragen ter verduidelij-
king.
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Figuur 5.4: bevat de agenda van de vergadering van eind mei

Onderwerp Tijdsbesteding

1 Opening en welkom 2 minuten

2 Jaarrekening (i.a.v accountant) 47 minuten

3 Jaardocument 41 minuten

4 Ingekomen post / mededelingen 17 minuten

5 Concept-verslag vorige vergadering 3 minuten

6 Samenvatting – commentaar managementletter 7 minuten

7 Analyse zorgbrede Governance-code 13 minuten

8 Omgevingsanalyse 23 minuten

9 Voortgangsrapportage Raad van Bestuur 34 minuten

10 Agendapunten volgende vergadering 1 minuut

11 Rondvraag en sluiting 1 minuut

189 min. (3 uur, 9 min.)

De bespreking van de jaarrekening vindt plaats in aanwezigheid van de accountant. 
De Raad van Toezicht van Alpha heeft geen auditcommissie. Het nieuwste lid heeft 
relatief de meeste financiële kennis. Hij stelt ook de meeste inhoudelijke vragen. Deze 
gaan over de liquiditeit, solvabiliteit en de boekwaarde van de gebouwen. Er vindt een 
discussie plaats over ICT, de mogelijkheden om daarin te investeren en de vraag welke 
risico’s outsourcing heeft. Zoals vaker bij belangrijke agendapunten vraagt de voorzit-
ter expliciet aan alle leden of zij (nog) vragen of opmerkingen hebben. Wat opvalt is 
dat in een vorige vergadering stil is gestaan bij de kwaliteit van de managementinfor-
matie en dit onderwerp nu alleen aan het einde van het gesprek met de accountant 
terloops aan de orde komt, als even wordt verwezen naar de managementletter (die 
door de accountant is opgesteld). In tegenstelling tot die eerdere vergadering wordt 
nu slechts zeer beperkt om een toelichting gevraagd. 

Bij de bespreking van het jaardocument haalt de voorzitter de volgens hem belangrijk-
ste kwesties eruit, die ook in de Raad van Toezicht aan de orde zijn geweest. Over de 
paragraaf van de Raad van Toezicht in het jaardocument komt de vraag aan de orde of 
er behoefte is aan het werken met commissies, bijvoorbeeld een auditcommissie. Dit 
blijkt niet het geval, omdat men vindt dat de organisatie hiervoor te klein is. 

Bij de discussie over de ingekomen stukken wordt vooral stilgestaan bij het feit dat de 
Raad van Toezicht in het afgelopen jaar de notulen van alle Managementteam-verga-
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deringen heeft ontvangen. Met name de twee leden die het afgelopen jaar zijn gestart, 
plaatsen vraagtekens hierbij. Een van beiden heeft ook bij de eerdere discussie over 
deelname aan de strategie-sessie heel nadrukkelijk uitgesproken dat het noodzakelijk 
is afstand te bewaren. Hoewel er geen alternatieven worden bedacht of gevonden om 
op een andere manier voldoende informatie uit de organisatie te krijgen, behalve via 
de bestuurder, vindt de meerderheid uiteindelijk dat de notulen in het vervolg niet 
meer meegestuurd hoeven te worden. 

Naar aanleiding van de uitvoerige discussie over de managementletter in de vorige 
vergadering heeft de bestuurder een samenvatting gemaakt met zijn opvattingen over 
de diverse aandachtspunten, inclusief ingezette acties. Hierover worden enkele vragen 
ter verduidelijking gesteld, die nauwelijks kritisch van toon zijn. Het gesprek is, inclu-
sief de toelichting op het A4, binnen zeven minuten afgelopen. Wel wordt een uitvoe-
rige discussie gevoerd over de veranderingen in de zorgbrede Governance-code, met 
name op het punt van het aantal toezichthouderschappen of commissariaten. Het 
blijkt dat één lid meer commissariaten heeft dan wenselijk volgens de nieuwe code. 
Het gaat overigens om hetzelfde lid dat vooral wil bewaken op voldoende afstand te 
blijven. Een en ander leidt overigens niet tot afspraken over het toepassen van de ‘pas 
toe of leg uit’ regel.181

In de omgevingsanalyse wordt duidelijk gemaakt dat verschillende onderdelen van de 
organisatie zich bevinden in verschillende omgevingen, die verschillende kansen en 
bedreigingen kennen. Belangrijk punt van discussie wordt vervolgens in hoeverre de 
verschillende zorg- en financieringsvormen van elkaar onderscheiden moeten wor-
den. Dat blijkt een lastige discussie, omdat er grote verschillen lijken te zijn in het 
risico-profiel van de verschillende zorgvormen. De uitkomst van de discussie, die opi-
niërend was, is dat verschillende zorgvormen in de toekomst mogelijk in verschillende 
juridische entiteiten worden gegoten met ieder zijn eigen strategie. Afscheid nemen 
van één van de vormen is dan niet op voorhand uitgesloten.

De voortgangsrapportage van de bestuurder neemt ook deze vergadering veel tijd in 
beslag. Ook nu gaat het vooral om de cijfers en om de financiële risico’s omtrent een 
eerder aangegane samenwerking met een andere organisatie. Een ander punt van 
discussie is dat er de komende jaren waarschijnlijk verschillende bouwtrajecten gaan 
lopen. Het lijkt erop dat de bestuurder de zaken in zijn hoofd veel duidelijker en ver-
der uitgedacht heeft dan op papier staat en in de hoofden van de toezichthouders zit. 
Het gesprek duurt lang, 34 minuten, verloopt niet soepel en er zijn heel veel vragen 
voor verdere toelichting en uitwerking.

De volgende vergadering zou gehouden worden in juli, maar wordt afgezegd.

181 In de Governance-code staat dat een Raad van Toezicht die afwijkt van de norm, dit ten minste moet 

uitleggen.
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§2.1 Algemene opmerkingen over de vergaderingen
 – De Raad van Toezicht ontvangt redelijk veel vergaderstukken; alles bij elkaar 

1,5 ordner over zes vergaderingen, waarvan slechts vier reguliere vergaderin-
gen. De meeste stukken zijn ‘ter informatie’. 

 – De voorzitter heeft een dominante rol in de vergaderingen. Hij leidt die overi-
gens met zachte hand. Hij opereert en formuleert zeer bedachtzaam. Hij stelt 
zich zeer bescheiden op en vraagt regelmatig alle individuele leden of zij nog 
vragen of opmerkingen hebben. Bij sommige agendapunten die gevoelig liggen 
of zouden kunnen liggen, neemt de voorzitter vaak de tijd om een en ander 
uitvoerig in te leiden. 

 – De bestuurder is veel aan het woord, gevraagd en ongevraagd. Het is duidelijk 
dat hij boven de materie staat, soms zo ver dat hij niet altijd alle toezichthou-
ders even gemakkelijk meekrijgt. De bestuurder beïnvloedt het vergaderproces, 
zeker op voor hem lastige momenten, door aan het einde van de discussie te 
vragen wat er precies is afgesproken en wat van hem wordt verwacht. Dat leidt 
lang niet altijd tot concrete afspraken, zodat de bestuurder impliciet de ruimte 
krijgt voor een eigen invulling. 

 – De toezichthouders verschillen behoorlijk op het punt van persoonlijkheid en 
‘aanwezigheid’ in de vergadering; het lijkt er ook op dat de ideeën over goed 
toezicht, zeker als het gaat om de benodigde afstand tot de organisatie, behoor-
lijk variëren en niet helemaal op één lijn liggen. Met name de leden die in het 
dagelijks leven verder weg staan van de zorg, houden zich op deze punten meer 
op de vlakte. Zij uiten nog minder dan de andere leden oordelen over het func-
tioneren van de organisatie en/of de bestuurder.

 – Een van de meest opvallende discussies betrof de aanwezigheid van de Raad 
van Toezicht bij een discussie over de strategie, waarvoor de bestuurder alle 
bestuursorganen van de organisatie had uitgenodigd. Een aantal toezichthou-
ders voelde zich hier op voorhand zichtbaar heel ongemakkelijk bij, terwijl de 
Raad ook vindt dat hij op meerdere manieren informatie moet krijgen uit de 
organisatie. De voorzitter noch de bestuurder heeft op dit punt doorgepakt, in 
de zin dat een duidelijk standpunt is geformuleerd waarom aan- of aanwezig-
heid de juiste keuze is. Er is gezocht naar een compromis-vorm zodat ieder 
voor zich kon bepalen om wel of niet aanwezig te zijn, op persoonlijke titel. 

§3. Interviews met toezichthouders en de bestuurder

In deze paragraaf worden de interviews met de toezichthouders en de Raad van Be-
stuur beschreven. Deze interviews zijn in een kort tijdsbestek na de laatst bijgewoon-
de vergadering afgenomen.
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  Interview met Toezichthouder 1 
Deze toezichthouder zit op het moment van het interview één jaar in de Raad van 
Toezicht; zij heeft indertijd gereageerd op een advertentie. Ze zit in verschillende Ra-
den van Toezicht, vooral in de gezondheidszorg. Ze is werkzaam geweest bij de over-
heid en heeft een netwerk in de politiek. 

Strategie
Als het gaat om de rol van de Raad van Toezicht bij de ontwikkeling van de strategie, 
dan is volgens deze toezichthouder van belang dat je op het einde van het traject nog 
wel iets (nieuws) kan zeggen. Het moet niet zo zijn dat als in het ontwikkeltraject in 
de Raad gesproken is over de strategie, de goedkeuring van het uiteindelijke plan een 
gelopen race is. Tijdens het proces moet de Raad van Bestuur vooral voldoende ruimte 
krijgen om de strategie te ontwikkelen. Vandaar dat deze toezichthouder vindt dat 
het niet goed is om deel te nemen aan een gezamenlijke bijeenkomst met andere be-
stuursorganen. Het is prima om aan het begin van een traject kaders mee te geven aan 
de bestuurder, maar vervolgens moet deze vooral de ruimte krijgen om zelf keuzes te 
maken. 

Goed bestuur
Een eenhoofdige Raad van Bestuur impliceert een behoorlijke filter van informatie, 
wat in deze Raad van Toezicht wordt versterkt door een intensieve band tussen de 
voorzitters van beide raden. Haar verwachting is dat dit pas zal veranderen als er een 
nieuwe voorzitter Raad van Toezicht komt.

Meer overleg met het Managementteam, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad 
zou op zichzelf wel goed zijn om voldoende voeling te houden met de organisatie, 
volgens deze toezichthouder. “Deze raden moeten ook toegang hebben tot de voorzit-
ter van de Raad van Toezicht als zij problemen hebben met het functioneren van de 
Raad van Bestuur.”

Voorzitter Raad van Toezicht
Een goede voorzitter is volgens deze toezichthouder een generalist, die alle deskun-
digheden uit de raad peurt. Hij moet vooral niet de behoefte hebben om zelf op de 
voorgrond te treden. Hij moet natuurlijk een goede relatie met de Raad van Bestuur 
hebben, maar niet te close. Alsdan komt de adviesrol van de Raad van Toezicht beter 
tot zijn recht. De controle-rol is meestal wel goed verankerd, gezien de ervaring van de 
meeste toezichthouders. Een voorzitter moet geen inhoudelijke discussies voeren in het 
voorgesprek; deze horen thuis in de vergadering. 

Een goede Raad van Toezicht 
“Bij een Raad van Toezicht moet je iets kunnen ‘brengen’, maar ook iets kunnen ‘halen’.” 
Verschillen tussen sectoren zouden niet moeten uitmaken voor het functioneren van 
Raden van Toezicht. Het ligt altijd heel erg aan de mensen en vooral aan de kwaliteit 
van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht moet geen wantrouwen uitstralen, maar 
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juist en vooral vertrouwen. Alle disciplines moeten goed vertegenwoordigd zijn en ver-
volgens moet je van die kennis goed gebruik maken; daar schort het in deze Raad van 
Toezicht nog wel eens aan. De adviesfunctie komt nog niet goed uit de verf, zo vindt 
zij. Bovendien is vijf keer per jaar vergaderen te weinig om voldoende vertrouwd met 
elkaar te geraken. 

Commissies kunnen goed zijn, als de complexiteit van de organisatie daar om vraagt, 
maar de verslagen of samenvattingen van de discussies moeten wel terugkomen in de 
Raad van Toezicht. Daar moet immers de besluitvorming plaatsvinden. Overigens 
vindt deze toezichthouder dat Alpha niet zo complex is dat een auditcommissie nodig 
is. 

“Toezien betekent afstand houden.” Dus moet je niet diep de organisatie in willen kijken. 
Je moet vertrouwen hebben in de organisatie en in het bestuur. Pas als er signalen 
zijn dat het niet goed gaat, dan moet je de diepte in. Dan is er een aanleiding. 

Vrouwelijke toezichthouders
Ze vindt het thema heel belangrijk en maakt zich sterk voor de participatie van vrou-
wen, maar vindt niet dat een vrouw gekozen moet worden omdat ze vrouw is. Bij een 
mix van mannen en vrouwen is er een andere sfeer dan in een uniforme Raad van Toezicht. 
Aldus ziet ze er wel iets in om meer vrouwen in toezichthoudende organen te krijgen, 
ook als ze nog niet (helemaal) de gewenste inhoudelijke kwaliteit hebben. Dan moet 
deze inhoud wel voldoende geborgd zijn bij de andere leden. 

Typering huidige Raad van Toezicht
Deze toezichthouder typeert de huidige Raad van Toezicht als vrij hiërarchisch en 
weinig gericht op het primaire proces. Ze verwijst hierbij naar het proces van de selec-
tie van de accountant. Ze vindt de Raad van Toezicht nog niet echt professioneel func-
tioneren, met name doordat de voorzitter veel naar zich toetrekt. 

Belangrijkste ontwikkelpunt is de verbetering van de adviesrol. Het mag uitdagender; 
de bestuurder mag dat meer uitlokken. Het is allemaal een beetje braaf. De organisatie 
heeft de potentie om te groeien, maar doordat de bestuurder andere organisaties niet 
voor de voeten wil lopen, kiest hij niet voor de concurrentie met anderen, aldus deze 
toezichthouder. De Raad van Toezicht zou dit meer moeten gaan stimuleren.

  Interview met Toezichthouder 2
Deze toezichthouder heeft indertijd gereageerd op een vacature. Het sollicitatiege-
sprek verliep eigenlijk niet zo goed vanaf het moment dat gevraagd werd in hoeverre 
hij zich had verdiept in de organisatie. Dat was niet zo. Toch wilde men met hem ver-
der, juist vanwege zijn ondernemersmentaliteit en achtergrond als ondernemer. Hij is 
min of meer toevallig bij deze organisatie terecht gekomen: het had ook een andere 
organisatie kunnen zijn.
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Toezicht in bedrijfsleven in vergelijking tot de gezondheidszorg
Hoewel het om andere bedragen gaat, zijn de principes van de bedrijfsvoering en het 
toezicht op het bestuur hetzelfde in de zorg als in het bedrijfsleven. Als je niet uit de 
zorg komt, kost de voorbereiding van de vergaderingen wel erg veel tijd door het vele 
jargon: afkortingen en beleidsachtergronden. Deze toezichthouder neemt er zeker 
acht uur per keer voor. 

Voorzitter Raad van Toezicht
Deze toezichthouder vindt dat de Raad een heel goede voorzitter heeft, vooral omdat 
hij iedereen bij de discussie betrekt. Je merkt dat verschillende leden verschillende 
expertises hebben; de voorzitter houdt daar ook rekening mee. Een goede voorzitter 
geeft iedereen de ruimte; hij moet goed kunnen samenvatten en moet in de voorbe-
spreking een goede sparringpartner van de bestuurder zijn. Mocht daar blijken dat er 
overleg met de hele Raad van Toezicht nodig is, moet hij dat initiëren. 

Strategie
Je hoeft het niet altijd eens te zijn met de inhoud van de strategie van de organisatie, 
als de bestuurder maar binnen de kaders blijft. Ook na doorvragen van de onderzoe-
ker blijkt dat deze toezichthouder vooral de bestuurder ruimte wil geven. 

Deze toezichthouder ziet dat er langzaam sprake is van meer marktwerking. Hij is 
hier enthousiast over, maar denkt dat het nog jaren duurt voordat het echt zichtbaar 
en merkbaar wordt voor de patiënten of cliënten. Vooralsnog gaat het vooral over de 
inrichting van het systeem, meer dan dat je veranderingen kunt merken in het gedrag 
van organisaties. Overigens denkt deze toezichthouder niet dat meer marktwerking 
leidt tot een andere verhouding tussen bestuur en toezicht. 

Functioneren huidige organisatie
Het gevoel van deze toezichthouder is dat het allemaal veel efficiënter kan, zowel in 
de organisatie als breed in de zorg. Hij vindt het ook logisch dat een ondernemer zo 
denkt. Bijvoorbeeld als je bij de balie komt, dan zit daar iemand die alleen doorver-
wijst, terwijl die ook secretaresse kan zijn en stukken kan kopiëren et cetera. Toch 
accepteert hij de huidige situatie, omdat die omvorming tijd kost. Bovendien vindt hij 
dat door de bestuurder voldoende maatregelen worden genomen om de efficiëntie te 
laten toenemen.

Goed Bestuur
Of een bestuurder goed functioneert hangt ervan af of hij de dossiers kent, binnen de 
kaders blijft en goed en snel kan antwoorden op vragen van de omgeving en van de 
toezichthouders. Bijkomend is van belang dat een bestuurder ook regionaal of lande-
lijk actief is. 

Functioneren Raad van Toezicht
De functie van sparringpartner van de Raad van Bestuur komt weinig naar voren in 
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de huidige Raad van Toezicht, maar deze toezichthouder neemt aan dat dit wel ge-
beurt in het bilaterale overleg tussen de voorzitters. Hij vindt daarbij het krijgen van 
Managementteam-verslagen belangrijk om zicht te houden op de organisatie: hij 
vindt het dus jammer dat de meerderheid uiteindelijk toch de Managementteam-
notulen niet meer wilde ontvangen. 

Er vindt weinig onderling overleg plaats tussen toezichthouders, tijdens de vergade-
ring noch tussendoor. Wel wordt er goed naar elkaar geluisterd en zo toetst men el-
kaar. Daarbij is het ook prima dat ieder zich richt tot de bestuurder; als men zich meer 
op elkaar zou richten, moet men ook onderling gaan vergaderen. Dat er onderling wei-
nig communicatie plaatsvindt, is niet zo erg. Als het misgaat tussen de Raad van Toe-
zicht en de Raad van Bestuur of onderling, zo leert de ervaring elders, dan kun je vrij 
snel inschatten wie wie steunt: coalities zijn dan snel gesmeed. Toezichthouders hebben 
dus altijd wel beelden van de visies en opvattingen van andere toezichthouders, die overigens 
niet of nauwelijks worden geverifieerd. Dit gezegd hebbende, uit hij wel de behoefte om 
de anderen vaker te zien en te spreken, zodat je beter weet wat je aan elkaar hebt of 
kunt hebben. De toezichthouders hebben weinig weet van elkaars kennis en kunde. Ze 
weten nauwelijks de beroepsmatige achtergrond van de andere leden. Zijn behoefte 
aan meer contact heeft overigens vooral te maken met het menselijke aspect. 

De komst van een voormalig bestuurder in de Raad van Toezicht is volgens deze toe-
zichthouder een toevoeging aan de professionaliteit, maar het risico is dat deze per-
soon gaat domineren. Een ander risico is dat een voormalig bestuurder onvoldoende 
de rol scheidt tussen toezicht en bestuur, maar de anderen kunnen dat evenwicht heel 
goed in de gaten houden. 

Meer vrouwelijke toezichthouders
Vrouwen stellen meestal andere zaken aan de orde; vrouwen verdiepen zich vaak op 
heel andere punten in de materie. Variatie is dus heel goed. Toch moet het niet zo zijn 
dat op geslacht wordt geselecteerd. Als iemand inhoudelijk goed is en vrouw, prima, 
anders niet. Het is een foute keuze om eerst naar geslacht te kijken en pas daarna 
naar de inhoud. 

De adviesfunctie
Advisering vindt deze toezichthouder lastig vanwege het risico om op de bestuurders-
stoel te gaan zitten; je kunt natuurlijk wel verschillende opties geven en aanbieden om 
te sparren als de bestuurder daar behoefte aan heeft. 

  Interview met Toezichthouder 3
Deze toezichthouder is vier jaar lid van de Raad van Toezicht en heeft in overleg 
met de voorzitter besloten geen tweede termijn te ambiëren. Indertijd heeft ze ge-
reageerd op een vacature, die gericht was op HR kennis. Dit paste bij haar achter-
grond. De reden om te reageren was een combinatie van interesse en behoefte aan 
verdieping van de eigen ‘dagelijkse’ functie. Daarbij heeft zij expliciet nagedacht of 
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beide functies te combineren zijn qua werkgebied. De keuze om nu niet door te 
gaan is vooral een kwestie van tijd. De voorbereiding van een vergadering kost haar 
ongeveer drie uur. De stukken worden in de loop van de tijd steeds lastiger te vol-
gen, omdat ze steeds specifieker worden en meer detailkennis lijken te veronder-
stellen. 

Functioneren bestuurder - organisatie
Bij vragen over het functioneren van de organisatie en de bestuurder zoomt deze toe-
zichthouder erg in op ‘de stukken’, de papieren informatie. De kwaliteit van deze in-
formatie staat ook centraal in het oordeel over ‘het vertrouwen’ in de bestuurder. Ze 
heeft nooit het idee gehad dat het spannend werd; er is altijd vertrouwen geweest in 
de bestuurder.

Het is veel belangrijker dat de discussie scherp gevoerd wordt dan dat je als toezicht-
houder dezelfde keuzes maakt als de bestuurder. Het gaat er vooral om dat de be-
stuurder goed over de dingen heeft nagedacht, alle argumenten heeft gewogen, et 
cetera. De bestuurder heeft een betere overall blik dan de individuele toezichthouders. 
Als je je daar niet of moeilijk in kunt vinden, moet je zelf consequenties hieraan ver-
binden en niet de bestuurder dwingen andere keuzes te gaan maken. 

Functioneren Raad van Toezicht
De druk op toezichthouders neemt toe vanwege groter wordende (financiële) risico’s 
en de bij tijd en wijle stevige maatschappelijke discussies. Aldus wordt de kans ook 
groter dat toezichthouders vaker de afweging moeten maken of ze de lijn van het be-
stuur nog kunnen onderschrijven. Met deze beweging neemt ook het risico toe dat je 
dichter bij het bestuur komt. Daarom moet de Raad van Toezicht goed in de gaten 
blijven houden dat ze afstand bewaart. Anderzijds zal het toezicht dichter in de buurt 
moeten komen van het bestuur dan nu het geval is, gezien de net genoemde ontwik-
kelingen. In dit proces moet de voorzitter van de Raad van Toezicht een belangrijke 
rol spelen. Die kan soms (nog) dichter bij de bestuurder komen, hoewel ook hij na-
drukkelijk ervoor moet zorgen op gezonde afstand te blijven. 

Rol van de voorzitter
De voorzitter is beter geïnformeerd dan de leden, omdat hij meer en ook individueel 
overleg voert met de bestuurder; het is lastig om uitspraken te doen over de vraag of 
alle toezichthouders ‘dichterbij’ moeten komen dan nu het geval is. Als de voorzitter 
zijn rol goed speelt en er zijn een paar momenten waarop er ook contact is met ande-
ren binnen de organisatie, zoals het Managementteam, dan lijkt dat voldoende. Dan 
krijgt de papieren informatie al veel meer kleur. 

Ontwikkelpunten Raad van Toezicht
Deze toezichthouder geeft geen duidelijk antwoord op de vraag naar verbeterpunten. 
Er is relatief veel vernieuwing geweest (nieuwe mensen) en dus moet het team van 
elkaar leren en ervaring met deze organisatie opbouwen. Als de cijfers goed zijn, dan 
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is dat nog geen garantie dat het ook goed gaat, maar je hebt dan weinig aanwijzingen 
om door te vragen of te veronderstellen dat het niet zo goed gaat. 

“Duidelijk is dat er geen expliciete criteria zijn waarop een bestuurder wordt afgerekend. Ieder-
een heeft zijn eigen, vooral interne, criteria. Er is geen sprake van een team en het aantal 
informele contacten is heel beperkt. Je weet dus niet hoe mensen werkelijk denken over 
zaken. Daarom kun je sommige vragen en opmerkingen in een vergadering ook niet al-
tijd plaatsen. Het duurt zeker een paar jaar voordat je bij mensen een gevoel krijgt waar 
ze voor staan, wat ze belangrijk vinden en hoe hun ‘eigen leven’ eruit ziet. Het zou beter 
zijn om meer onderling te vergaderen: ideeën uit wisselen met de benen op tafel. “

Er moet meer diversiteit worden georganiseerd en dat gaat niet alleen over man-
vrouw. Verdere professionalisering moet niet zozeer gezocht worden in meer kennis, 
maar in meer met elkaar delen en uitwisselen of iedereen als het ware ‘het goede ge-
voel’ heeft bij hoe het gaat. Uiteraard zonder op de bestuurdersstoel te gaan zitten. 

 Interview met Toezichthouder 4, die na één geobserveerde vergadering de 
Raad van Toezicht heeft verlaten vanwege het einde van de zittingstermijn.

Deze toezichthouder heeft vele jaren in het bestuur en later de Raad van Toezicht 
gezeten. Hij heeft ook bestuurlijke ervaring buiten de zorg. Hij is toentertijd gevraagd 
voor het bestuur. Lid worden was voor hem handig met het oog op het vergroten van 
zijn contacten. 

Functioneren Raad van Toezicht – de voorzitter
Het is in zijn ogen altijd al een probleem geweest om de juiste balans tussen ‘afstand’ 
en ‘betrokkenheid’ te realiseren: “Als je een cowboy als bestuurder hebt, kun je als toe-
zichthouder vrij weinig. Het is niet zo makkelijk om een bestuurder te ontslaan.” De rol van 
de voorzitter maakt erg veel verschil en bepaalt in belangrijke mate de afstand tussen 
bestuur en toezicht. In de huidige situatie heeft de voorzitter veel toegang tot de Raad 
van Bestuur en de overige leden eigenlijk nauwelijks. De one-tier board lijkt een goed 
alternatief, omdat je dan als toezichthouder veel meer betrokken bent. Uiteraard 
heeft dat ook zijn schaduwzijde. Risico van de huidige situatie is dat er te veel zaken 
buiten je om gebeuren, waar je dus geen weet van hebt. Het is pas sinds kort dat de 
notulen van het Managementteam beschikbaar komen voor toezichthouders, terwijl 
dat toch wezenlijke informatie is.182 Dat werd afgeschermd door de bestuurder(s). De 
voorzitter geeft weinig informatie over zijn overleg met de bestuurder. 

Doordat er zo weinig informatie is, kom je volgens deze toezichthouder niet veel ver-
der dan (nog meer) informatie vragen. Je komt als het ware niet toe aan meningsvor-
ming en discussie. In de huidige Raad van Toezicht zijn de afgelopen jaren veel wisse-
lingen geweest. Mede daardoor ontbreekt op dit moment een beetje de teamgeest. Een 

182 Enkele maanden na het vertrek van deze toezichthouder is afgesproken dat de notulen van het 

Managementteam niet meer naar de toezichthouders worden gestuurd.
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en ander heeft tot de conclusie geleid dat de huidige Raad niet goed genoeg functioneert. Er 
zou eigenlijk naar de constructie van een one-tier board gegaan moeten worden. 

De financiële rapportage en organisatie van de financiële functie is al lange tijd onder 
de maat. Daar wordt wel op gestuurd, maar in feite veel te weinig. De andere toezicht-
houders vinden dit niet zo’n groot probleem. Vandaar dat de vooruitgang slechts 
mondjesmaat is. Een eenhoofdige Raad van Bestuur heeft als nadeel dat alle informa-
tie vanuit één persoon komt. Er is in de Raad van Toezicht aangegeven dat er meer 
communicatie met andere medewerkers, bijvoorbeeld van de afdeling financiën, moet 
komen. Dat is tot heden niet of nauwelijks gerealiseerd.

Ondanks de kritische opmerkingen heeft deze toezichthouder er wel alle vertrouwen in dat 
het goed gaat: “Daar moet je als toezichthouder ook van uitgaan. Dat is heel belangrijk. 
Overigens is dit een gevoel, niet meer dan dat.”

Verbeterpunten voor de Raad van Toezicht
Wanneer doet een bestuurder of een toezichthouder het goed? Dat is, zo meent hij, 
vooral een gevoel dat je krijgt op basis van ervaring. Deze toezichthouder heeft geen 
kant en klare oplossingen voor het verder professionaliseren van de Raad van Toe-
zicht. Het is niet een kwestie van kennis. 

Vertrouwen in de bestuurder is een gevoel, maar dat kun je wel meten op basis van 
informatievoorziening en reacties tijdens de vergaderingen. 
De toenemende marktwerking heeft geen invloed op het functioneren van de Raad 
van Toezicht. Het krijgt ook nauwelijks aandacht. “We hebben het er wel over gehad, 
maar eigenlijk merk je er heel weinig van.”

Wat opviel is dat deze toezichthouder het functioneren van de Raad van Toezicht ei-
genlijk ruim onvoldoende vindt, maar er nooit consequenties aan heeft verbonden. “Ik 
heb wel heel sterk op veranderingen aangedrongen. Het gaat ook wel beter, maar het is nog 
zwaar onvoldoende.”

  Interview met Toezichthouder 5, toegetreden in de onderzoeksperiode
Deze toezichthouder is zelf bestuurder geweest. Daarnaast heeft hij ook altijd be-
stuurlijke en toezichthoudende functies gehad, zowel in de zorg als daarbuiten. Hij 
heeft gereageerd op een advertentie, nadat hij de bestuurder had gebeld. De selectie-
procedure is niet anders geweest dan hij elders heeft meegemaakt: “je hebt een ge-
sprek met mensen en dat klikt (of niet)”. Wat onder andere aansprak aan deze Raad 
van Toezicht is dat er meerdere leden zijn, die er nog niet zo lang zitten. Er is dus 
zeker geen sprake van vastgeroeste patronen en denkbeelden. 

Van bestuur naar toezicht
Velen hebben geworsteld met de overgang van bestuur naar toezicht, omdat je je als 
toezichthouder toch minder met specifieke zaken moet bemoeien dan als bestuur-
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der. In aanvang hielden toezichthouders met opzet erg veel afstand. Nu wordt de 
nabijheid weer groter. Toezichthouders komen langzamerhand weer dichterbij; ze 
willen bijvoorbeeld meer met Managementteam-leden / de tweede laag gaan praten. 
Wat nu ook weer nadrukkelijker in beeld komt, is de kwaliteit van zorg. Tot voor 
kort ging het vooral om de planning & control, soms over samenwerking of fusie. 

Functioneren bestuur en toezicht
“Bestuurders en toezichthouders zijn in toenemende mate bezig met afvinklijstjes: jaarlijks 
praten over risicomanagement, jaarlijks praten over dit et cetera. Ik hoop dat we hier een 
beetje van wegkomen, maar de risico’s nemen toe en daar wordt dekking voor gezocht. We 
krijgen klappen mee van het Angelsaksische model, terwijl ik meer Rijnlands ben. De kern 
moet altijd zijn: wat heeft de patiënt hieraan? Wordt de patiëntenzorg hier nou beter van?”

Deze toezichthouder vindt het jammer dat de Raad van Toezicht niet heeft deelge-
nomen aan de bijeenkomst over het Strategisch-beleidsplan: “Daar moet je niet te 
krampachtig over doen. Iedereen weet dat hij een eigen rol heeft. Het is juist goed 
dat de diverse groeperingen elkaar leren kennen.” Zo zouden bij themabijeenkom-
sten van de Raad van Toezicht ook Managementteam-leden moeten worden uitge-
nodigd. De kunst van toezichthouden is om tot een goede mix te komen van afstand hou-
den en betrokken zijn. Zeker bij een eenhoofdige Raad van Bestuur is het belangrijk te 
weten wie de tweede laag bemensen. Het is echter niet zo dat een tweehoofdige 
Raad van Bestuur per definitie beter is. Bij een eenhoofdige Raad van Bestuur is wel 
van belang dat de bestuurder zichzelf niet te belangrijk vindt en kan relativeren. Hij 
moet ook tegen weerwoord kunnen en af en toe een tip of advies oppakken.

Toezichthouders en de Strategie
“Je moet als toezichthouder wel kunnen instemmen met de strategie. Natuurlijk 
hoef je het niet overal mee eens te zijn. Maar, over de fundamentele zaken moet wel 
overeenstemming zijn. Als jij het op wezenlijke punten niet eens bent met de hoofd-
lijn, dan moet je zelf consequenties hieraan verbinden.”

De voorzitter 
De voorzittersrol is heel belangrijk. Het gaat dan onder andere om de techniek van 
het leiden van een vergadering. Belangrijk element is hierbij dat de voorzitter ieder-
een goed uit de verf laat komen, terwijl er ook een duidelijke lijn moet worden uitge-
zet en onderwerpen moeten worden afgerond. De voorzitter moet een goede relatie 
met de bestuurder hebben, maar moet niet te veel voorkoken. Met andere woorden: 
die relatie mag ook niet te close worden. 

Diversiteit
Het is volgens deze toezichthouder van belang om diversiteit in de Raad van Toezicht 
te hebben. Er moet een goede mix zijn, waarbij toch wel de helft van de leden voldoen-
de verstand moet hebben van de zorg. Hoe meer een Raad van Toezicht een afspiege-
ling is van het werknemersbestand, hoe beter. Vrouwen stellen vaker de ‘waarom’ 
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vragen. Of vragen als, ‘is dat nou wel zo..?’; ‘je bent zo stil, hoe komt dat?’ Vrouwen 
hebben dus vaker meer zicht op het groepsproces, zowel in de organisatie als in de 
Raad van Toezicht zelf.

  Interview met Toezichthouder 6 
Deze toezichthouder is een oud ondernemer. Hij was al een keer met de organisatie in 
aanraking gekomen voordat hij reageerde op een advertentie voor de Raad van Toe-
zicht. Het was puur eigen initiatief. Het idee in de Raad van Toezicht was dat iemand 
uit het bedrijfsleven een goede aanvulling zou zijn, voor het netwerk en de kennis en 
ervaring met bedrijfsmatig werken. Ook deze toezichthouder heeft ervaring als toe-
zichthouder in andere zorgorganisaties.

Functioneren Raad van Toezicht en bestuur
Over het geheel genomen vindt deze toezichthouder dat de Raad en vooral de voorzit-
ter goed functioneert. De voorzitter steekt veel tijd en energie in de organisatie. De 
bestuurder heeft een goede bedrijfsmatige drive; daar zit niet zo veel verschil in met 
bestuurders van bedrijven. Het verschil tussen het bedrijfsleven en de zorg is dat het 
hier meer om mensen gaat. Tevens heb je hier meer te maken met de irrationele trekjes 
van degene van wie je het geld moet krijgen, in casu de politiek. Dat is anders dan in het 
bedrijfsleven.

Deze toezichthouder vindt dat bij een eenhoofdige Raad van Bestuur de afhankelijk-
heid van één persoon te groot is. Dat geeft risico’s voor de continuïteit. Je moet dan 
bovendien heel goed weten hoe de laag eronder functioneert (Is deze laag sterk ge-
noeg, ook als de bestuurder langer weg is?). Deze toezichthouder had graag een twee-
hoofdige Raad van Bestuur gehad, waarvan liefst één vrouw, omdat vrouwen meestal 
meer oog hebben voor de mensen die de organisatie maken. Vrouwen kijken anders 
naar mensen en naar organisaties en daarom is de vermenging zo belangrijk. Een 
goede afspiegeling is ook een argument voor meer vrouwen in de Raad. Overigens is 
deze toezichthouder zeer tevreden over de huidige bestuurder. 

Deze toezichthouder is blij met de deelname aan de strategiebijeenkomst met de an-
dere gremia. Je leert dan de andere gremia beter kennen. Dat lukt ook wel via de no-
tulen. (“Ik zou zelf nooit de notulen van mijn Managementteam naar toezichthouders 
sturen.”) Overigens moet je als toezichthouder niet zelf informatie uit de organisatie 
willen halen. Dat is aan de bestuurder. Regulier contact met de medezeggenschapsor-
ganen is prima, maar daar moet het wel bij blijven, tenzij er echt iets aan de hand is. 
Uiteraard moet je in dit perspectief wel je ogen en oren open houden. “Als ik hoor dat 
iemand van buiten contact heeft met de organisatie, dan vraag ik die persoon over het 
hoe en wat. Zo krijg je een goed beeld over het functioneren van de organisatie naar 
zijn omgeving.”

De toezichthouders praten niet zo veel met elkaar, behalve tijdens de vergadering. Een 
beetje ervoor, maar relatief weinig, ook in vergelijking met andere organisaties. Het 
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zou goed zijn het informele contact wat te vergroten. We zouden meer met elkaar en 
met de bestuurder vrij moeten discussiëren over allerlei aan de organisatie gerelateerde 
onderwerpen (zorgbeleid, et cetera).

Voorzitter
Een geroutineerde voorzitter Raad van Toezicht is een goed klankbord voor de be-
stuurder; hij moet een beetje coachen, een beetje aanwijzingen geven over wat gevoe-
lig ligt, et cetera. De voorzitter moet ook afstemmen met de bestuurder wanneer wat 
besproken wordt; soms weet een voorzitter dan iets meer dan de leden. Dat is prima: 
het informatieniveau hoeft niet hetzelfde te zijn. De huidige voorzitter is erg goed, 
maar wel zeer behoudend. Er zijn nu nieuwe leden die de voorzitter meer gaan prik-
kelen en dat is een goede zaak.

Strategie
“Bedrijfsvoering is des bestuurs, de strategie is een samenspraak. Periodiek leg je de visie en 
strategie vast en jaarlijks toets je deze.” De betrokkenheid bij de ontwikkeling van de 
strategie hoeft niet zo actief te zijn; het is belangrijker dat de organisatie en het ma-
nagement er goed bij betrokken zijn. Het is wel prima om elementen ter toetsing of 
discussie voor te leggen aan de toezichthouders, vooral dus de grote lijnen.

Ontwikkelpunten
Ontwikkelpunt voor de Raad van Toezicht is dat er meer gekoerst moet worden op 
kwaliteit en hoe ‘we’ beter kunnen worden. Ook zouden toezichthouders die niet uit 
de zorg komen, zich meer moeten gaan verdiepen in het zorgdomein.

Deze toezichthouder is geen voorstander van een one-tier board: “de scheiding tussen 
bestuur en toezicht is goed en dat moeten we vooral zo houden.” Eigenlijk vindt deze 
toezichthouder het Angelsaksische model achterhaald. Een les die uit de economische 
crisis geleerd zou moeten worden! 

  Interview met Toezichthouder 7, voorzitter
Deze toezichthouder heeft een beperkte eerdere ervaring in de gezondheidszorg, wel 
elders in de publieke sector. Hij is destijds gevraagd om voorzitter te worden van een 
fonds, gelieerd aan de organisatie. Vervolgens is hij ook als voorzitter gevraagd voor 
de Raad van Toezicht na de fusie. 

De eerste vergadering die hij voorzat, leidde tot de conclusie: “Deze raad moet weg.” 
De meeste mensen zaten er al lang en na de fusie werd de teller op nul gezet. Het wa-
ren eigenlijk bestuurders en geen toezichthouders. Dit punt is besproken met de be-
stuurders en via een strak rooster van aftreden is de vernieuwing gerealiseerd. Overi-
gens was het ook voor de nieuwbakken bestuurders even zoeken naar hun rol. Ze kwa-
men in het begin vaak nog met vragen die ze gewend waren te stellen toen ze direc-
teur waren. “Ik heb ze toen diverse malen voorgehouden dat ze deze vragen nu zelf 
moesten beantwoorden.”
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“De persoon die het minst gemakkelijk omgaat met de transitie van bestuur naar toe-
zicht, is degene die het geld beheert: de penningmeester. Met name de penningmeester 
van het bestuur heeft de neiging op eenzelfde manier door te gaan in de Raad van Toezicht.”

Een goede Raad van Toezicht / strategie 
Er moet capaciteit tot strategisch denken zijn: “Je moet ten minste klankbord kunnen 
zijn voor de bestuurder. Je moet verder toetsen of de strategie goed doordacht is en of 
deze ook haalbaar is. Dat is belangrijker dan dat je het overal inhoudelijk helemaal 
mee eens bent. Als echter veel toezichthouders echt vinden dat het de verkeerde kant 
opgaat, dan is er natuurlijk een probleem.” 

“Er is een discussie met de NVTZ geweest over de vraag of je specialisten in de raad 
moet hebben, bijvoorbeeld op het gebied van financiën. Uiteindelijk is ervoor gekozen 
om één specialist te hebben: financiële deskundigheid met bestuurderservaring. Hier moet 
het overigens bij blijven: één specialist en niet meer. Zo zouden we niet ook nog een medi-
cus moeten hebben. Dan houden we te weinig algemene toezichthouders over.”

De voorzitter heeft maandelijks overleg met de bestuurder, individueel. Daar zit ook 
de bestuurssecretaris niet bij. De bestuurder vertelt dan wat er allemaal gebeurd is, 
vrij specifiek. Daarbij stelt de voorzitter vooral verdiepende vragen. Uiteindelijk gaat 
alles om vertrouwen: “Dat vertrouwen kan maar één keer worden geschaad.” Je bent in 
die gesprekken vooral klankbord van de bestuurder. De bestuurder is op zijn beurt een 
informant van de voorzitter. “Ik maak nooit gebruik van de voorkennis; ik ben name-
lijk bijna nooit aan het woord in de Raad van Toezicht. Dus heb ik wel een voorsprong 
in de informatievoorziening, maar die is maar tijdelijk.” Het is belangrijk dat de voor-
zitter goede voorinformatie heeft, zodat hij de vergadering zo goed mogelijk kan 
voorbereiden en kan leiden. Hij moet de ‘extra’ informatie alleen gebruiken als het 
echt nodig is.

“Ik zorg ervoor dat de informatievoorziening naar de Raad van Toezicht helemaal op 
orde is. Daarbij hebben we tegenwoordig uitgebreide rapportages. De hoeveelheid en 
kwaliteit van de informatie moet voldoende zijn (en dat is zo) om voldoende zicht te 
hebben op hoe het gaat. Ik ben er niet zo voor om meer in de organisatie te gaan kijken. 
We hebben een hele tijd de notulen van het Managementteam gehad, zodat we precies 
konden volgen wat er gebeurt. Inmiddels hebben we gezegd dat we ze niet meer hoe-
ven. Dus is mijn conclusie dat de Raad van Toezicht voldoende wordt geïnformeerd.”

“Als de Raad in meerderheid had besloten niet naar de strategiebijeenkomst te gaan, 
was ik op persoonlijke titel toch gegaan. Ik had me dan wel ongelukkig gevoeld. Zelf 
vind ik het namelijk heel positief dat je bij zo’n bijeenkomst kunt zijn. Wij hebben 
niet actief gestuurd in de discussie, maar we hebben wel kunnen kijken hoe het gaat. 
Achteraf was ook iedereen erg tevreden dat we er zijn geweest, ook degenen die er 
vooraf het meest kritisch over waren.” 
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De adviesfunctie
Het valt op dat de bestuurder niet of nauwelijks gebruik maakt van de kennis, exper-
tise en het netwerk van individuele toezichthouders. Dat moet wel in de gaten worden 
gehouden, maar het heeft er ook mee te maken dat de bestuurder een zeer goede, 
zelfstandige en zakelijke manager is met een breed extern netwerk.

“Adviseren staat op gespannen voet met toezicht houden. Toezicht houden – toetsen is af-
stand houden en adviseren is eigenlijk ‘dichtbij komen’. Verder vind ik dat het initiatief 
tot de adviesfunctie van de bestuurder moet komen.”

Functioneren huidige Raad van Toezicht
Het is weliswaar zo dat de toezichthouders niet zo veel op elkaar reageren, maar we 
laten natuurlijk wel punten passeren. Bovendien weet iedereen van elkaar waar we 
vandaan komen en dus vanuit welk perspectief de vragen worden gesteld. Het gaat 
dus te ver om te zeggen dat het geen team is.

Het aantal vrouwen in de Raad van Toezicht maakt niet uit. Je kijkt gewoon naar het 
profiel en zoekt daar een persoon bij. Je kunt wel zeggen dat de eigenschappen in de 
Raad van Toezicht misschien meer richting masculien gaan, ook bij het ontwikkelen 
van profielen. Je kijkt bij het maken van profielen meer naar concrete en meetbare 
aspecten, bijvoorbeeld de zakelijkheid. “Meer de resultaten dan de processen.” Je 
merkt wel dat de vrouw(en) die we hebben (gehad), andere vragen stelt (stellen) dan 
de mannen. 

De Raad zou iets proactiever moeten worden. We moeten bovendien de ruimte gaan 
nemen om zelf een programma te gaan maken: een aantal thema’s noemen die we 
eruit willen lichten. 

  Interview met de bestuurder
De bestuurder is zelf toezichthouder elders. Hij heeft als toezichthouder ervaring met 
het ontslaan van een directeur. Toen de directeur ziek werd, bleek (vrij plotseling) dat 
hij geen vertrouwen meer genoot in zijn eigen organisatie. Binnen een week na zijn 
ziek-worden kwam het Managementteam met deze boodschap. De les die de bestuur-
der hieruit getrokken heeft, is dat hij er zelf voor zorgt dat de Raad van Toezicht goed 
op de hoogte is van wat er in de organisatie en vooral in het Managementteam ge-
beurt, ook als er spanningen zijn. Vandaar ook het belang dat er contact is tussen de 
Raad van Toezicht en het Managementteam, zodat de Raad van Toezicht voeling heeft 
met de organisatie. 

De Raad van Toezicht worstelt met het contact met de organisatie. Het is het dilemma 
van toezicht op afstand en tegelijkertijd voelhorens in de organisatie. De discussie 
over de strategie-bijeenkomst is hier het beste voorbeeld van. De bestuurder zag daar 
geen enkel bezwaar in, integendeel. De toezichthouders keken hier verschillend tegen-
aan. De huidige Raad van Toezicht staat op meer afstand dan de toezichthouders van 
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voor de fusie; dit komt mogelijk doordat de organisatie groter is geworden en er nu 
veel meer locaties zijn. 

De bestuurder is niet met de werkgeversrol van de Raad van Toezicht bezig: “Dat is 
hun verantwoordelijkheid.” De bestuurder besteed wel nadrukkelijk aandacht aan het 
realiseren van een open communicatie in de organisatie. “Er moet een veilige plek zijn 
in het Managementteam. Daarom wordt dat twee keer per jaar geëvalueerd: is het nog 
een veilige plek en voelt iedereen dat ook nog zo?” Verder wil de bestuurder voldoende 
diversiteit in het Managementteam, liefst zo veel mogelijk. Dat betekent dat je extra 
goed moet zorgen voor veiligheid. Als je dat doet, dan wordt de kans dat ze achter je 
rug om naar de Raad van Toezicht gaan, kleiner. 

Rol van de voorzitter
De voorzitter stuurt in de vergadering op basis van zijn kennis. Dat wordt ook met hem voor-
besproken. Hij weet veel dingen als eerste. Hij krijgt in de vergadering geen nieuws te horen, 
de rest wel. Voor de voorzitter is het dus oud nieuws, zodat hij kan sturen. De bestuurder 
vindt dat de voorzitter soms te veel stuurt naar een uitkomst. Zo is de voorzitter zelf 
nauwelijks geïnteresseerd in financiën, wat ertoe leidt dat de bespreking over dit on-
derwerp soms te snel gaat. Daarom trapt de bestuurder wel eens op de rem, ook om te 
voorkomen dat als het even minder gaat, dit tot verwijten naar het bestuur leidt.

Functioneren Raad van Toezicht
De last van toezichthouders voor een bestuurder is soms dat je dingen meerdere keren 
moet uitleggen om ze erbij te houden. Dat ligt ook aan de kwaliteit van de Raad van 
Toezicht. Die is nu veel beter dan hij is geweest. De bestuurder kiest voor duidelijk-
heid naar de Raad van Toezicht. Hij geeft ook daar zijn grenzen aan. “Als de Raad van 
Toezicht mij gaat ontslaan, omdat ik een keer een toezichthouder aanspreek, dan 
moeten ze dat maar doen. Ik moet besturen en dat doe ik. De resultaten moeten voor 
zich spreken.” 

Een hoogleraar zei eens tegen me: “In het eerste jaar kan een bestuurder niet aansprake-
lijk worden gesteld voor het functioneren van de Raad van Toezicht, maar daarna wel.” Ik 
ben het daarmee eens. Je hebt immers invloed op dit functioneren en ook op de sa-
menstelling van de Raad. Ik heb geen benoemingsrecht, maar wel iets te zeggen.183 Ik 
heb een veto recht. “Als ik iemand ongeschikt vind, komt hij/zij er niet in.” Het gaat hier 
overigens niet om de vraag of iemand het mij lastig kan maken. Ik wil juist graag een 
lastige Raad van Toezicht, dan wordt het resultaat beter. Het gaat mij om de geschikt-
heid als toezichthouder. De bestuurder heeft in het traject voor een toezichthouder 
met financiële kennis een veto uitgesproken over een kandidaat, omdat hij vond dat 
het in het sollicitatiegesprek veel te veel over details ging. “Dat moet een accountant 
doen. Ik heb iemand nodig die kan schakelen tussen financiën en beleid. Als ik een 

183 Veltrop en Van Manen (2012) stellen dat invloed van bestuurders op de benoeming van commissarissen ‘juist 

wenselijk is’ (p. 38). 
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vraag niet kan beantwoorden, dan zit de toezichthouder op het verkeerde niveau te vragen. 
Dan ben je niet op hoofdlijnen bezig.”

“Ik geloof heilig dat het gaat om een vertrouwensbasis tussen Raad van Toezicht en Raad 
van Bestuur. Ik zorg dus voor de relatie. Door open en eerlijk te zijn in de informatie. 
Belangstellend naar de persoon. Als men in de persoonlijke sfeer iets heeft en ik word 
uitgenodigd, dan ben ik er. Bij tijd en wijle bel ik individuele toezichthouders ook op 
als er iets speelt op hun kennisdomein. Ik streef er overigens uitdrukkelijk niet naar, 
dat het een vriendenclubje wordt.” 

Er gaat geen informatie naar de Raad van Toezicht die de bestuurder niet heeft gezien. 
“Soms gaat er wel informatie naar toe, waar je reactie op verwacht. Ik bespreek dat 
ook met de voorzitter. We hebben ook wel eens tegen elkaar gezegd: als hier niet op 
gereageerd wordt, dan…. Dat gebeurde toen te beperkt. De voorzitter speelt dat spel 
goed mee en zegt dan ook een tijd niets; aan het eind van de vergadering is dat punt toen 
wel aan de orde gesteld.”De bestuurder vindt dat de Raad van Toezicht nog iets te veel 
in de informatie-stand staat. Ze consumeren vooral. Er is niet of nauwelijks discussie. 
“Het is de afgelopen jaren nooit gebeurt, dat ik na een vergadering dacht: Hé, ik heb nieuwe 
inzichten.” De toezichtrol is er, de adviesrol niet. De voorzitter is in de vergadering 
vooral technisch voorzitter, maar in de tussentijd is hij veel actiever en een stevige 
sparringpartner. “Overigens ken ik niet veel bestuurders die daadwerkelijk een echt 
adviserende Raad van Toezicht willen.” De bestuurder heeft die inhoudelijke discus-
sies in de voorbereiding met de voorzitter wel; het zou het mooiste zijn als dit ook in 
de Raad van Toezicht zou kunnen. 

Als toezichthouders elkaar hooguit één keer per twee maanden zien, kan die advise-
rende rol niet echt groeien. Aan de andere kant: “Het grootste risico, wat ik ook een beet-
je binnen NVTZ zie, is dat we weer teruggaan naar de bestuursrol. Dat lijkt wel een tendens, 
die overigens waarschijnlijk vooral met de politiek te maken heeft. Politici lijken meer grip te 
willen op de bestuurders.”

De adviesrol van de Raad van Toezicht
“Er zijn bestuurders die zich er mateloos aan storen dat ze niets aan hun Raad van Toe-
zicht hebben in de zin van advies. Je zou ook kunnen zeggen dat hoe steviger het toe-
zicht is, hoe lastiger de adviesfunctie. Ik vind die toezicht-taak wel de kern, evenals de 
werkgevertaak. Het invulling kunnen geven aan de adviesfunctie zou mooi zijn, maar ik kan 
ook heel goed leven met de mogelijkheid dat dit niet gebeurt. Ik vind dat het belang hiervan 
overdreven wordt. Als ik echt advies nodig heb, dan huur ik dat gewoon in. Het type advies 
wat je wilt, is ook meer klankbord dan inhoudelijk sturend. Het gaat er natuurlijk om dat 
je met de groep een goede inhoudelijk discussie kunt voeren. De voorzitter moet hierin 
anders gaan opereren. Er wordt nu te veel gestuurd op het afmaken van de agenda.”

“Het risico van de huidige situatie is dat de voorzitters Raad van Toezicht en Raad van Be-
stuur een te grote twee-eenheid worden. Vervolgstap in de ontwikkeling van de Raad van 
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Toezicht is om te komen tot meer en diepere discussies. Maar, als dat niet lukt is het 
ook prima. De kern is toch dat er goed toezicht is.”

De bestuurder vindt dat sommige organisaties te veel met het toezicht bezig zijn, bij-
voorbeeld als er in een Raad van Toezicht evenveel wordt geïnvesteerd als in een Ma-
nagementteam. De vraag is dan toch wat dit aan toegevoegde waarde voor de organi-
satie heeft. Een dergelijke opvatting past volgens de bestuurder meer in het oude be-
stuursmodel dan in het huidige Raad-van-Toezicht-model. “Ik vind dat het huidige 
model prima functioneert.” 

Vrouwelijke toezichthouders
Het aantal vrouwen in een Raad moet eigenlijk geen issue zijn: “Als je met een vrouw 
een mannetjesputter binnenhaalt, heb je nog niet het feminiene. Vaak geldt toch dat als je 
op dit niveau vrouwen binnenhaalt, het nogal eens een macho is. Het gaat dus om 
karaktereigenschappen en daar moet je natuurlijk wel naar kijken. In je selectie moet 
je dus vooral selecteren op het type mens.” 

§4. Reflectie

 – Tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht is de bestuurder veel aan 
het woord; toezichthouders stellen één voor één vragen, meestal ter verduide-
lijking. In de interviews onderstrepen de toezichthouders dit beeld. De meer-
derheid vindt dit echter niet bezwaarlijk, omdat dit gedrag past bij de kerntaak 
van de Raad, namelijk ’toezien op het bestuur’. Het is dan logisch dat vooral 
gevraagd wordt naar informatie en naar mondelinge toelichting op de stukken.

 – Er vindt nauwelijks discussie plaats in de Raad van Toezicht, zeker niet onder-
ling. Als er discussie is, dan gaat het vaker om (volgende) processtappen, dan 
om inhoudelijke punten. Ook dit erkennen de toezichthouders. Voor de mees-
ten van hen zit hier een ontwikkelpunt: de adviesfunctie en de verdieping van 
de klankbordfunctie. De voorzitter merkt hierbij op dat de toezichthouders dit 
wel bewust laten gebeuren: ze luisteren naar elkaar en als ze het oneens zijn 
met zaken, reageren ze wel.

 – Er is nauwelijks sprake van een adviesfunctie van de Raad van Toezicht; er is 
discussie over de vraag of dit een slechte zaak is of niet. Het lijkt erop dat nage-
noeg iedereen vindt dat het prima is dat de adviesfunctie niet of nauwelijks tot 
ontwikkeling komt als de bestuurder er geen behoefte aan heeft; wat overigens 
het geval lijkt te zijn. Anderzijds ziet men met name op dit punt een mogelijke 
verbetering of doorontwikkeling van de Raad van Toezicht. Ook de bestuurder 
tilt niet zwaar aan dit punt, onder andere omdat advies elders te halen is. Ove-
rigens lijkt het handig om in dit verband onderscheid te maken tussen de ad-
viesfunctie en de klankbordfunctie.
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 – De tevredenheid met het functioneren van de bestuurder is groot; mogelijk is 
dat een reden waarom er relatief weinig wordt doorgevraagd in vergaderingen.

 – Nagenoeg iedereen vindt dat de voorzitter zijn rol goed invult. Hij stuurt ste-
vig, maar wel met zachte hand. Bovendien nodigt hij iedereen nadrukkelijk uit 
zijn bijdrage te leveren en heeft hij veel oog voor het verloop van processen. 
Inhoudelijk levert de voorzitter nauwelijks een bijdrage aan de vergadering. Die 
inhoudelijke rol speelt hij wel in het bilaterale overleg met de bestuurder. De 
meningen lopen uiteen over de vraag of dit een goede zaak is. De bestuurder is 
zich van deze situatie goed bewust. Zo stelde hij in het interview dat het groot-
ste risico van de huidige situatie is dat hij en de voorzitter van de Raad twee 
handen op één buik worden.

 – Alle toezichthouders vinden het van groot belang op afstand te blijven van de 
bestuurder, behalve één net afgezwaaide toezichthouder. Deze vindt dat de 
afstand te groot is en zou naar een one-tier board willen. Dezelfde toezichthou-
der is ook de enige die niet tevreden is met het functioneren van de Raad van 
Toezicht. Het betreft overigens een toezichthouder die voortkomt uit het oude 
bestuur en daar belast was met de penningen. Volgens de voorzitter van de 
Raad zijn het vaker deze mensen die liever vasthouden aan het oude model.

 – In de interviews werd desgevraagd geantwoord dat de relatie tussen toezicht-
houders en het bestuur zeker een vertrouwensrelatie is: “Je moet vertrouwen 
hebben in de bestuurder en de informatie die hij geeft. Als dat niet of in min-
dere mate het geval is, is er een wezenlijk probleem.” Ook de bestuurder ervaart 
dit zo en om die reden besteedt hij veel aandacht aan de vertrouwensband.
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§1. Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de tweede case study beschreven: de Raad van Toezicht van 
Bèta. Dit hoofdstuk heeft als ondertitel meegekregen: waar geld telt. De belangrijkste 
reden voor deze keuze is dat deze Raad van Toezicht, zowel in absolute als in relatieve 
zin, heel veel tijd besteed aan het onderwerp financiën. Hierbij gaat het slechts in 
beperkte mate om het exploitatie-saldo. De aandacht gaat vooral uit naar de financiële 
functie, de organisatie van de financiële administratie en de kwaliteit van de manage-
ment-informatie: die bepalen meer dan het banksaldo het gevoel van ‘in control zijn 
of blijven’. Met name het laatste punt zal van cruciaal belang blijken te zijn in het 
oordeel van de Raad van Toezicht over het functioneren van het bestuur.

§2. Waarnemingen tijdens vergaderingen

Direct voorafgaand aan de eerste vergadering waar de onderzoeker bij aanwezig is, 
vindt een kennismakingsgesprek plaats met de voorzitter van de Raad van Bestuur en 
de voorzitter van de Raad van Toezicht. In dit gesprek wordt de samenwerkingsover-
eenkomst tussen onderzoeker en organisatie ondertekend, maar niet nadat er een 
aanzienlijke boeteclausule in is opgenomen voor het geval de onderzoeker de organi-
satie negatief in de publiciteit brengt. Overigens vond het gesprek in een zeer open en 
vriendelijke sfeer plaats.

Figuur 6.1: bevat de agenda van de vergadering van medio september

Onderwerp184 Tijdsbesteding

1 Opening 5 minuten

2 Notulen vorige vergadering 5 minuten

3 Mededelingen / ingekomen stukken 50 minuten

4 Stand van zaken recente ontwikkelingen: notitie 37 minuten

5 Samenwerking 2 minuten

6 Planvorming [huisvesting] 24 minuut

7 Realisatie [huisvesting] 29 minuten

8 Voortgang bouwtrajecten 28 minuten

9 Voortgang […] reorganisatie 3 minuten

10 Financiën 12 minuten

184 Met het oog op de anonimiteit zijn diverse onderwerpen iets anders geformuleerd.
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11 Vaststellen accountantsopdracht 3 minuten

12 Nieuwe datum decembervergadering 2 minuten

13 Voorstel vergaderschema [volgend jaar] 2 minuten

14 Rondvraag en sluiting 18 minuten

209 min. (3 uur, 29 min.)

De Raad van Toezicht van Bèta bestaat op dit moment slechts uit vier leden, maar de 
procedure voor een nieuw lid staat op de agenda.

Bij de opening van de vergadering stelt de onderzoeker zichzelf voor. Er wordt kort 
stilgestaan bij de opzet van het onderzoek, waarna men over gaat tot de orde van de 
dag. Er wordt relatief lang gesproken over de negen ingekomen stukken. Ook in deze 
Raad van Toezicht worden de Managementteam-notulen ter informatie aan de toe-
zichthouders verstrekt. Over deze stukken worden enkele vragen gesteld, met name 
over individuele Managementteam-leden. De overige ingekomen stukken zijn diverse 
krantenartikelen uit regionale media, de resultaten van het medewerkerstevreden-
heidsonderzoek en een rapportage over het ziekteverzuim. Uiteindelijk wordt lang bij 
dit agendapunt stilgestaan, omdat er naar aanleiding van diverse krantenartikelen 
vragen zijn ontstaan over de concurrentiepositie van Bèta. Dat levert discussie op. 
Hetzelfde geldt voor de behandeling van het tevredenheidsonderzoek en de verzuim-
rapportage. De toezichthouders vinden dat deze stukken te veel cijfers bevatten en te 
weinig analyse. 

Wat bij de bespreking van diverse stukken opvalt, is dat het regelmatig voorkomt dat 
één van de toezichthouders met een vraag of opmerking komt, nadat de voorzitter het 
onderwerp al heeft afgesloten. Bij de behandeling van de HRM-onderwerpen is het 
bovendien opmerkelijk dat vele toezichthouders expliciet aan hun eigen werkkring 
refereren. 

De notitie ‘stand van zaken recente ontwikkelingen’ (agendapunt 4) is een voort-
gangsrapportage van de Raad van Bestuur over vijf onderwerpen die eerder als be-
leidsprioriteit zijn bestempeld. Een aantal thema’s is al eerder, bij de ingekomen stuk-
ken, besproken en andere thema’s staan later nog op de agenda. Vooruitlopend op de 
bespreking van deze punten worden al een paar discussies gevoerd, waardoor een en 
ander rommelig overkomt. Ook wordt teruggegrepen op het medewerkerstevreden-
heidsonderzoek; nu wordt de relatie gelegd naar de manager P&O, die de organisatie 
gaat verlaten. Verder wordt stilgestaan bij een cliënttevredenheidsonderzoek dat is 
gehouden en bij het feit dat een lid van de Raad van Toezicht onlangs een vergadering 
van de Ondernemingsraad heeft bijgewoond. Als bijlage bij dit stuk is een aparte noti-
tie geschreven waarin een aantal strategische hoofdlijnen voor de komende jaren 
wordt geschetst. Dit stuk is ter informatie bij de vergaderstukken gevoegd. 
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Er staan verschillende punten inzake bouw op de agenda; bij de behandeling hiervan 
lopen strategie en feitelijke bouw nogal door elkaar, expliciet en impliciet. De betref-
fende projecten, die apart op de agenda staan, hebben wel strategische componenten 
maar die zijn niet als zodanig geformuleerd. Zo gaat het bijvoorbeeld deels om semi-
commerciële initiatieven. Dit roept de vraag op of hier wel geld van de stichting in 
geïnvesteerd mag worden. Tevens wordt gevraagd of dergelijke activiteiten niet beter 
onder een andere merknaam kunnen worden ontplooid. Deze issues worden niet als 
aparte strategische opties benoemd en besproken, maar in feite en passant meegeno-
men. Tevens blijkt in de discussie dat een toezichthouder zeer goed thuis is in de vast-
goedsector in de regio. Het is daardoor niet altijd even duidelijk of hier de inhouds-
deskundige spreekt of de toezichthouder. En passant worden door toezichthouders 
nogal stevige uitspraken gedaan over de in hun ogen onwenselijkheid van het aangaan 
van formele samenwerkingsrelaties met een andere zorgorganisatie uit de regio (voor 
de duidelijkheid: het ging hierbij niet om een fusie of een andere vorm van organisa-
torische ‘vergaande’ samenwerking). 

Hoewel de financiële resultaten van de organisatie prima zijn, worden er veel, soms 
gedetailleerde, vragen over gesteld. De stelling van een lid van de Raad van Toezicht 
met financiële expertise is dat de afwijking tussen begroting en realiteit te groot is. 
Nu valt het positief uit en financieel gezien is dat prima, maar bestuurlijk gezien is 
dat nog maar de vraag. De Raad van Bestuur, met name de bestuurder met financiën 
in zijn portefeuille, stemt in met deze analyse. Hij wijst op eerder gemaakte fouten, 
die geleid hebben tot een te negatieve rapportage over de eerste maanden; dat is nu 
gecorrigeerd, waardoor het gat groot lijkt. Wat opvalt is dat het gesprek tot op hoog 
financieel detailniveau gaat. Overigens wordt de kaderbrief na enkele toelichtende 
vragen, goedgekeurd. Dat ging relatief heel snel, met name omdat juist een kaderbrief 
meer over de hoofdlijnen gaat dan de exploitatiecijfers.

De rondvraag neemt veel tijd in beslag, omdat hier nogmaals wordt teruggegrepen op 
enkele eerder besproken onderwerpen, zoals het bezoek aan de Ondernemingsraad. 
Ook gaat het weer over bouw en over financiën, waarbij nu wordt verwezen naar de 
discussie in de auditcommissie.

Wat opviel in deze vergadering is in de eerste plaats dat zij heel lang duurde (3,5 
uur). De agenda-punten liepen feitelijk nogal door elkaar, waardoor discussies dub-
belop zijn gevoerd en er heel veel vragen voor nadere informatie zijn gesteld. Moge-
lijk komt dat ook doordat er veel vergaderstukken ter informatie zijn meegestuurd 
(een pak van bijna 4 centimeter dik). Al met al is de Raad van Bestuur erg veel aan 
het woord, waarbij het nagenoeg uitsluitend gaat om het geven van aanvullende of 
verder verduidelijkende informatie. Meer specifiek is vooral de portefeuillehouder 
financiën van de Raad van Bestuur erg veel aan het woord; hij geeft tot op detail-
niveau informatie, waarbij hij talloze overwegingen expliciteert, meestal onge-
vraagd. In dit perspectief moet ook worden opgemerkt dat naast de hoeveelheid 
stukken het detailniveau van de stukken opvalt, waarbij nagenoeg alle stukken ook 
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nog worden vergezeld van een toelichtend memo van de Raad van Bestuur voor de 
Raad van Toezicht. 

De voorzitter zorgt ervoor dat de Raad van Toezicht op afstand blijft: als het gaat over 
de onderwerpen financiën en bouw worden er weliswaar veel detailvragen gesteld, 
maar daarbij krijgt de Raad van Bestuur alle ruimte voor de beleidsmatige keuzes. 
Desalniettemin verloopt de vergadering rommelig, waarbij het nogal eens voorkomt 
dat agenda-onderwerpen worden afgesloten zonder dat helder is of er iets is besloten, 
laat staan of er sprake is van formele goedkeuring.

Themavergadering, medio december
De themavergadering gaat over governance, met name over de rol en verantwoorde-
lijkheden van de Raad van Toezicht ten opzichte van de Raad van Bestuur. De verga-
dering, met een externe deskundige als gastspreker, is vooral een plezierige en ont-
spannen bijeenkomst. Hoewel de gast een aantal mogelijke discussiepunten in de 
relatie tussen bestuur en toezichthouders benoemt, wordt vrij snel geconcludeerd dat 
dit voor Bèta geen echte discussiepunten zijn: men vindt dat het allemaal goed gere-
geld is. De gast vraagt hier niet op door. Er worden wel een paar aandachtspunten 
genotuleerd:

 – dieper ingaan op strategische elementen van agenda-onderwerpen;
 – verwachtingen van de Raad van Toezicht naar het bestuur mogelijk nog expli-

cieter maken;
 – 360 graden feedback voor het bestuur invoeren;
 – het eigen functioneren van de Raad van Toezicht jaarlijks gaan evalueren.

Ook in deze vergadering zijn de bestuurders en de voorzitter van de Raad van Toe-
zicht veel aan het woord, waarbij twee van de vier leden van de Raad van Toezicht niet 
of nauwelijks iets zeggen of vragen. 

Figuur 6.2: bevat de agenda van de vergadering van medio december

Onderwerp Tijdsbesteding

1 Opening 5 minuten

2 Managementletter 28 minuten

3 Notulen vorig overleg 10 minuten

4 Mededelingen / ingekomen stukken 23 minuten

5 Jaarplan / directiebeoordeling 32 minuten

6 Financiën (begroting / kwartaalcijfers / auditcommissie) 33 minuten

7 Stand van zaken bouw 29 minuten
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8 Stand van zaken [bouw] 36 minuten

9 Themabijeenkomsten 1 minuut

10 Rooster van aftreden 1 minuut

11 Beloning Raad van Toezicht 4 minuten

12 Diner Raad van Toezicht 1 minuut

13 Vergaderschema 1 minuut

14 Rondvraag en sluiting 8 minuten

188 min. (3 uur, 8 min.)

Dit is de eerste vergadering van een nieuw lid van de Raad van Toezicht, dat vanaf het 
begin pro-actief deelneemt. Overigens valt op dat deze benoeming niet formeel in en 
door de Raad van Toezicht gebeurt, maar feitelijk al vooraf door de voorzitter heeft 
plaatsgevonden. Bovendien is in de Raad van Toezicht niet gesproken over de selectie 
van kandidaten.

Er wordt enige tijd stilgestaan bij de formulering van de notulen betreffende een ver-
bouwing waar een externe partij bij betrokken is. Vanwege de mogelijke juridische 
consequenties van besluiten, worden formuleringen aangepast en wordt afgesproken 
dat deze nogmaals terugkomen in de Raad van Toezicht. Verder zijn ook deze vergade-
ring weer veel stukken ter informatie bijgevoegd; ook ditmaal betreft het vaak stuk-
ken die bij nader inzien echte bespreekpunten zijn, zoals een samenwerkingsovereen-
komst waar de Raad van Toezicht zijn goedkeuring aan moet geven. Overigens was 
eerder afgesproken dat er een overeenkomst gesloten zou worden. Verder worden er 
meerdere vragen gesteld over de Managementteam-notulen, vergelijkbaar met de 
vorige vergadering. 

De directiebeoordeling is een evaluatieverslag van de resultaten van eerder gestelde 
strategische doelen, die mede input vormen voor het jaarplan. Deze notitie levert veel 
vragen en discussie op, hetgeen ongeveer 24 minuten in beslag neemt. Ze gaan over 
thema’s die eerder aan de orde zijn geweest, zoals de medewerkerstevredenheid. Het 
jaarplan wordt daarna redelijk snel, in 8 minuten, behandeld. Dit heeft mogelijk te 
maken met het feit dat het jaarplan een lange lijst met actiepunten is, waarbij geen 
expliciete overwegingen zijn opgenomen die gerelateerd zijn aan de strategie van de 
organisatie.

Het agendapunt financiën vraagt heel veel tijd. Het gaat hierbij nauwelijks over de 
‘waarde’ van de cijfers zelf, maar meer over de kwaliteit van de cijfers. De financiële 
prestaties zijn namelijk uitstekend te noemen. De auditcommissie vindt echter de 
kwaliteit van de cijfers en de organisatie van de financiële administratie onvoldoende. 
In dit kader wordt er ook bij stilgestaan dat op de betreffende afdeling sprake is van 
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een personele invulling op interim-basis; de Raad van Bestuur heeft voor de vergade-
ring van vandaag besloten deze interimmer weg te sturen.

De voorgelegde begroting is niet af. De Raad van Bestuur vraagt de Raad van Toezicht 
toch om goedkeuring van de begroting, ook al wordt op voorhand gesteld dat er een 
nieuwe begroting komt, die meer en beter is uitgewerkt. De Raad van Toezicht besluit 
dat de huidige begroting het kader vormt voor het beleid van het volgende jaar, maar 
dat de Raad van Bestuur niet mag beginnen met de uitvoering van nieuw beleid totdat 
de nieuwe begroting is goedgekeurd.

Een en ander wordt ook in samenhang met de managementletter besproken (dit agen-
dapunt is naar achter geschoven). Een belangrijke conclusie uit de managementletter 
is dat het nodige moet gebeuren aan de kwaliteit van de cijfers en de financiële func-
tie. De Raad van Bestuur brengt in deze discussie vooral te berde dat heel veel zaken 
bekend waren en zijn of worden opgepakt. Anders gezegd: de managementletter bevat 
eigenlijk geen nieuws.

Bij de behandeling van de kwartaalcijfers wordt een en ander nogmaals herhaald. De 
voorzitter probeert daarom de discussie te beëindigen, maar met name één lid van de 
auditcommissie wil ook in dit verband en onder dit agendapunt dat zijn opmerkingen 
expliciet onderdeel zijn van het gesprek en de notulen. 

De bespreking van de voortgang van diverse bouwzaken kost veel tijd, waarbij tot op 
detailniveau over cijfers wordt gepraat. De bestuurder met de portefeuille financiën 
en de toezichthouders met specifieke deskundigheid ten aanzien van financiën zijn 
relatief veel aan het woord. Er is overigens geen principiële of inhoudelijke discussie 
over nut of noodzaak van de bouwprojecten. Het gaat vooral om een inschatting van 
kosten en financiële risico’s. 

Het rooster van aftreden van de toezichthouders komt aan de orde, omdat twee leden 
herbenoemd moeten worden, wat bij acclamatie in een bijzin gebeurt. In dit kader 
moet worden opgemerkt dat er geen sprake is geweest van een evaluatie-gesprek of 
interne evaluatie; één van de herbenoemingen betrof de voorzitter.

Bij de beloning van de toezichthouders wordt afgesproken om stapsgewijs naar het 
niveau te gaan dat de NVTZ adviseert; op dit moment zit de vergoeding daar ruim-
schoots onder. De voorzitter ontvangt wel iets meer dan de overige leden, maar niet 
factor 1,5. Er vindt overigens geen enkele discussie plaats over nut of noodzaak om 
het advies van de NVTZ over te nemen.

In de rondvraag wordt besproken dat er bijeenkomsten tussen Raad van Toezicht en 
het Managementteam zullen worden georganiseerd met het oog op een nieuw te ont-
wikkelen strategie. Dit feit leidt niet tot vragen of opmerkingen bij toezichthouders. 
Men lijkt dit unaniem een goede zaak te vinden. 
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Samenvattend is het ook in deze vergadering zo dat de voorzitter en de financiële 
man van de Raad van Toezicht veel aan het woord zijn; de bestuurders hebben geen 
duidelijk verhaal waarom er niet tijdig een deugdelijke begroting is. Dat is wel bijzon-
der, omdat men weet dat de Raad van Toezicht kritisch is op de financiële functie, 
ondanks dat de financiële resultaten goed zijn. Ten slotte is opgevallen dat de voorzit-
ter preciezer in de processturing is dan in de vorige vergadering. Dit keer verloopt de 
vergadering minder rommelig.

Figuur 6.3: bevat de agenda van de vergadering van begin februari

Onderwerp Tijdsbesteding

1 Opening 5 minuten

2 Notulen vorige overleggen 20 minuten

3 Mededelingen / ingekomen stukken 30 minuten

4 Medewerkers 20 minuten

5 Financiën 21 minuten

6 Stand van zaken Bouw 8 minuten

7 Stand van zaken [bouw] 6 minuten

8 Evaluatie reglement RvT en RvB 7 minuten

9 Nieuwe zorgbrede Governance-code 4 minuten

10 Rondvraag en sluiting 1 minuut

103 min. (1 uur, 43 min.)

Er wordt even stilgestaan bij de juistheid van de formuleringen in de notulen van de 
vorige vergaderingen. Het gaat dan om uitspraken en afspraken rondom enkele bouw-
zaken en de financiën. Over de ingekomen stukken worden, evenals de vorige verga-
deringen, de nodige vragen gesteld om beter en dieper geïnformeerd te raken. Ook 
worden een paar kleine discussies gevoerd naar aanleiding van een aantal krantenarti-
kelen. Gezien de hoeveelheid stukken en de diversiteit aan thema’s is het niet zo 
moeilijk om veel verschillende discussies te entameren; er wordt echter hooguit een 
indirecte relatie gelegd met de strategie van Bèta. 

Het ziekteverzuim komt voor de derde achtereenvolgende vergadering terug op de 
agenda; er zijn nieuwe cijfers, die in nog meer variaties dan de vorige keer worden 
gepresenteerd (per locatie, op leeftijd en geslacht gespecificeerd). De analyse gaat 
echter niet dieper. Het bestuur verwijst hierbij vooral naar de managers die de ver-
zuimbegeleiding in de praktijk moeten vormgeven. Een en ander leidt bij de voorzitter 
tot de uitspraak: “Bot geformuleerd: het verzuim stijgt, maar jullie weten niet waar-
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om.“ Aldus eist de Raad van Toezicht voor de volgende keer een echte analyse, inclu-
sief plan van aanpak. Niet nog meer cijfers en variatie daarin.

Naar aanleiding van een voorstel van de Raad van Bestuur om deel te gaan nemen aan 
een sectorbreed verbetertraject, ontstaat de discussie of het bestuur niet te ver voor 
de troepen uitloopt. Er wordt hier teruggegrepen op de notulen van het Management-
team. De bestuurder met de portefeuille bedrijfsvoering voert ook in deze discussie 
veel het woord, met de bedoeling uit te leggen wat hij allemaal doet om medewerkers 
te betrekken. Desalniettemin vindt de Raad van Toezicht dat de Raad van Bestuur dit 
onderwerp expliciet met het Managementteam moet gaan bespreken, alvorens er een 
besluit over deelname aan het project kan worden genomen.

De discussie bij het agendapunt financiën gaat slechts beperkt over de begroting en de 
opvolging van de managementletter; die onderwerpen zijn al afgetikt in de auditcom-
missie. Daar komt bij dat het financieel heel goed gaat met de organisatie. Het gesprek 
gaat vooral over de bemensing van de afdeling financiën. Er is vrij snel na de vorige 
vergadering een nieuwe interimmer binnengehaald voor de financiële functie, maar 
de verhouding met de bestuurder bedrijfsvoering is niet best. Het bestuur gaat dus 
weer iemand anders zoeken. Een lid van de auditcommissie laat duidelijk merken, 
zeker naarmate de discussie vordert, ontevreden te zijn met de kwaliteit van de mede-
werkers in dit bedrijfsonderdeel en zich ongerust te maken over de gang van zaken en 
de voortgang erin. 

Het valt op dat de bestuurder met de portefeuille bedrijfsvoering zenuwachtig is en 
geen goed verhaal heeft; de twee leden van de auditcommissie zijn zeer sceptisch over 
de uitleg en onderbouwing door deze bestuurder. Het nieuwe lid van de Raad van Toe-
zicht is veel minder aan het woord dan in de vorige vergadering. De voorzitter en één 
van de leden van de auditcommissie zijn verreweg het meest aan het woord, wat ook 
in de vorige vergaderingen zo was. De twee andere leden, één lid van de auditcommis-
sie en iemand met een meer zorginhoudelijke achtergrond zeggen nauwelijks iets. De 
voorzitter van de Raad van Bestuur houdt zich bij de punten financiën en bouw afzij-
dig; dat kan worden uitgelegd als het niet voor de voeten willen lopen van de collega-
bestuurder. Anderzijds kan het worden gezien als het niet voluit steunen van de colle-
ga-bestuurder, terwijl deze het moeilijk heeft. 

De stand van zaken bouw is vooral een herhaling van zetten; er is niet veel gebeurd 
sinds de vorige vergadering. Wel is het zo dat de nieuwe begroting in deze vergadering 
vrij snel wordt goedgekeurd, nadat deze uitgebreid is voorbesproken in de auditcom-
missie.

Er wordt afgesproken een aparte bijeenkomst te organiseren voor de zelfevaluatie van 
de Raad van Toezicht. Ter voorbereiding hiervan krijgt iedereen de nieuwe Governan-
ce-code uitgereikt. Ten slotte wordt afgesproken dat de Raad van Bestuur een stuk 
schrijft voor de Raad van Toezicht ten behoeve van het jaarverslag.
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Figuur 6.4: bevat de agenda van de vergadering begin april

Onderwerp Tijdsbesteding

1 Opening 2 minuten

2 Notulen vorige overleggen 3 minuten

3 Mededelingen / ingekomen stukken 21 minuten

4 Financiën 30 minuten

5 Bouw, stand van zaken --

6 Kwaliteit --

7 Rondvraag en sluiting --

56 minuten 

De vergadering duurt kort, omdat er aansluitend een thema-bijeenkomst is gepland 
over de actuele en toekomstige ontwikkelingen in de zorgmarkt. Bij het gesprek over 
de notulen gaat het snel over het punt financiën en de inmiddels ontstane onrust op 
de financiële afdeling. De discussie wordt geparkeerd tot het betreffende agendapunt. 

Net als de vorige keren, staat er ook nu in feite een aantal inhoudelijke onderwerpen 
bij de ingekomen stukken – mededelingen. Ditmaal onder andere de ziekteverzuim-
analyse over het voorgaande jaar en een tweetal bouwzaken. De voorzitter van de 
Raad van Bestuur stelt voor om een aparte bijeenkomst te organiseren over het ver-
zuim, omdat dit een steeds terugkerend discussiepunt blijkt. Het valt op dat deze 
bestuurder nu actief inzet op dit punt, terwijl hij in eerdere discussies dit vooral aan 
de collega overliet. Overigens pleegt hij deze interventie nadat de voorzitter van de 
Raad van Toezicht al het volgende agenda-onderwerp, financiën, aan de orde had ge-
bracht.

De discussie over financiën is een herhaling van zetten in vergelijking met de vorige 
vergaderingen; ook nu is het met name één lid van de auditcommissie die stevige vra-
gen stelt aan het bestuur, die daar niet of nauwelijks uitkomt. Het blijkt dat de inmid-
dels weer vertrokken interimmanager financiën een rapportage heeft geschreven over 
dingen die volgens hem niet goed zaten. De bestuurder heeft dit niet gemeld, omdat 
hij inhoudelijk een andere mening heeft.

Gaandeweg het gesprek blijkt dat het bestuur niet op één lijn zit; de voorzitter van het 
bestuur is, mede op aangeven van Managementteam-leden, niet tevreden over de 
kwaliteit van de managementinformatie en over de snelheid waarmee een en ander 
wordt opgepakt. Aldus blijven verbeteringen te lang uit. De bestuurders geven ook 
aan dat ze het hierover niet eens zijn. 
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Afgesproken wordt dat er een aparte vergadering komt met de auditcommissie en de 
voltallige Raad van Bestuur. Hierbij wordt nadrukkelijk opgemerkt dat de Raad van 
Bestuur uiteraard de besluiten neemt, maar dat het advies van de auditcommissie wel 
als zwaarwegend moet worden opgevat. 

De discussie moet worden afgebroken, omdat de inleider ten behoeve van de thema-
bijeenkomst er al even is. De voorzitter merkt ter afsluiting nadrukkelijk op dat hij 
ziet en hoort dat er tweespalt is in de Raad van Bestuur. Dat wordt nogmaals beves-
tigd door de bestuurders, waarbij de voorzitter van het bestuur aangeeft de zaak niet 
rooskleurig in te zien.

Wat in deze slotdiscussie opviel, is dat het lid van de auditcommissie dat meestal zijn 
mond houdt, nu stevig uit de hoek komt door te zeggen dat het echt een keer afgelo-
pen moet zijn en dat de bezem door de organisatie moet, omdat de huidige situatie in 
feite al drie jaar doorkabbelt. 

Direct na ieder overleg heeft de onderzoeker zijn eigen reflecties op het overleg inge-
sproken op een voice-recorder; over dit het proces van tweespalt merkte hij op dat de 
voorzitter van het bestuur zichzelf nu nadrukkelijk aan het profileren is in de discus-
sie. Het is daarbij bijzonder dat de voorzitter van de Raad van Toezicht niet op de 
hoogte was van de onenigheid tussen de bestuurders. Die is dus pas in deze vergade-
ring gebleken. Het lijkt er daarbij op dat de bestuurder met de portefeuille bedrijfs-
voering zich onvoldoende realiseert hoe serieus de zaak is. Hij blijft namelijk bij de 
inhoud en het geven van steeds meer detailinformatie over al zijn interventies.

Figuur 6.5: bevat de agenda van de vergadering van eind april

Onderwerp Tijdsbesteding185

1 Opening 5 minuten

2 Notulen vorige overleggen 15 minuten

3 Mededelingen / ingekomen stukken 70 minuten

4 Opdracht interim directeur

5 Financiën

6 Kwaliteit

7 Rondvraag en sluiting

90 min. (1 uur, 30 min.)

185 Omdat de behandeling van de onderwerpen nogal door elkaar liep, is in deze vergadering niet bij elk 

agendapunt notitie gemaakt van de tijdsbesteding.
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Naar nu blijkt, is de bestuurder met de portefeuille bedrijfsvoering kort na de vo-
rige vergadering op non-actief gesteld. Vervolgens is er een extra vergadering ge-
weest, waarin is besloten de non-actiefstelling van de bestuurder bedrijfsvoering 
door de voorzitter van de Raad van Toezicht te bekrachtigen en een traject in te 
zetten dat moet leiden tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De unanieme 
opvatting is namelijk dat de persoon in kwestie eigenlijk meer directeur dan be-
stuurder is.

De notulen van de twee laatste vergaderingen worden gecontroleerd op aange-
brachte wijzigingen, om er zeker van te zijn dat een en ander volledig en adequaat 
is geformuleerd. Verder wordt vooral de tijd genomen om bij te praten en te bezien 
hoe de (overgebleven) bestuurder erbij zit. 

Wat in deze vergadering (weer) opvalt is dat een toezichthouder die tevens lid is 
van de auditcommissie, erg veel aan het woord is en in de tussenliggende weken 
ook zeer actief bij het bestuur betrokken is geweest. Er is veel contact geweest met 
de aanwezige interimmers op de financiële afdeling en tevens is de opdracht van de 
accountant opgerekt. De overgebleven bestuurder is niet veel aan het woord, maar 
geeft wel aan dat hij er te veel van uit is gegaan dat zijn collega de auditcommissie 
voldoende heeft meegenomen. Naar nu blijkt is er ten minste één zeer kritische 
rapportage van een interimmer niet in de auditcommissie aan de orde gebracht. 

Mede op aangeven van de bestuurder wordt ervoor gekozen niet nu een extra inte-
rim-bestuurder binnen te halen, maar een interim-directeur bedrijfsvoering. Deze 
persoon draagt geen eindverantwoordelijkheid voor de financiële functie, maar 
moet in zijn opdracht wel voldoende ruimte krijgen om orde op zaken te stellen. De 
vergadering wordt vervolgens kort geschorst, zodat de voorzitter en de auditcom-
missie tot een goede formulering van de opdracht kunnen komen, die daarna door 
de Raad van Toezicht wordt vastgesteld.

Er wordt ten slotte afgesproken na de zomer te starten met de discussie over de top-
structuur; met name over de vraag of de tweehoofdige Raad van Bestuur gehandhaafd 
moet worden of niet. 

Figuur 6.6: bevat de agenda van de vergadering van eind mei

Onderwerp Tijdsbesteding

1 Opening 1 minuut

2 Notulen vorige overleg 6 minuten

3 Mededelingen / ingekomen stukken 34 minuten

4 Concept-jaardocument / concept-jaarrekening 35 minuten
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5 Verzuimcijfers 3 minuten

6 Financiën 50 minuten

7 Uitgave Inspectie Gezondheidszorg 13 minuten

8 Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering 4 minuten

8 […samenwerking] 3 minuten

10 Rondvraag en sluiting 1 minuut

150 min. (2 uur, 30 min.)

Een aantal agendapunten omtrent de financiën wordt tezamen besproken, in aanwe-
zigheid van de accountant. Wat hierbij opvalt is dat de toezichthouder van de audit-
commissie vanuit de organisatie het woord voert, naar de collega’s en naar de accoun-
tant. Er worden relatief veel specifieke punten benoemd en besproken, vooral ook ter 
toelichting voor de toezichthouders. Uit het gesprek blijkt dat er een groot overschot 
is gerealiseerd, nog groter dan op basis van de eerdere cijfers bekend was. Daar wordt 
een punt van gemaakt. De Raad van Toezicht constateert dat ze onvoldoende wist hoe 
de vork precies in de steel zat (“Waren we dan eigenlijk wel in control?”). 

De rapportage van de interim-controller wordt ter plekke uitgereikt en besproken. 
Daar zijn geen vragen over. Het is een duidelijk verhaal, dat vertrouwen geeft op het 
punt van ‘in control zijn’ of ten minste ‘in control geraken’. 

Bij het gesprek over het jaardocument wordt nadrukkelijk stilgestaan bij de vraag wat 
er wel en niet in moet namens de Raad van Toezicht.

Over de verzuimcijfers worden geen nieuwe vragen gesteld; het beeld en de acties zijn 
duidelijk.

Op de agenda staat ook de uitgave van de IGZ, ‘de staat van de gezondheidszorg’. Een 
lid van de Raad van Toezicht met een medische achtergrond, die overigens in de ver-
gaderingen niet of nauwelijks aan het woord komt, heeft deze uitgave gelezen en kort 
samengevat op papier. Hij noemt de belangrijkste punten ter vergadering nogmaals 
op. Ter kennisgeving. 

§2.1 Algemene opmerkingen over de vergaderingen
 – Wat in alle vergaderingen is opgevallen, is dat twee leden van de Raad van Toe-

zicht nauwelijks aan het woord komen; één lid van de auditcommissie is daar-
entegen verreweg het meeste aan het woord. Ook de voorzitter bemoeit zich 
vaak en veel met de inhoud. Van de Raad van Bestuur is de voorzitter relatief 
weinig aan het woord, de collega met de portefeuille bedrijfsvoering des te 
meer.
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 – Er is in de vergaderingen heel veel tijd gaan zitten in gesprekken over finan-
ciën, gevolgd door bouwzaken. Hierbij viel op dat de gesprekken veel over de-
tails gingen en slechts in zeer beperkte mate over strategie.

 – De vergadertijd van deze Raad van Toezicht is bijzonder lang, ook in relatie tot 
de andere twee cases.

 – Deze Raad van Toezicht hecht soms minder aan formele zaken, zoals bij de 
benoeming van een nieuw lid, de herbenoeming van bestaande leden of het 
verlenen van goedkeuring aan stukken. Soms is hij er echter zeer kien op, met 
name als het gaat om de formuleringen over bouwzaken of financiële aangele-
genheden.

§3. Interviews

  Interview met Toezichthouder 1 (door een technische storing is een deel 
van het interview niet vastgelegd)

Deze toezichthouder is destijds gevraagd door de voorzitter van de Cliëntenraad. Hij 
is gekomen op een moment dat de organisatie aan het opkrabbelen was na een zeer 
moeilijke tijd, organisatorisch en financieel. Er was een nieuw bestuur en er kwam 
vernieuwing in de Raad van Toezicht. De organisatie is daarna steeds meer tot rust 
gekomen, maar een en ander heeft er wel toe geleid dat financiën een belangrijke rol 
zijn blijven spelen in de vergaderingen. “De gedachte is natuurlijk dat we niet een herha-
ling willen van het verleden.” 

Functioneren toezicht en bestuur
“Zeker vanuit het cliëntenperspectief zou je kunnen zeggen dat het onderwerp kwaliteit 
meer aan de orde zou mogen komen, maar door de bestaande context is dit onderwerp het 
afgelopen jaar relatief weinig besproken.”

Het ontslag van de bestuurder is in feite niet een directe keuze van de Raad van Toe-
zicht geweest. Er is op een gegeven moment een vertrouwenscrisis tussen de bestuur-
ders ontstaan en dan moet je als Raad van Toezicht kiezen. Deze Raad heeft gekozen 
om de huidige voorzitter te laten zitten. “Als we voor de ander hadden gekozen, dan 
was er een breder managementprobleem ontstaan.“ Bovendien was er natuurlijk wel 
een probleem ten aanzien van de organisatie van de financiële functie.

Het is de vraag hoe de topstructuur in de toekomst eruit zal zien. Er is indertijd expli-
ciet gekozen voor een tweehoofdige Raad van Bestuur; de verwachting was meer stabili-
teit en betere informatievoorziening. “Als twee mensen het verhaal vertellen, krijg je een 
completer beeld. Als men het niet met elkaar eens is, dan ontstaat daar natuurlijk wel 
een probleem. Een éénhoofdige Raad van Bestuur leidt mogelijk tot een meer eenduidig 
verhaal, vanuit het bestuur, maar dan moet je wel contact zoeken met de laag eronder.”
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Rol van de voorzitter
De rol van de voorzitter is erg belangrijk. Het is daarbij logisch dat hij armslag heeft 
en neemt. Wel moet ervoor gewaakt worden dat hij te veel zaken vooraf met de be-
stuurders regelt. “Dit is bij ons niet aan de orde.” 

Aantal vrouwen
Het nieuwste lid van de Raad is via een advertentie geworven. Daarbij is expliciet ge-
zocht naar een vrouw, maar vanwege de kwaliteitseisen is dit niet gelukt. Uiteindelijk 
is dat toch het doorslaggevende criterium, waarbij kwaliteit natuurlijk niet altijd een 
goed te omschrijven begrip is. De belangrijkste reden om meer vrouwen in de Raad te 
willen is volgens deze toezichthouder het argument van representativiteit.

Ontwikkelpunt
De rol van sparring-partner zou beter kunnen of in ieder geval verder ontwikkeld kunnen 
worden. Dat zou de bestuurder dan wel echt moeten willen. Het is niet zo dat dit moet, 
omdat de toezichthouders dit willen. Deze toezichthouder heeft geen expliciet oordeel 
over het huidige functioneren van de Raad van Toezicht, noch over zijn eigen rol. Hij bena-
drukt dat een en ander vooral contextafhankelijk is. Kortom, zowel een bestuurder als 
een toezichthouder moet vooral goed situationeel kunnen leidinggeven en reageren 
op ontwikkelingen.

  Interview met Toezichthouder 2, lid auditcommissie
Bèta zat in zwaar weer en toen is deze toezichthouder gepolst voor de Raad van Toe-
zicht. Door de omvang van de problemen en zijn toenmalige werksituatie heeft hij in 
eerste instantie besloten niet op de uitnodiging in te gaan. Later is het verzoek nog-
maals gekomen, net nadat hij gestopt was met werken. Hij heeft dus niet gesollici-
teerd, maar is gevraagd. De twee redenen om ditmaal ‘ja’ te zeggen zijn de maatschap-
pelijke betrokkenheid van deze toezichthouder en het feit dat zorginstellingen zijns 
inziens interessante organisaties zijn geworden, door hun omvang en plek in de omge-
ving.186 De bedrijfsvoering is door de jaren heen gelukkig veel professioneler en daar-
mee interessanter geworden. “In het verleden was het niet mijn ding: te veel vergade-
ren, te weinig professioneel, et cetera.” In de huidige situatie, het afgelopen jaar, kost 
het overigens nog steeds erg veel tijd.

Alvorens ‘ja’ te zeggen op de uitnodiging heeft deze toezichthouder gekeken welke 
mensen in de Raad van Toezicht zitten. Die mensen kende hij vanuit de omgeving, de 
regio. Hij vindt het capabele mensen en dat is belangrijk, omdat je wel iets aan elkaar 
moet hebben als het bestuurlijk tegenzit. 

186 Veltrop en Van Manen (2012) benoemen in hun onderzoek ook diverse redenen waarom mensen een 

‘commissariaat’ accepteren. Het leveren van een maatschappelijke bijdrage staat op de vierde plek van 

meest gegeven reden (p. 17).
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Functioneren organisatie
Wanneer is een organisatie op orde? “Soms is dat een gevoel, ten dele. Anderzijds is er 
toch een aantal criteria dat je afspreekt, financieel en inhoudelijk.” Of een aantal za-
ken dat geregeld moet worden binnen een bepaalde termijn. Als dat lukt, is het prima, 
anders, et cetera. Dat gaat zeker verder dan cijfers alleen. Er zijn bijvoorbeeld wel ver-
bindingen met het Managementteam en de Cliëntenraad. Aan de andere kant zit en 
blijf je natuurlijk op afstand. Je moet ook niet veel dichterbij willen komen. Dat kan 
niet zonder er daadwerkelijk zelf te werken. “Cijfers zijn een exponent van het werk. 
Als het goed gaat, zul je dat gaan zien in de cijfers.” Desalniettemin moeten vooral ook 
de bedrijfsprocessen op orde zijn. 

“Diepte-investeringen zijn in de zorg heel lastig. Je kunt heel moeilijk inschatten hoe de 
financiering eruit zal gaan zien. Dat maakt het toezicht ook lastig. Je kunt veel risico’s haast 
niet goed inschatten. Het is zeker niet zo dat zolang het financieel goed gaat, het goed 
is. Die financiën kunnen namelijk heel snel omslaan. Als dat gebeurt, ben je er niet zo 
snel meer uit. Als je een verkeerd besluit neemt over een langdurige investering in 
gebouwen, dan kun je goed nat gaan. Hoe kun je ervoor zorgen dat zwarte cijfers, zwart 
blijven. Dat is crucialer dan de huidige zwarte cijfers.”

Functioneren bestuur
Als je veel verstand hebt van de cijfers en wat er achter zit, kun je vooral de goede 
vragen stellen aan de bestuurder. Je gaat dan verbanden leggen tussen de begroting 
en de resultaten gedurende het jaar. Als een bestuurder een goed antwoord heeft op 
afwijkingen, dan is het goed. Als blijkt dat men daar niet over nagedacht heeft en 
verrast wordt door de vraag, dan wordt het natuurlijk lastig. “De bestuurder moet van 
die financiële inhoud van zijn organisatie altijd meer weten dan zijn toezichthouder, ook al is 
die bij wijze van spreken accountant geweest. Als dat door anderen te veel moet worden 
voorgezegd, ook binnen je eigen organisatie, dan ga je vroeg of laat een keer de bieten-
brug op.”

“De financieel bestuurder was een goede vent, als het gaat om de benodigde kennis. 
De angel bij hem was: hoe zorg ik ervoor dat de mensen onder mij goed functioneren 
en wat doe ik wanneer blijkt dat dit niet het geval is? Het persoonlijke conflict tussen 
de bestuurders, heb ik niet zien aankomen. Een half jaar voor dit gebeurde, ben ik in 
een Raad van Bestuur vergadering geweest. Daar bleek geen tweespalt of spanning. 
Wel was toen ook al bekend dat de organisatie van de financiële functie zorgelijk was. 
[..] De collega-bestuurders moeten elkaar wel scherp houden en elkaar meenemen in 
lastige dossiers. Ik heb wel eerder gezien dat ten aanzien van de financieel inhoudelijke 
zaken er te weinig verbinding was tussen de bestuurders. Daar was eigenlijk alleen de finan-
cieel bestuurder mee bezig.”

De auditcommissie is bijna twee jaar geleden ontstaan. Een directe aanleiding was dat 
het begrotingsproces toen niet goed is gegaan; de begroting was veel te laat klaar, et 
cetera. “Er is vorig jaar een nieuwe accountant gekomen, die via de informele lijn heeft 
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laten horen dat meerdere zaken minder goed op orde waren dan bij het selectieproces 
van de accountant was gepresenteerd, ook vanuit de rapportages van de vorige ac-
countant.”

Toen in de Raad van Toezicht vergadering bleek dat er tweespalt was, ging het heel 
snel. Dat zit dan namelijk ook al in de organisatie en dan moet er iets gebeuren. “Dat 
heb ik niet op deze manier zien aankomen. Het is wel zo dat ik heb opgemerkt dat we 
vanuit de Raad van Toezicht en zeker vanuit de auditcommissie steeds dichter bij het 
bestuur zijn gekomen op het punt van de organisatie van de financiële functie. Je stelt 
eerst algemene verduidelijkende vragen; als de antwoorden niet bevredigend zijn of te 
lang op zich laten wachten, ga je doorvragen, et cetera.”

“Ook als er geen conflict was gekomen tussen de bestuurders, dan was vroeg of laat ingegre-
pen door de Raad van Toezicht ten aanzien van de financiële functie. Hoe snel en op welke 
manier, weet ik niet.” In ieder geval zou het erom gaan het proces binnen de Econo-
misch Administratieve Dienst op orde te krijgen.

Informatie-voorziening
De notulen van het Managementteam zijn een goede bron van informatie. Je krijgt een 
idee wat er wordt besproken, maar zeker ook wat er speelt; hoe het gaat. Ook de indivi-
duele functioneringsgesprekken met de twee bestuurders geven veel info. Daar krijg je 
een goed gevoel of de bestuurders wel of niet op één lijn zitten, naar elkaar en over de 
diverse dossiers. De inhoud van die gesprekken wordt niet gedeeld met de gehele Raad. 
Het is wel zo dat eerst individuele gesprekken worden gevoerd met de bestuurders. 
Daarna komt er een gezamenlijk gesprek, dat ook wordt genotuleerd. In dit verband is 
een éénhoofdige Raad van Bestuur voor toezichthouders nog veel risicovoller.

“Ik heb buiten de vergadering met enige regelmaat contact met andere toezichthou-
ders, in mijn geval vooral met de voorzitter en met de collega in de auditcommissie. 
We hebben dit jaar ook een onderlinge vergadering van de Raad van Toezicht gehad. 
Ik bel wel eens collega’s op om te vragen of zij zich op punten ook zorgen maken.”

Strategie – diversiteit - verbeterpunt 
“Als ik het niet eens ben met de strategie, stap ik morgen op. Ik kan niet functioneren als 
toezichthouder als ik het niet eens ben met de koers.”

Het is wel belangrijk dat er vrouwen in de Raad van Toezicht zitten, omdat ze meestal 
sensitiever zijn. 

We komen de laatste tijd onvoldoende toe aan het met elkaar bespreken van diverse 
verschillende inhoudelijke onderwerpen. De agenda zit al te vol met stukken die door 
de Raad van Bestuur worden ingebracht.
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  Interview met Toezichthouder 3, lid geworden lopende het jaar
Deze toezichthouder had een brede motivatie om te solliciteren; zijn vader werkte in 
de zorg en zijn partner is jarenlang heel intensief zorggebruiker geweest. Bovendien 
heeft deze toezichthouder zelf in diverse sectoren van de gezondheidzorg gewerkt. 
Het is wel min of meer toeval dat het deze zorgaanbieder is geworden, een beetje in de 
buurt van huis.

Eerste indrukken
Eerste indruk is een professionele Raad van Toezicht en een hoog ambitieniveau. Een 
belangrijke vraag is in hoeverre het bestuur vooruitloopt op de organisatie. “Ik heb ge-
merkt dat we een sterke focus op ‘finance’ hebben en veel minder op medische zaken. Daar heb-
ben we het eigenlijk amper over.” Een ander issue, dat bleek uit een risico-sessie, is de ar-
beidsmarktproblematiek. Dat zou op Raad van Bestuur niveau geagendeerd moeten zijn. 

Verbeterpunt Raad van Toezicht
Het is logisch dat er veel nadruk ligt op finance; de sector heeft de afgelopen jaren al 
veel voor de kiezen gehad. De inkomsten dalen, de risico’s worden groter en de kosten 
ook. Daar komt waarschijnlijk een arbeidsmarktproblematiek bij. Het is dus logisch 
dat het veel aandacht krijgt, maar het risico is dat we het alleen nog maar daarover 
hebben. In onze Raad van Toezicht moet, zonder de aandacht voor finance te laten 
verslappen, meer aandacht komen voor medische zaken en personeelsbeleid. Overi-
gens merkt deze toezichthouder ook op dat het logisch is dat er veel aandacht is voor 
finance en vastgoed, omdat op deze onderwerpen veel deskundigheid in de Raad zit. 

Ontslag bestuurder
Vanaf het begin was het deze toezichthouder helder dat bij de afdeling Finance het 
nodige aan de hand was; er was veel aandacht voor de totstandkoming van de cijfers, 
het begrotingsproces ging langzaam en er waren diverse interimmers. Toen bleek dat 
er een rapport van een interimmer lag, dat niet is gedeeld met de auditcommissie of 
met de Raad van Toezicht. Vervolgens werd duidelijk dat er tweespalt in de Raad van 
Bestuur was. Als er een breuk is binnen het bestuur, waarbij voorligt ‘de een of de 
ander’, dan moet je gaan kiezen. Ook als dit niet was gebeurd, zouden de toezichthou-
ders meer zijn gaan prikken. Zo lees je bij voorbeeld uit de Managementteam-stukken 
dat er vragen worden gesteld over de managementinformatie. Het was dan misschien 
wel iets langer onder de oppervlakte gebleven, maar het was natuurlijk wel duidelijk 
dat er iets niet goed zat.

Functioneren Raad van Toezicht
Het proces van het ontslag hebben we heel zorgvuldig gedaan; we hebben op een gege-
ven moment elkaar echt in de ogen gekeken, zonder dat de andere bestuurder en de 
directie-secretaresse daarbij waren. Dat is ook belangrijk, dat je op dit soort momen-
ten als Raad van Toezicht tot een gedragen oordeel komt. Als we zodadelijk gaan pra-
ten over het toekomstige bestuursmodel, dan moeten we dat ook een keer alleen 
doen. Je moet er natuurlijk ook over praten met de bestuurder erbij, maar die heeft 
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een persoonlijk belang. In deze discussie is overigens tevens belangrijk hoe we aankij-
ken tegen de kwaliteit van het Managementteam, tegen het feit dat een éénhoofdige 
Raad van Bestuur een groter informatiefilter betekent, et cetera. Deze toezichthouder 
vindt een éénhoofdige Raad van Bestuur uitermate kwetsbaar, in de filterfunctie maar 
ook in de stabiliteit van het bestuur. “Een tweehoofdige Raad van Bestuur is rustiger voor 
het bedrijf. Als je kiest voor éénhoofdig, dan zou je in ieder geval de financiële functie (con-
troller) zwaarder moeten maken dan de andere functies in het Managementteam.”

Volgens deze toezichthouder is de Raad van Toezicht het hoogste orgaan, die be-
stuursverantwoordelijkheid vergaand delegeert. “Dat is ook goed. Wij hebben een 
parttime functie en bovendien zitten de bestuurders er helemaal – fulltime bovenop.” 
Maar formeel, in statuten en ook bij de Kamer van Koophandel, is de Raad van Toe-
zicht bevoegd. 

Informatievoorziening 
“Meer contact dan één keer per jaar met het Managementteam, de Ondernemings-
raad en de Cliëntenraad lijkt mij niet nodig, zeker niet als je tussentijds de notulen 
van het Managementteam krijgt. Bij die bijeenkomst krijg je een gevoel bij mensen. 
Het is mij bijvoorbeeld opgevallen dat er veel dezelfde mensen zitten. Ik vind het be-
langrijk dat er diversiteit is; dat er voldoende kritische massa zit. Ik heb de mensen 
hier nog maar beperkt gezien, maar dit beeld is wel opgekomen. Ik heb dat dus wel 
benoemd bij de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.”

Adviesfunctie 
De adviesfunctie kan tot uitdrukking komen in de vergadering, maar als deskundige 
op mijn terrein ben ik beschikbaar voor de Raad van Bestuur om een keer als klank-
bord op te treden, bilateraal. Het goed gebruik maken van je toezichthouders, als 
klankbord, kan ook heel tactisch zijn. Er kan dan wel spanning komen tussen advies 
en controle of toezicht, maar als dat transparant is, kan dit prima. Je legt je met een 
advies niet vast; voortschrijdend inzicht kan uiteindelijk toch tot een andere conclusie 
leiden dan het advies.

Strategie
Als toezichthouder moet je het wel eens zijn met de strategie van de organisatie. Dat 
gaat dan natuurlijk wel vooral om de hoofdlijnen, maar de Raad van Toezicht is een 
belangrijk bestuursorgaan. Die moet niet fundamenteel iets anders vinden dan de 
Raad van Bestuur.

Samenstelling Raad van Toezicht
Ten aanzien van de samenstelling van de Raad van Toezicht is het goed als er meer-
dere vrouwen in zitten, omdat ze vaak net iets anders kijken. Je moet hierbij waak-
zaam zijn voor het ‘excuus-Truus’ effect. Bovendien moet je natuurlijk wel kwalitatief 
goede vrouwen vinden. In een Managementteam is de groepsdynamiek heel belangrijk, 
maar als Raad van Toezicht kom je niet zo vaak bij elkaar. Die groepsdynamische zaken zijn 
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dan iets minder belangrijk. Het afspiegelingsprincipe vind ik wel een wezenlijk punt voor de 
geloofwaardigheid naar je organisatie.

  Interview met Toezichthouder 4, auditcommissie
Deze toezichthouder is benaderd door de voorzitter van de Ondernemingsraad, na 
een project dat vanuit zijn bedrijf is ondersteund in het kader van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Er waren indertijd drie kandidaten die een gesprek hebben 
gehad met de Ondernemingsraad en met de Raad van Toezicht. Hij heeft geen eerdere 
ervaring als toezichthouder. Het beeld van de Raad van Toezicht was dat deze controle 
uitoefent op de Raad van Bestuur, zowel op het punt van strategie als de interne be-
drijfsvoering. “Ik heb geen flauw benul hoe dit bij andere organisaties gaat. Ik vind 
het dus moeilijk te beoordelen of wij het goed doen. Pas toen ik vorig jaar bij de audit-
commissie kwam, heb ik voor mezelf een beter beeld van de organisatie gekregen.”

Invulling toezichthouderschap
Omdat ik niet uit de sector kom en relatief jong ben, kijk ik eerst de kat uit de boom. 
Om die reden ben ik niet zo veel aan het woord. Dat wordt wel meer, omdat ik er lang-
zaam aan natuurlijk ook beter in kom. “Mijn idee is zeker dat we erg veel aandacht 
hebben voor de financiën. Volgens mij heeft dat vooral te maken met het feit dat het 
een lange tijd financieel heel slecht is gegaan met de organisatie. Op een gegeven mo-
ment is met een nieuwe Raad van Bestuur en verversing van de Raad van Toezicht een 
nieuwe start gemaakt, maar wel met het idee dat we kost wat kost moeten voorkomen 
dat de organisatie nog een keer in zo’n situatie komt.“

De focus moet dus langzaam minder naar financiën gaan, maar we wisten en vonden 
dat hier organisatorisch dingen anders moesten en dat duurde te lang. Bovendien ging 
het in het proces nogal eens mis of ten minste niet goed genoeg. “Naar aanleiding van 
deze kwestie hebben we gesproken over de vraag hoe we breder dan alleen via de Raad 
van Bestuur informatie kunnen krijgen. Daarnaast zijn wij in principe nog steeds voor 
een tweehoofdige Raad van Bestuur, niet in de laatste plaats gezien de ervaring in het 
verleden.” 

Ik heb in de laatste vergadering met de twee bestuurders duidelijk aangegeven dat ik 
er geen goed gevoel meer bij had. De resultaten bleven uit en toen bleek er ook nog 
eens onenigheid tussen de bestuurders. “De dag na deze vergadering kregen we een 
aantal stukken doorgestuurd, die we dus niet eerder hadden gehad. Toen was het snel 
duidelijk dat we moesten ingrijpen.”

Strategie
Om een beetje goede werkrelatie te kunnen hebben en houden, moet je als toezichthou-
der kunnen leven met de strategie. Als je het niet eens bent met de richting, dan is er 
toch wel een probleem. Anderzijds is het wel zo dat de toezichthouders geen zorgbe-
stuurders zijn, maar vooral andere (deel)expertises hebben. Dat is ook nodig en aanvul-
lend. Kortom, je moet het er op hoofdlijnen mee eens zijn, maar niet gaan voorschrijven. 
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Als adviseur moet je natuurlijk op afstand blijven. Je kunt wel informatie geven over 
methodieken, maar de echte keuzes moeten ze in de organisatie maken.

Verbeterpunt
Er zijn wel eens extra bijeenkomsten geweest met alleen de leden van de Raad van 
Toezicht, ook los van de crisissituatie. Dat zouden we vaker kunnen doen. Aan de 
andere kant moet je dat zeker niet te vaak doen, los van het bestuur. Dit is ook van 
belang omdat we op de agenda altijd veel punten hebben waar we doorheen moeten. 
We hebben in reguliere vergaderingen dus onvoldoende tijd om rustig bij onderwer-
pen stil te staan. Door de agenda heeft iedereen een beetje een rem op het stellen van 
vragen. 

Nu maken de voorzitters samen de agenda. Naar de toekomst toe zou de Raad van 
Toezicht daar wel wat pro-actiever in mogen en kunnen worden, met de voorzitter 
voorop. Onze voorzitter is volgens mij niet een eerste informatie-filter. Dat vind ik 
ook prima, hoewel het wel betekent dat wij relatief veel stukken krijgen. Voor mij zit 
het verbeterpunt in een proactievere agendasetting, met name als het gaat om een 
aantal inhoudelijke onderwerpen die we periodiek aan de orde zouden moeten willen 
hebben.

Samenstelling Raad van Toezicht
“Ik heb niet zo’n opvatting over het aantal vrouwen. Niet voor en zeker niet tegen. Ik 
ben er erg pragmatisch in. Je moet iedere keer kijken wie mogelijk geschikt is voor de 
invulling van een vacature.” 

  Interview met Toezichthouder 5, voorzitter
Deze toezichthouder had voor hij aan deze functie begon al veel ervaring als bestuur-
der en toezichthouder in diverse typen organisaties. Hij heeft dit altijd gedaan vanuit 
het idee van maatschappelijke betrokkenheid; het gaat niet alleen om werken en geld 
verdienen, maar ook om nuttige zaken voor de maatschappij doen. Hij is betrokken 
geweest bij een van de rechtsvoorgangers van de huidige stichting. Op een gegeven 
moment is hij gevraagd om in de Raad van Toezicht te komen; in zijn eerste vergade-
ring liep het uit de hand, letterlijk en figuurlijk. Er bleek in korte tijd een negatief 
eigen vermogen te zijn. Aldus moest er zeer fors worden bezuinigd en gesaneerd, in-
clusief een directiewisseling.

Achteraf kan worden geconstateerd dat de toenmalige Raad van Toezicht niet zo veel 
te verwijten viel; er waren kritische vragen gesteld. De antwoorden bleken achteraf 
niet te kloppen. Hoe dan ook, de Raad van Toezicht heeft toen besloten zichzelf snel 
te vernieuwen. Aldus werd hij snel voorzitter en werd er een nieuwe Raad van Toe-
zicht gebouwd.

“Ik ben er dus een beetje ingerold, maar had ondertussen wel ervaren dat hier heel 
veel gedreven mensen werken. De eerste indruk van de toenmalige Raad was in zo-
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verre niet onverdeeld positief, dat je zag dat er veel mensen zaten die uit de besturen 
van de fusiepartners kwamen. Er waren nogal wat niveauverschillen: de toezichthou-
ders waren niet zozeer op kwaliteit geselecteerd, maar door de besluitvormingsproces-
sen naar voren geschoven.”

“Ik ben, zeker het afgelopen jaar, erg gefocust geweest op geld. Dat heeft toch wel heel 
erg met de geschiedenis te maken, overigens ook met mijn ervaring bij andere organi-
saties die er financieel heel slecht voor stonden. Je loopt wel de kans dat de focus te 
zeer op geld komt te liggen of dat deze focus remmend werkt, maar als ik terugkijk op 
het afgelopen jaar, vind ik dat in ons geval niet. We hebben de goede besluiten geno-
men.” 

“Ik kan goed afstand bewaren, maar dan moeten er wel goede afspraken worden ge-
maakt. Eén van de belangrijkste zaken is dan dat als er iets is, dit wordt gemeld door 
het bestuur. Dat vind ik voor bestuurders, maar ook voor medezeggenschapsorganen. 
Ik vind ook dat iedereen mij kan bellen, dat wil zeggen de belangrijkste bestuursorga-
nen (Ondernemingsraad, Cliëntenraad maar ook het Managementteam); ik beoordeel 
dan of dit een organisatiebelang is of een persoonlijke zaak. In het laatste geval gaat 
het direct terug naar de leidinggevende of het bestuur. Ik ben zo ook gebeld door de 
voorzitter van de Raad van Bestuur, die aangaf dat er een fundamenteel probleem was 
ontstaan tussen de bestuurders. Toen heb ik echt direct actie ondernomen, à la mi-
nute. Overigens ben ik het afgelopen jaar niet gebeld door één van de bestuursorga-
nen.”

Ontslag bestuurder 
Het is al een paar jaar zo dat de managementinformatie onvoldoende deugt. Dat is 
dus al lang aan de orde. We zijn daarom steeds nadrukkelijker vragen gaan stellen 
hierover. Vervolgens zijn er externen ingehuurd om verandering te brengen. De be-
stuurder heeft hierover gerapporteerd, waarbij altijd het beeld was dat het goed zou 
komen. Dat bleek niet het geval. Daarbij was de druppel dat er adviezen lagen om in te 
grijpen, die niet zijn gerapporteerd aan de auditcommissie en dus ook niet aan de 
Raad van Toezicht.

“De voorzitter van het bestuur heeft aan de bel getrokken en aangegeven dat er maat-
regelen genomen moesten worden. Vervolgens heb ik de financieel bestuurder op 
non-actief gezet, waarna ik de andere leden heb gebeld voor een extra vergadering. De 
reden was een combinatie van het niet melden van een belangrijk rapport en het feit 
dat de collega-bestuurder ook niet meer verder kon en wilde. In de volgende Raad van 
Toezichtvergadering is toen het besluit genomen om niet verder te gaan met deze 
bestuurder.” 

“Het was mij bekend dat de bestuurders niet privé bij elkaar op de koffie kwamen. 
Ook was het zo dat de voorzitter eerder gemeld heeft dat hij taken van de andere be-
stuurder heeft overgenomen, omdat die te veel hooi op zijn vork nam. Dat is vervol-
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gens nog een jaar verlengd. Overigens is dit ook een les: de andere bestuurder heeft 
hier te lang mee rondgelopen. Hij had eerder moeten melden dat zaken niet of onvol-
doende snel zijn opgepakt. Het is nu eigenlijk pas gemeld toen het al te laat was. Een 
belangrijk punt is dus de vraag: Hoe lang houden bestuurders zaken bij zich voordat 
ze het melden bij een Raad van Toezicht. En hoe doe je dat dan?”

Achteraf mag wel gezegd worden dat we dit eerder hadden moeten of kunnen zien aanko-
men. Er waren toch wel aanwijzingen dat het niet helemaal goed ging. We dachten: “Ze 
hoeven ook geen vrienden te zijn.”Wij moeten dus in de toekomst scherper zijn op die 
samenwerking. In de functioneringsgesprekken, individueel en gezamenlijk, zaten 
deze aanwijzingen overigens niet of nauwelijks. 

“We zijn nog niet uit de discussie over de topstructuur, maar neigen nu toch naar één-
hoofdig. Het risico is dan wel dat iedereen met de baas meeloopt en er onvoldoende 
tegenwicht is. Maar, langzamerhand denk ik wel dat het ook anders te regelen is, met 
een éénhoofdige bestuurder. Dan moet er wel een stevige staf omheen staan als het 
gaat om de financiële functie.”

Strategie
“Een Raad van Toezicht moet het eens zijn met de strategie van een organisatie. Je 
moet commitment hebben. Als dat er niet is, moet je eerst doorvragen, totdat het je 
duidelijk is. Maar, als er goed is nagedacht over een strategie, dan moet een Raad van 
Bestuur alle vragen en eventuele aanvallen kunnen beantwoorden en weerleggen. Als 
ze dat kunnen, ga je als toezichthouder door de bocht. De meeste expertise zit toch bij 
die bestuurders. Als dus alle argumenten de revue zijn gepasseerd, dan moet je com-
mitment geven.”

Aandachtspunt
“Belangrijkste speerpunt is dat we, nu de financiën op orde zijn of in ieder geval ko-
men, onze blik weer naar buiten richten. De toezichthouders moeten meer kennis 
gaan krijgen over de consequenties van ontwikkelingen in de zorg, zodat we goed 
voorbereid zijn op de interne discussies en beleidsontwikkelingen.”

  Interview met de bestuurder
De bestuurder heeft zelf in een Raad van Toezicht gezeten van een welzijnsorganisa-
tie, waarvan ook een paar jaar als voorzitter. Hij is daarnaast op meerdere plekken 
bestuurder geweest en heeft dus ook vanuit deze rol ervaring met toezicht.

Functioneren Raad van Toezicht
“De eerste indruk van de huidige Raad was ‘plezierig’, meer dan bij de vorige baan. Het 
is wel altijd een kwestie van gevoel voor en met elkaar krijgen. Het was natuurlijk ook 
wel even wennen, zeker omdat een aantal toezichthouders elkaar kent en ziet in de 
regio, buiten de Raad van Toezicht van deze organisatie om. De wisselwerking hangt 
erg af van hoe je er als bestuurder in staat en hoe open je bent. Ik vind openheid altijd 
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heel belangrijk en dat geeft vaak ook wederzijds vertrouwen. Ik heb ook het gevoel dat 
de Raad van Toezicht mij vertrouwt, dat er een goede wisselwerking is. Dat ze soms 
goed in de adviesrol zitten, maar ook wel aangeven: Het is een advies en zie wat je er 
mee doet. Verder is hier de betrokkenheid erg groot, en groter geworden.”

“Er is veel aandacht voor de financiën, maar ik heb absoluut het idee dat ik kan doen 
wat ik nodig vind. Eind vorig jaar is het verhaal van de financiën naar boven gekomen, 
met name de organisatie van de financiële functie. Dat is de reden waarom het promi-
nent op de agenda is gekomen. Daar komt bij dat een aantal leden affiniteit heeft met 
en kennis heeft van financiën; dat maakt ook dat er veel aandacht is voor de financi-
ele stukken.”

Rolinvulling bestuurder
“Ik probeer zaken die niet zo lekker lopen tijdig op de agenda te krijgen. Ik maak van 
tevoren een concept agenda met stukken, die ik voorleg aan de voorzitter. We hebben 
daar een agendaoverleg over; soms hebben we dan ook een inhoudelijke voorbereiding van de 
vergadering. Of je dat een filter moet noemen weet ik niet, maar het is voor mij wel even 
toetsen hoe iets valt.” 

“Door de gang van zaken ben ik stelliger geworden in het belang van een éénhoofdige 
Raad van Bestuur. Als het niet zo goed gaat, dan zit er geen hiërarchie in een meerhoofdige 
Raad van Bestuur. Wanneer meld je dat dan bij een Raad van Toezicht? Eénhoofdig is veel 
duidelijker. Het is daarbij prima om een directeur bedrijfsvoering te hebben, maar de 
hiërarchie is dan wel helder. Bij tweehoofdig, met taakverdeling ondersteunend en 
primair, is het risico dat er naar elkaar gewezen gaat worden.” 

Relatie toezichthouders - organisatie
“We hebben ongeveer twee keer per jaar een thema-bijeenkomst, soms samen met het 
Managementteam. Dat is altijd in goed overleg gegaan, maar ik probeer dat zeker te 
voeden. Ik heb wel geleerd, zowel van het Managementteam als van de Raad van Toe-
zicht, dat je voldoende aandacht moet hebben voor andere dingen. Informele bijeen-
komsten, een combinatie van een thema-bijeenkomst en een informeel deel, et ce-
tera.”

“Ik ben erg blij met de samenstelling van de Raad zoals die nu is, omdat er met de 
laatste aanwinst weer veel inhoud meekomt, in combinatie met financiën.”

Ontslag collega-bestuurder
“We zijn indertijd samen begonnen. Ik heb in het begin wel wat twijfel gehad over 
de geschiktheid van de collega, met name over hoe hij omging met mensen in de 
organisatie. Hij heeft mij bij voorbeeld brieven gestuurd over hoe zaken gaan, in 
plaats van ze gewoon te bespreken. […] Ik heb dat informeel met de voorzitter be-
sproken, maar dat vond ik wel lastig. In de formele gesprekken met de Raad van 
Toezicht heb ik de punten genoemd die ik onvoldoende vond en waar iets mee moest 
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gebeuren. Dat had ik overigens met de collega-bestuurder voorbesproken, voordat ik 
het met de Raad van Toezicht besprak. Mede naar aanleiding van mijn externe in-
tervisie-groep heb ik geprobeerd er positiever naar te kijken: het gaat financieel toch 
goed?! Het leek een tijdje ook beter te gaan. Echter, ongeveer een jaar geleden zakte 
de kwaliteit van de managementinformatie weer terug. Toen kwamen er rapporten 
van interimmers, het Managementteam ging steeds meer klagen en het begrotings-
proces ging niet goed. Aldus ben ik er meer bovenop gaan zitten. Een interimmer 
heeft toen aangegeven dat zowel de HEAD als de controller niet goed functioneer-
den en eigenlijk weg zouden moeten. Dat bleef maar doorsudderen. Ik heb toen tegen 
de voorzitter gezegd, dat ik me zorgen maakte en gevraagd of ook zij zouden willen door-
vragen op dat financiële deel. Na de bewuste vergadering met de Raad van Toezicht 
heb ik mijn collega-bestuurder gezegd dat ik vond dat het zo niet verder kon. Het 
heeft te lang geduurd. Vervolgens hebben we samen afgesproken het te gaan melden 
aan de Raad van Toezicht. Wat er toen nog bovenop kwam, was dat een rapport niet 
besproken was met de auditcommissie, terwijl mij gezegd was dat dit wel was ge-
beurd.”

“De maandag na de vrijdagse vergadering hebben we die afspraak gehad. Dat hadden 
we vrijdag na de vergadering afgesproken.”

“Ik heb wel signalen gegeven aan de Raad van Toezicht dat het nog steeds niet op orde 
was. Ik heb toen gezegd dat ik blij was dat mijn collega verstand heeft van financiën. 
De vraag is nu wat toezichthouders uit deze boodschap halen.”

“Wat mij betreft was er niets mis met de samenwerking. Het gaat mij niet om hem als 
persoon, maar over het functioneren.”

Man - vrouw
“Mijn ervaring is dat vrouwen gemiddeld anders in zaken zitten dan mannen; vrou-
wen hebben vaak meer oog voor processen.”

Relatie en inzet van toezichthouders
“Ik zou toezichthouders niet zo snel tussendoor bellen. Als er gevoelige zaken zijn, 
dan bel ik de voorzitter uiteraard wel. Mogelijk ook de anderen, afhankelijk van de 
mediagevoeligheid. In sommige trajecten, die strategisch gevoelig liggen, bijvoorbeeld als 
het gaat om samenwerking, dan vind ik het plezierig om met eigen toezichthouders te spar-
ren en niet met adviseurs van buiten. Op dit moment is het zo, dat gezien de situatie één 
van de toezichthouders heel actief betrokken is bij een inhoudelijk dossier. Dat is ei-
genlijk niet de bedoeling en dat hebben we ook naar elkaar toe uitgesproken.”

Aandachtspunt
“Het belangrijkste aandachtspunt is dat we nu weer breder gaan kijken dan financiën. 
Objectiviteit is ook een issue: nieuwe leden van de Raad van Toezicht moeten niet 
direct uit het eigen circuit worden gehaald. Aldus mag de governance-houding wel iets 
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aangescherpt worden. Zo loopt de termijn van twee toezichthouders volgend jaar af, 
maar ik verwacht dat die zonder meer herbenoemd worden. De afgelopen twee jaar is 
er wel een evaluatie van de Raad van Toezicht als geheel gehouden en met name de 
voorzitter is daar erg enthousiast over. Het heeft de groepsvorming in positieve zin 
beïnvloed.”

§4. Reflectie

 – Het eerste en belangrijkste wat opviel aan het functioneren van deze Raad van 
Toezicht is de enorme aandacht voor de organisatie van de financiële functie. 
Dit heeft er uiteraard mee te maken dat een en ander gaandeweg verbonden 
werd met het functioneren van een bestuurder. Dat is vooral in de laatste ver-
gaderingen helder geworden. Al in de eerste vergaderingen was echter duide-
lijk dat de financiële organisatie onder het vergrootglas lag. Het is dus bijzon-
der dat het bestuur, in gezamenlijkheid, niet veel nadrukkelijker en explicieter 
heeft gestuurd op verandering. Anders gezegd: bestuurlijk gezien was het 
wachten op interventies van de Raad van Toezicht. Uit de interviews blijkt dat 
alle betrokkenen zich bewust zijn van de sterke focus op financiën, maar ieder-
een vindt dat logisch, gezien de situatie en omdat de organisatie in het verle-
den financieel in een diep dal heeft gezeten. Daarom heeft niemand de vraag 
gesteld, ook niet achteraf, of het toezicht misschien te veel inzoomde op de-
tails. 

 – De opstelling van één van de leden van de auditcommissie is opmerkelijk. Als 
we kijken naar de exploitatie-resultaten, dan was in deze organisatie niet of 
nauwelijks iets aan de hand. Toch was met name deze persoon ontevreden over 
de werkwijze van de bestuurder bedrijfsvoering. Hierbij deed hij, in het inter-
view, de opvallende uitspraak dat een bestuurder altijd meer moet weten van 
de financiën van zijn organisatie dan een toezichthouder, ookal is die financieel 
onderlegd. Hier denkt niet iedereen hetzelfde over. Zo kwam bij de casus Alpha 
naar voren dat de bestuurder een veto heeft uitgesproken over een kandidaat-
toezichthouder die zijns inziens op te groot detailniveau in de financiën dook 
tijdens het sollicitatiegesprek. 

 – In vergelijking met de andere twee cases, voorziet de Raad van Bestuur van 
Bèta zijn toezichthouders van de meeste stukken. Het zijn iedere vergadering 
stapels papier, waarbij vooral het aantal ingekomen stukken dat ter informatie 
wordt toegezonden, aanzienlijk is. Uiteraard is een en ander bedoeld om de 
toezichthouders zo goed mogelijk te informeren. Meerdere toezichthouders 
geven echter in de interviews aan dat deze hoeveelheid hen remt om vragen te 
stellen of om thema’s aan te dragen die zij van belang vinden om te bespreken.

 – Een aantal toezichthouders komt elkaar ook tegen op andere plekken in de 
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regio. Dat wordt van elkaar gewaardeerd, omdat er dan meer mogelijkheden 
zijn elkaar te spreken. Dit feit is bij de andere cases niet aan de orde.

 – In paragraaf 2.1 is gesteld dat twee leden van de Raad van Toezicht in de verga-
deringen nauwelijks aan het woord komen. Eén van hen benoemde dit ook ex-
pliciet in het interview. De ander helemaal niet. Desalniettemin identificeren 
ook deze toezichthouders zich helemaal met de lijn van de Raad van Toezicht, 
zo bleek in de interviews. 

 – De voorzitter van Bèta is, bij voorbeeld in tegenstelling tot de voorzitter van 
Alpha, veel minder bezig met het vergaderproces en het betrekken van alle le-
den. Hij drukt zowel procesmatig als inhoudelijk een stempel op de vergaderin-
gen. Overigens heeft geen van de andere toezichthouders zich hierover (nega-
tief) uitgelaten in de interviews.
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§1. Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de derde en laatste casus beschreven: de Raad van Toezicht van 
de organisatie Gamma. In vergelijking met de andere twee organisaties, zijn de toezicht-
houders van Gamma relatief vaak en veel op zoek naar de juiste mate en manier van 
interveniëren: afstand en nabijheid. Wat zijn wanneer welke bevoegdheden van de Raad 
van Toezicht? Ook in deze Raad lijken de verhoudingen tijdens de vergaderingen prima, 
op een enkele scherpe procesopmerking na. Tijdens de interviews blijkt dat een en an-
der genuanceerder ligt; dit betreft zowel de opvattingen over de invulling van het voor-
zitterschap van de Raad van Toezicht als het functioneren van de Raad van Bestuur. 

§2. Waarnemingen tijdens vergaderingen

Figuur 7.1: bevat de agenda van de vergadering van begin september

Onderwerp Tijdsbesteding

1 Opening en vaststelling van de agenda 1 minuut

2 Kennismaking M. van Ooijen 5 minuten

3 Strategische koers 105 minuten

Diner 70 minuten

4 Verslag en actielijst vorige vergadering 5 minuten

5 Mededelingen en ingekomen stukken 32 minuten

6 Interne zaken Raad van Toezicht 33 minuten

7 Financiën 35 minuten

8 Voortgang locatie [….] 15 minuten

9 Rondvraag 1 minuut

10 Sluiting 0

232 min. (3 uur, 52 min.)

Deze vergadering heeft een eerste, thematisch deel en een tweede deel: de reguliere 
vergadering. Na een korte kennismaking met de onderzoeker begint deze vergadering 
met een presentatie van de bestuurder over strategische ontwikkelingen. In deze 
voordracht komt een aantal algemene beleidsontwikkelingen aan de orde, waarbij de 
mogelijke consequenties voor de organisatie in ogenschouw worden genomen. Er 
wordt nadrukkelijk ingegaan op de toenemende marktwerking en de vraag hoe de 
organisatie zich moet gaan verhouden tot andere organisaties in de directe omgeving. 
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De voorzitter van de Raad van Toezicht voert een strakke regie op het proces en be-
waakt de tijd. Er ontstaat, mogelijk mede daardoor, geen echte discussie. Er wordt 
door toezichthouders gevraagd naar interpretaties van diverse ontwikkelingen. De 
Raad stelt ook expliciet dat het doel niet is om een gezamenlijke discussie te voeren 
en gezamenlijke conclusies te trekken, maar om voeling te krijgen met de denkwijzen 
en interpretaties van de bestuurder. Dit onderwerp wordt afgerond met de afspraak 
dat de bestuurder de hoofdlijnen van zijn betoog op papier gaat zetten voor de Raad 
van Toezicht. De Raad zal daar vervolgens iets van gaan vinden.

Na een maaltijd, dat in hetzelfde gebouw wordt genuttigd, volgt de reguliere vergade-
ring.

Onder de ingekomen stukken staan een voortgangsrapportage van de bestuurder, een 
overzicht van ziekteverzuimcijfers en een tweetal beleidsstukken die binnen de orga-
nisatie zijn vastgesteld. De meeste vragen om verdere mondelinge toelichting worden 
gesteld naar aanleiding van de rapportage van de bestuurder. Verder geeft de voorzit-
ter aan dat een nota omtrent huisvesting, die op de agenda staat, wordt uitgesteld tot 
de volgende vergadering. De voorliggende notitie vraagt volgens de Raad van Toezicht 
verdere uitwerking. 

Bij de interne zaken van de Raad van Toezicht gaat het in de eerste plaats om de nieu-
we beloningscode van de NVTZ. Daar ontstaat discussie over, omdat deze leidt tot een 
aanzienlijke verhoging van de vergoedingen. Meerdere toezichthouders zijn hier ei-
genlijk op tegen. Bij de stemming blijken twee mensen voor, één tegen en drie ont-
houdingen. De voorzitter concludeert vervolgens dat het voorstel wordt aangenomen, 
waar iedereen direct mee instemt. Typerend is een uitspraak van één van de leden: 
“Als privépersoon vind ik het teveel geld, maar als lid van de Raad van Toezicht onthoud ik 
mij van een standpunt.”

Een ander onderwerp is het gesprek over de eerder gehouden zelfevaluatie; de voorzit-
ter wil de verslaglegging hiervan ook aan de onderzoeker geven, maar daar is een aan-
tal leden behoorlijk fel op tegen. Het argument hiervoor is dat het geen door de Raad 
vastgesteld stuk is, maar een aantal aantekeningen van de voorzitter. De voorzitters 
van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur vinden dit helemaal niet bezwaar-
lijk, maar accepteren de wens van degenen met een uitgesproken mening. 

Ten slotte geeft één toezichthouder onder dit agendapunt aan dat zij een nieuwe baan 
heeft en stelt aan de orde dat dit mogelijk zou kunnen leiden tot belangenverstrenge-
ling. De anderen zien dit risico niet en aldus kan het lid, wat de Raad van Toezicht 
betreft, gewoon aanblijven.

Bij het punt financiën wordt niet alleen gekeken naar de cijfers, maar ook naar het 
reglement van de financiële commissie (auditcommissie), die onlangs is ingesteld. De 
discussie gaat over de vraag in hoeverre binnen deze commissie zaken afgetikt kun-
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nen worden. De conclusie is nadrukkelijk dat het puur een voorbereidende commissie 
is voor de Raad van Toezicht. De uiteindelijke oordeelsvorming en besluitvorming 
moet aldus altijd in de Raad van Toezicht plaatsvinden.

Vervolgens staat de kaderbrief op de agenda; ook op dit punt volgt een discussie over 
de rol en bevoegdheden van de Raad van Toezicht. Het is overigens de tweede keer dat 
er een kaderbrief is gemaakt. Afgesproken wordt dat in de kaderbrief de hoofdlijnen 
van het beleid voor het komende jaar worden genoemd, evenals de financiële kaders 
waarbinnen de begroting zal worden opgesteld. Er vindt vervolgens een discussie 
plaats over de vraag of de kaderbrief zelf dan formeel goedkeuring behoeft. Dit is niet 
het geval; de bestuurder merkt hierbij op dat het natuurlijk wel bijzonder zou zijn als 
er bij het uiteindelijke jaarplan en de begroting een discussie zou ontstaan over de 
kaders. Met andere woorden: het zou toch erg handig zijn dat toezichthouders die 
aarzelingen hebben bij het stuk, dit nu melden. Dit gebeurt niet.

De bestuurder is bezig met het bepalen van het beleid omtrent een mogelijk nieuwe 
locatie van de organisatie. Dat proces is in ontwikkeling en hij wil de Raad van Toe-
zicht hierin meenemen. De Raad is er echter voor beducht om op basis van beperkte 
informatie richtinggevende uitspraken te doen. Aldus stelt hij dat er eerst een meer 
uitgewerkt plan moet komen, alvorens daarover een standpunt in te nemen. 

Wat opviel aan deze vergadering is dat er op meerdere momenten discussie ontstaat 
over de rol en de positie van de Raad van Toezicht. Met name één lid, met een juridi-
sche achtergrond, en de voorzitter zijn hier zeer kien op. Verder is de Raad duidelijk 
op zoek naar mogelijkheden om resultaten meetbaar te maken. 

De bestuurder probeert de Raad van Toezicht heel nadrukkelijk mee te nemen in zijn 
overwegingen; de Raad van Toezicht vindt dat niet altijd makkelijk en vraagt zich af 
wat zijn rol en positie moet zijn. Men wil duidelijk de handen vrij hebben en houden 
voor de momenten waarop de Raad van Toezicht daadwerkelijk stukken moet goed-
keuren. Dat lijkt wat formalistisch, maar anderzijds moet worden gezegd dat er inder-
daad veel ballonnetjes worden opgelaten door de bestuurder. 

Achteraf is tegen de onderzoeker gezegd dat dit de eerste vergadering was waarbij de 
Raad van Toezicht intern een voorbespreking hield van ongeveer een half uur.
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Figuur 7.2: bevat de agenda van de vergadering van medio november187

Onderwerp Tijdsbesteding

1 Opening en vaststelling van de agenda 1 minuut

2 Concept-verslag vorige vergadering 5 minuten

3 Mededelingen/ ingekomen stukken 23 minuten

4 Voortgang kwaliteit 20 minuten

5 Strategische kernlijnen 20 minuten

6 Voorbereiding gesprek bestuur XX 35 minuten

7 Vastgoednota 28 minuten

8 Financiën 11 minuten

9 Rondvraag 1 minuut

10 Sluiting 0

144 min. (2 uur, 24 min.)

Bij de behandeling van de notulen van de vorige vergadering meldt één van de leden 
dat zij zich niet beschikbaar stelt voor een tweede termijn (het is dezelfde persoon 
die de vorige vergadering aangaf een nieuwe baan te hebben). Dit was een bijzonder 
punt, omdat er inhoudelijk geen mededelingen werden gedaan over het hoe en waar-
om van deze keuze, terwijl dit lid pro-actief in de vergaderingen aanwezig is, op een 
ogenschijnlijk positieve manier. Een en ander betekent dat er een nieuw lid geworven 
en geselecteerd moet gaan worden. De voorzitter Raad van Toezicht zal dit proces in 
gang zetten met de Raad van Bestuur. 

Bij de mededelingen en ingekomen stukken wordt naast de voortgangsrapportage 
van de bestuurder de meeste tijd besteed aan een rapportage over het ziekteverzuim. 
De rapportage is zeer gedetailleerd en wordt ook nauwkeurig, tot op detailniveau, 
besproken. Op een aantal afdelingen is het verzuim hoog. Er worden zelfs een paar 
casuïstieken besproken, waarbij één lid duidelijk niet tevreden is over de gevolgde 
aanpak en het resultaat. Uiteindelijk leidt dit tot de verzuchting van de bestuurder: 
“Kom er de volgende keer bijzitten, dan kun je zien hoe we erbovenop zitten.”

In de discussie over kwaliteit worden nagenoeg alleen vragen ter verdere informatie 
gesteld. Tijdens het gesprek over ‘Strategische hoofdlijnen’, dat dient als een voorbe-
reiding op een gesprek met het bestuur van een andere organisatie, valt op dat het 

187 Bij deze vergadering zijn diverse agendapunten gescoord in de vier kwadranten van het model in 

ontwikkeling: zie hoofdstuk 9.
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meer gaat over de procedure en de verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht, 
dan over de inhoud. 

De discussie over de vastgoednota gaat dieper dan in de vorige vergadering; de Raad 
van Toezicht is nog steeds niet tevreden met het stuk, omdat na doorvragen blijkt 
dat in de notitie diverse strategische aannames zitten die niet expliciet zijn gemaakt. 
Dat moet alsnog gebeuren en daarover moet discussie plaatsvinden. De Raad van 
Toezicht wil aldus duidelijker een strategische lijn zien.

In de vorige vergadering is expliciet gesteld dat de financiële commissie slechts een 
voorbereidende commissie van de Raad van Toezicht is. Toch blijkt in deze vergade-
ring dat het onderwerp financiën snel kan worden afgerond nadat het verslag van de 
financiële commissie is besproken en door één van de toezichthouders is voorzien 
van een nadere mondelinge toelichting. 

Het was in deze vergadering merkbaar dat er een voorvergadering was geweest; de 
vorige vergadering was dit niet zo. Verder leek het erop dat de bestuurder echt zoe-
kende is om de Raad van Toezicht mee te nemen; in de praktijk leidt dit ertoe dat de 
status van stukken niet altijd even duidelijk is en dat informatie over strategie, tac-
tiek en uitvoering door elkaar lopen. Aldus lijkt er spanning in de relatie: de bestuur-
der wil de toezichthouders tijdig informeren en meenemen in het beleidsontwikkel-
proces, terwijl de Raad van Toezicht vooral helderheid wil over de vraag die hem 
wordt gesteld.

De vergadering van eind december is niet doorgegaan vanwege weersomstandigheden.

Figuur 7.3: bevat de agenda van de vergadering van medio februari

Onderwerp Tijdsbesteding

1 Opening en vaststelling van de agenda 1 minuut

2 Concept-verslag vorige vergaderingen 15 minuten

3 Mededelingen/ ingekomen stukken 36 minuten

4 Vastgoednota 6 minuten

5 Herziene begroting 38 minuten

6 Procedure-afspraak evaluatie RvT en RvB 13 minuten

7 Rondvraag 1 minuut

8 Sluiting

110 min. (1 uur, 50 min.)
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Eén van de leden is afgetreden en vanaf deze vergadering niet meer aanwezig. De agenda 
voor deze vergadering is in belangrijke mate de agenda die was voorzien voor de verga-
dering van medio december. Door weersomstandigheden kon deze vergadering niet 
doorgaan.

Bij het verslag van de vorige vergadering zitten ook verslagen van de financiële commis-
sie, die in de tussentijd twee keer bij elkaar is gekomen. De laatste keer was om een sub-
stantiële fout in de begroting te bespreken. Vandaar dat vandaag op de agenda een ‘her-
ziene’ begroting staat. In het verslag van de commissie wordt duidelijk wat er verkeerd is 
gegaan. Belangrijk punt in dit verslag, waaraan in de vergadering apart aandacht wordt 
besteed, is dat de bestuurder de voorzitter van de financiële commissie niet tijdig heeft 
ingelicht. De bestuurder heeft wel de voorzitter van de Raad van Toezicht willen bellen, 
maar die was met vakantie. Het is hierbij opvallend dat er niet werd ingegaan op het hoe 
en waarom van de fout in de begroting, terwijl door een misrekening aan de inkomsten-
kant er alsnog aanzienlijke bezuinigingen moesten worden doorgevoerd. Bovendien lijkt 
het zo te zijn dat de werkelijke discussies over financiën in de financiële commissie wor-
den gevoerd, terwijl de Raad van Toezicht dat eigenlijk plenair wilde houden.

Bij de ingekomen stukken wordt gemeld dat er ingegrepen is in het managementteam en 
dat op een plek een interim-manager is aangesteld. Dit is kortgesloten met de voorzitter; 
hierover wordt in de vergadering verder niet doorgevraagd.

De vastgoednota komt slechts kort aan de orde, omdat het stuk in een vorige vergade-
ring ook is besproken. Deze versie bevat de aanvullingen die de Raad van Toezicht toen 
heeft gevraagd. 

Bij het agendapunt begroting wordt nogmaals teruggegrepen op het doorlopen proces. 
Gesteld wordt dat de afspraak is gemaakt dat de bestuurder in het vervolg vergelijkbare 
situaties eerder meldt en niet wacht totdat de inhoudelijke oplossingen al zijn gevonden. 
Inhoudelijk zijn er nauwelijks vragen; wel zijn er enkele vragen om nadere toelichting en 
over de procedure: “Er is tot vandaag geen vastgestelde begroting, terwijl we in februari 
zitten. Hoe wordt hiermee omgegaan? “ Er ontstaat bovendien een discussie over de rela-
tie tussen geld en kwaliteit, die veel tijd in beslag neemt maar geen invloed heeft op de 
goedkeuring van de begroting.

Over de procedure-afspraak om te komen tot een evaluatie van het functioneren van de 
Raad van Toezicht en het functioneren van de Raad van Bestuur wordt enige tijd gedis-
cussieerd. De discussie gaat zowel over het proces als de status van evaluatie-verslagen. 
Moeten verslagen van functioneringsgesprekken met de bestuurder formeel door de 
Raad van Toezicht worden vastgesteld?

Wat in deze vergadering opviel was dat er relatief veel werd gesproken over procedures 
en de consequenties hiervan. Een opvallende rol was weggelegd voor het lid dat de vorige 
keer aankondigde geen tweede termijn te zullen aanblijven. Hoewel de vragen op zichzelf 
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wel duidelijk en juist waren, was bij diverse mensen de nodige irritatie te merken over 
deze rolinvulling. De voorzitter ging echter zeer serieus in op alle vragen en zaken, niet 
in de laatste plaats omdat hij zelf ook veel waarde hecht aan procedurele helderheid.

Figuur 7.4: bevat de agenda van de vergadering van eind maart

Onderwerp Tijdsbesteding

1 Opening en vaststelling van de agenda 2 minuten

2 Concept-verslag vorige vergadering 4 minuten

3 Mededelingen/ ingekomen stukken 9 minuten

4 Beleidscyclus 25 minuten

5 Voordracht nieuw lid RvT 15 minuten

6 Advies […] procuratieregeling 4 minuten

7 Concept-jaarverslag RvT 4 minuten

8 Arbeidsmarktontwikkeling 9 minuten

9 Managementletter 8 minuten

10 Rondvraag 4 minuten

11 Sluiting 1 minuut

85 min. (1 uur, 25 min.)

Naar aanleiding van de notulen wordt nu afgesproken dat het vertrekkende lid niet 
meer deelneemt aan de geplande evaluatie, terwijl dat de vorige vergadering wel 
expliciet is gevraagd. Het argument is dat de evaluatie vooral bedoeld is om afspra-
ken te maken voor het vervolg. 

Bij de ingekomen stukken zit de offerte voor de accountantswerkzaamheden voor 
het komende jaar; dit is opgevoerd omdat formeel de Raad van Toezicht de contrac-
ten sluit met de accountant. 

De discussie over de beleidscyclus gaat vooral over procedures en de planning er-
van. Zo blijft de evaluatie van de Raad van Toezicht formeel staan voor december, 
terwijl eerder is besloten om de evaluatie in juni te doen. Verder is er een apart stuk 
over kritische succesfactoren, die los van het HKZ- kwaliteitssysteem worden ge-
bruikt om de kwaliteit van de zorg en de voortgang daarin te meten. Er ontstaat 
een hele discussie over welke informatie nuttig is en welke niet; ook wordt de vraag 
gesteld welke informatie van belang is voor de Raad van Toezicht. De Raad geeft 
vervolgens aan op punten meer informatie te willen, om een gevoel te krijgen hoe 
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medewerkers in het werk staan. De bestuurder geeft aan dat hij uiteraard graag alle 
informatie wil geven, maar dat de vorige keer toen over het onderwerp informatie 
is gesproken de boodschap was dat het minder kon. De uitkomst van het gesprek is 
dat de bestuurder met één lid van de Raad van Toezicht een voorzet gaat geven van 
één A4 met de informatievoorziening van de bestuurder naar de Raad van Toezicht: 
over welke variabelen wordt gecommuniceerd naar de Raad van Toezicht en vooral 
hoe? 

Bij de selectie van de nieuwe toezichthouder zijn twee mensen van de Raad van 
Toezicht betrokken; er is niet eerder (tussentijds) informatie gedeeld over de kandi-
daten. Aldus wordt de nodige tijd besteed aan het voorstellen van de kandidaat, die 
bij dit agendapunt is aangeschoven. Er ontstaat een pro forma vraaggesprekje. Aan 
het einde van dit gesprek benoemt de Raad van Toezicht het nieuwe lid formeel, 
wat met een drankje wordt bezegeld.

De procuratieregeling komt inhoudelijk niet aan de orde, maar zal eerst in de finan-
ciële commissie worden besproken.

De discussie over de arbeidsmarktontwikkeling is eigenlijk meer een vervolg op de 
eerder gevoerde discussie over de informatievoorziening: welke informatie krijgt de 
Raad van Toezicht wanneer? 

De managementletter is in de financiële commissie besproken, in aanwezigheid van 
de accountant; de financiële commissie geeft hiervan een mondeling verslag. In-
houdelijk zijn er nauwelijks vragen. De meeste tijd wordt besteed aan een paar 
puntjes die al vaker in de managementletter zijn benoemd, maar nog niet zijn opge-
lost. Dat zijn geen wezenlijke zaken, maar toch vindt de Raad van Toezicht dat er 
een keer iets mee moet gebeuren: “Anders lijkt het erop dat we nauwelijks iets met die 
managementletter doen.”

Figuur 7.5: bevat de agenda van de vergadering van eind mei

Onderwerp Tijdsbesteding

1 Opening en vaststelling van de agenda 1 minuut

2 Financiën 33 minuten

3 Verslag vorige vergadering 8 minuten

4 Mededelingen/ ingekomen stukken 18 minuten

5 Voordracht bestuur […] 8 minuten

5 Vastgoedontwikkelingen 37 minuten

6 Jaardocument 10 minuten

bsl - Toezichtdynamica.indd   167 05-11-13   14:49



168

DEEL III:Empirisch Onderzoek 

8 Rondvraag 4 minuten

9 Sluiting 1 minuut

120 min. (2 uur)

Vóór deze vergadering is de evaluatie van het eigen functioneren van de Raad van Toe-
zicht gehouden; hierover worden in de vergadering geen mededelingen gedaan.

Bij het onderwerp financiën staat de jaarrekening op de agenda; deze is in de financiële 
commissie besproken met de financiële man van de organisatie en met de accountant. 
De accountant is ook bij de bespreking van dit punt aanwezig. Hij geeft een korte toe-
lichting op de bevindingen, waarna er enkele toelichtende vragen worden gesteld. Het 
belangrijkste discussie-punt betreft de verdeling van het positieve resultaat. Er wordt, 
ten slotte, stilgestaan bij een aparte notitie over de ontwikkeling van het weerstands-
vermogen. Over het geheel genomen zijn vooral de accountant, de bestuurder en de 
voorzitter van de financiële commissie aan het woord, waarbij het meer gaat om toe-
lichtende vragen en opmerkingen dan over het waarom van de keuzes die zijn gemaakt. 

Bij de mededelingen / ingekomen stukken wordt in deze vergadering alleen de voort-
gangsrapportage van de bestuurder besproken. Daarover zijn de nodige vragen ter ver-
dere toelichting. Wat opvalt is dat het veelal heel specifiek inhoudelijke vragen zijn, 
soms tot op een hoog detailniveau.

Het punt van de voordracht voor een bestuur van een stichting waarin de organisatie 
participeert, is een vervolg op een eerdere discussie in de Raad en wordt in deze verga-
dering formeel afgehandeld. 

Het thema vastgoedontwikkelingen is een vervolg op eerdere discussies; er liggen in-
middels andere stukken, maar de kritiek van de Raad van Toezicht blijft hetzelfde. Hij 
vindt dat hij meer informatie moet hebben, dat de analyses en de strategische keuzes 
scherper in beeld moeten worden gebracht en onderbouwd. De vraag die ook nu expli-
ciet wordt gesteld, is: “Waar zeggen we ja tegen als we deze stukken goedkeuren?“ Er 
wordt daarom nu geen ‘ja’ gezegd.

Over het jaardocument wordt een beperkt aantal vragen ter verdere toelichting ge-
steld; er wordt ook even stilgestaan bij de tekst van de Raad van Toezicht, waarna het 
document wordt vastgesteld.

§2.1 Algemene opmerkingen over de vergaderingen
 – In alle vergaderingen wordt veel tijd besteed aan de rol en bevoegdheden van 

de Raad van Toezicht; de voorzitter en één van de leden brengen dit geregeld 
aan de orde.
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 – Gedurende het hele jaar staat het thema vastgoed op de agenda, waarbij het de 
bestuurder maar niet lukt de Raad van Toezicht tevreden te stellen; overigens 
lukt het de Raad van Toezicht onvoldoende om helder te maken wat hij wil. Dat 
lijkt duidelijk, namelijk heldere strategische opties en voorstellen voor keuzes. 
De vraag is echter of het ontwikkelproces hiervoor al vergenoeg is. De bestuur-
der probeert vooral een gezamenlijk proces met de toezichthouders te lopen en 
hen hierbij als klankbord te gebruiken. Men slaagt er echter niet in om op dit 
punt heldere uitspraken te doen over verwachtingen en afspraken.

 – Een opvallend punt is het functioneren van de financiële commissie; hoewel 
bedoeld als een commissie die zaken rondom financiën voorbespreekt ten be-
hoeve van een goede discussie in de Raad van Toezicht, blijkt vanaf het begin 
dat juist daar de discussies worden gevoerd en de conclusies in de Raad worden 
bekrachtigd.

 – Naast het thema ‘rol en verantwoordelijkheid’ speelt in deze Raad ook het the-
ma ‘informatie-voorziening’; hoewel de hoeveelheid papier aanzienlijk is en de 
Raad klaarblijkelijk in eerdere discussies heeft aangegeven dat ze met minder 
informatie toe kan, wordt er bij tijd en wijle vooral aanvullende informatie ge-
vraagd.

 – Het vooroverleg dat de Raad van Toezicht heeft ingesteld, lijkt gaandeweg het 
jaar een steeds explicietere rol te gaan spelen, in de zin dat tijdens de vergade-
ringen vaker naar dit overleg wordt verwezen.

§3. Interviews

  Interview met Toezichthouder 1, afscheid genomen gedurende het jaar
Deze toezichthouder is op voordracht van een van de leden van de Raad van Toezicht 
in de Raad gekomen. Dit was overigens nog bij een rechtsvoorganger van de huidige 
organisatie, bijna tien jaar geleden. In vergelijking met nu was die Raad van Toezicht 
“een verzameling mensen die met de beste bedoelingen de zaken oppakten”. Minder 
een team met op elkaar afgestemde competenties dan nu. 

Functioneren Raad van Toezicht
“Ik vond het in het begin lastig om op een goede manier mijn rol te vinden, met name 
de mate van afstand die nodig is. We hebben een heel enthousiaste bestuurder en 
enerzijds wil je dat enthousiasme vooral behouden, maar anderzijds moeten zaken 
wel goed geregeld zijn, administratief en financieel. Achteraf vind ik dat we daar 
strakker op hadden moeten sturen. We hebben toch wel meerdere malen meege-
maakt, tot recent aan toe, dat er fouten in de begroting zaten en er lijken uit de kast 
kwamen. Overigens is het nu wel veel beter dan vijf tot tien jaar geleden.”

bsl - Toezichtdynamica.indd   169 05-11-13   14:49



170

DEEL III:Empirisch Onderzoek 

Vlak voordat de deelname aan dit onderzoek startte, is er een ‘bezinningsbijeen-
komst’ gehouden. Er was namelijk een vervelende situatie geweest, waarover de Raad 
van Toezicht eerst zelf en later met de bestuurder heeft gesproken. Daar kwam bij dat 
er net twee nieuwe leden in de Raad zaten. Toen is besloten om een vooroverleg in te 
stellen, een half uur voor de reguliere vergadering. 

“Wat ik wel eens lastig vind, is dat ik merk dat de mensen in de Raad niet weten hoe de werk-
vloer functioneert. Ik heb daar zelf gestaan, zij het lang geleden. Ik vraag me echter wel eens 
af in hoeverre mensen die altijd in managementfuncties of beleidsfuncties hebben gewerkt, 
hier een goede inschatting van kunnen maken. Wij krijgen voornamelijk informatie van de 
bestuurder; we spreken anderen niet of nauwelijks. Dat is een filter, maar als je ver-
trouwen hebt in de bestuurder, dan hoeft dat niet bezwaarlijk te zijn. Ik vrees wel dat 
de kwaliteit van de mensen onder de bestuurder niet van voldoende niveau is. Mocht 
de bestuurder dus wegvallen of weggaan, dan is er een probleem. Dat is wel besproken 
met de bestuurder en hij zegt dat de uitvoeringsorganisatie gewoon door zal rollen. 
Desalniettemin vind ik toch dat hij intern onvoldoende sparringpartners heeft.” 

Deze toezichthouder is zeer te spreken over de kwaliteit van de huidige Raad, omdat 
iedereen naast algemene kennis en vaardigheden specialistische kennis heeft. Het is 
wel zo dat een tijdje terug een lid met specifieke financiële deskundigheid de Raad 
heeft verlaten vanwege het einde van de zittingstermijn. Er zijn nu wel mensen met 
financiële kennis, maar dat is niet hun kern-expertise. 

Het verslag van de vorige zelfevaluatie van de Raad van Toezicht, dat tijdens de eerste 
vergadering waarbij de onderzoeker aanwezig was aan de orde kwam, was in feite een 
aantal aantekeningen van de voorzitter; deze waren niet bedoeld als verslag van de 
vergadering. Daar stond ook vrij kort door de bocht in wat de toezichthouders sterke 
en zwakke punten van de bestuurder vonden; dat is tijdens die bezinningsbijeen-
komst kort besproken, maar niet als voorbereiding op een functioneringsgesprek met 
de bestuurder. “De voorzitter heeft dit klakkeloos naar de bestuurder gestuurd, wat 
echt niet de bedoeling was.” 

Hoewel de verhoudingen in de Raad goed zijn, zegt deze toezichthouder dat het niet 
altijd makkelijk is je plek te hebben en te houden. Ze heeft wel een beetje moeite met 
één collega die vaak als eerste het woord pakt en haar vaak het gras voor de voeten 
wegmaait. Wat in dit verband opvalt is dat de toezichthouder een paar kritische mo-
menten benoemt, terwijl zij op die momenten zelf niets heeft gedaan of gezegd. Met 
andere woorden: er zijn pijnpunten geconstateerd, maar niet zelf opgepakt.

Voorzitter
De voorzitter speelt “uiteraard” een belangrijke rol; de huidige voorzitter brengt meer 
dan de vorige. De rol van voorzitter wordt moeilijker, omdat het niveau van de Raad 
toeneemt. “Ik denk dat de vorige voorzitter de huidige groep veel moeilijker aan zou 
kunnen. Anderzijds denk ik dat we de voorzitter langzamerhand strakker moeten 
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gaan sturen, bijvoorbeeld ten aanzien van de agendasetting. Daarin zou de voorzitter 
nog kunnen groeien.”

Ontwikkelpunt
Ontwikkelpunt is het voldoende voeling houden met de organisatie; meer voeling met 
het Managementteam en de werkvloer. In algemene zin zal de professionalisering van 
de Raad van Toezicht verder handen en voeten moeten krijgen. Het is overigens wel 
de vraag hoe dat zal gaan. “Een valkuil is dat de vraag naar informatie alleen maar toe-
neemt, evenals het detailniveau. Dat zou toch voorkomen moeten worden. Het gaat om de 
competentie om op het juiste moment de juiste vragen te stellen en niet om altijd alleen 
maar meer vragen te stellen.”

  Interview met Toezichthouder 2, lid van de financiële commissie
Deze toezichthouder is destijds getipt door één van de leden van de Raad; hij heeft 
vervolgens gereageerd op een vacature en heeft twee gesprekken gevoerd. Deze Raad 
van Toezicht is interessant, omdat deze toezichthouder in zijn dagelijks werk veel te 
maken heeft met toezichthouders in de publieke sector. Bovendien vindt hij de ge-
zondheidszorg een interessant domein. Dit is overigens zijn eerste toezichthouder-
schap in de zorg.

Functioneren Raad van Toezicht
Wat hem is opgevallen, is dat de financiële marges heel klein zijn; kleiner dan ver-
wacht. “Wat mij ook is opgevallen, is dat het niveau van het management beperkt is. Dit 
heeft natuurlijk te maken met de financiële ruimte om managers en stafmedewerkers 
aan te nemen. Overigens heeft de bestuurder dit ook bevestigd, naar aanleiding van 
de vraag: “Mocht jij wegvallen of weggaan, kan dan iemand onder jou tijdelijk de be-
stuurdersrol waarnemen? Antwoord: Nee, daarvoor is de kwaliteit onvoldoende.” In 
principe vind ik dat een eenhoofdige Raad van Bestuur de voorkeur heeft, omdat er 
dan één aanspreekpunt is. Als je vervolgens ziet hoe kwetsbaar het is in deze organi-
satie, dan zet je dat echter wel aan het denken.”

“Er is te weinig contact met het managementteam; vanuit de financiële commissie is 
er wel vaker overleg met de financiële man.” Het voorgesprek binnen de Raad vindt 
deze toezichthouder heel goed en functioneel: “Ik kan dan even stoom afblazen, omdat 
ik de stukken vaker slecht vind.” In de vergadering komt dit minder naar voren, maar dat 
komt omdat ik merk dat de rest er anders tegen aan kijkt. In het vooroverleg wordt 
ook bepaald welke onderwerpen en punten in het overleg gemaakt zullen worden. Je 
moet ook kiezen. Het vooroverleg leidt tot een eigen filter in de vragen en tot afstem-
ming welke vragen er worden gesteld. “Als jij de enige bent die een bepaalde vraag 
heeft, dan kan ervoor worden gekozen om die vraag bilateraal te stellen.” Deze toe-
zichthouder vindt niet dat dit de dynamiek te veel bepaalt, zeker niet negatief. 

Je merkt wel eens dat een stuk voorbesproken is met de voorzitter en dat die het stuk 
wel goed genoeg vindt om op de agenda te zetten, terwijl de Raad in zijn geheel het 
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stuk onvoldoende vindt. Omtrent het vastgoed is dit twee keer gebeurd. Nu is het zo 
ver dat we zelf een extra vergadering hebben gepland om met de bestuurder verder te 
praten hoe de vastgoednota kwalitatief zodanig wordt dat de Raad van Toezicht hem 
voldoende vindt en kan goedkeuren.

Adviesfunctie
“Het is moeilijk om als toezichthouder de adviesfunctie in te vullen, zeker als je zelf 
adviseur bent; als jij een naam noemt van een persoon die jij goed vindt, dan stuur je 
misschien wel te stevig. Je kunt natuurlijk wel de goede vragen aandragen. Heb je hier 
aan gedacht? Let op dit, et cetera.” Overigens valt het deze toezichthouder op dat de 
bestuurder weinig om advies vraagt. Dat mag, maar deze toezichthouder vindt dat de 
bestuurder meer gebruik zou kunnen maken van de aanwezige deskundigheden.

Strategie
“Een toezichthouder hoeft het niet altijd helemaal eens te zijn met de strategie; je 
moet wel begrijpen waarom de bestuurder het doet. Je moet er niet zitten met het 
idee: “Wat zou ik doen?”. Je moet kijken wat het verhaal van de bestuurder is; klopt 
het met de visie en brengt het de continuïteit van de organisatie niet in gevaar? Wel 
vind ik dat we eigenlijk geen goed Strategisch-beleidsplan hebben. Dat maakt dat we nu 
deelstrategie-stukken krijgen, bijvoorbeeld op het terrein van vastgoed.” Er is dus wel 
wat kritiek op het strategische vermogen van de bestuurder. Daarom gaat de Raad van 
Toezicht er nu dichter op zitten.

Voorzitter
“De rol van de voorzitter is heel belangrijk, zelfs belangrijker dan ik van tevoren 
dacht. Er is veel aandacht voor dat iedereen voldoende aan het woord is of kan zijn. 
Dat is wel echt gericht op het behouden van de lieve vrede. Er zou scherper gestuurd 
kunnen worden, in de zin dat we soms terugvallen of terugkomen op punten die we al 
eerder besproken hebben.” 

Diversiteit
Het is van belang dat er voldoende vrouwen in de Raad van Toezicht zitten en dat is in 
deze Raad zeker het geval. Het moet wat deze toezichthouder betreft overigens niet 
om percentages gaan. Wel is het zo dat als je alleen maar mannen of alleen maar vrou-
wen hebt, je een ander type vergadering krijgt dan wanneer er een mix is.

Verbeterpunt
Verbeterpunt voor de Raad is dat hij ervoor moet gaan zorgen dat de kwaliteit van de 
stukken beter wordt. Bovendien moeten er nog stappen worden gezet in het goed 
invullen van de werkgeversrol. 

Wat in dit interview opviel was dat deze toezichthouder vrij stevige uitspraken doet 
over de kwaliteit van de organisatie en de verantwoordelijkheid van het bestuur. Toen 
de onderzoeker aangaf dat over deze opvatting weinig is gebleken tijdens de vergade-
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ringen, zei de toezichthouder dat deze zaken met name in het vooroverleg aan de orde 
komen. 

  Interview met Toezichthouder 3, afscheid genomen in mei
Deze toezichthouder zat in de Raad van Toezicht van één van de rechtsvoorgangers 
van de huidige organisatie. De reden om daarin te gaan, was puur uit maatschappe-
lijke betrokkenheid; het was ook een onbezoldigde functie. Vanuit de werkomgeving 
waar de toezichthouder toentertijd actief was, was het wel interessant om te zien hoe 
de zorg in de praktijk werkt. Deze toezichthouder had op voorhand geen duidelijk 
beeld over het functioneren van het bestuur en het toezicht in de gezondheidszorg. 

Functioneren Raad van Toezicht
“Er komt steeds meer druk op toezichthouders, door de complexiteit van de zorg en 
de risico’s waaraan zorgorganisaties bloot gesteld worden. Toezicht gaat om zorgen voor 
continuïteit. Hierbij ga je uit van het vertrouwensmodel: het vertrouwen dat het be-
stuur de goede dingen doet en dat je als Raad van Toezicht samen met de Raad van 
Bestuur voor dezelfde opdracht staat. Je moet voorkomen in een afrekencultuur te 
verzanden.” Kijkend naar de Raad van Toezicht van deze organisatie, constateert deze 
toezichthouder een beweging naar meer afrekenen. Er wordt hierbij verwezen naar 
een vergadering die heeft plaatsgevonden na de laatste vergadering waarbij de onder-
zoeker aanwezig was. Er is op het moment van het interview een aanzienlijk financi-
eel probleem bij de organisatie, waarbij een aantal toezichthouders heeft aangegeven 
dat er sprake is van ‘een gele kaart voor de bestuurder’. 
“Wij dachten een paar jaar geleden al dat we professioneel waren, maar doordat er meer 
mensen uit het bedrijfsleven zijn gekomen, zie je dat professionaliteit een verdere invulling 
krijgt. Bedrijfsmatig werken en het aanspreken op afspraken wordt veel steviger.”

Vooroverleg
Het vooroverleg heeft vaak een andere toon dan de eigenlijke vergadering. In het 
vooroverleg worden zaken steviger aangezet. “Dat wordt steeds meer sfeerbepalend.” 
Als de bestuurder dan binnenkomt en de echte vergadering begint, dan proeft hij na-
tuurlijk de sfeer. Daar moeten we voorzichtig mee zijn.

In reactief opzicht heeft de Raad van Toezicht zeker een beeld over de kwaliteit van de 
stukken, maar de Raad kan vooraf nog niet zo goed aangeven wat de verwachtingen 
zijn. In ieder geval komt dat nog niet of onvoldoende over bij de bestuurder. Hier ligt 
een aandachtspunt voor de voorzitter, die de stukken voorbespreekt met de bestuur-
der. Hij moet meer aandacht gaan besteden aan het helder krijgen wat de Raad van 
Toezicht wil en dit in zijn voorbesprekingen meenemen. Op dit moment heeft de 
voorzitter de rol van toetssteen van stukken. Maar, bij ons is nu al vaker gebleken dat 
de Raad van Toezicht als geheel iets anders vindt dan de voorzitter. Dat is lastig. Op 
dit moment is het voor toezichthouders onvoldoende duidelijk wat de voorzitter heeft 
voorbesproken. 
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“Als je alleen al kijkt hoe we zitten, dan zie je dat de bestuurder aan de ene kant van de 
tafel zit en wij steeds meer als groepje aan de andere kant. Dat is misschien niet een 
bewuste strategie of keuze, maar doordat wij samen een vooroverleg hebben en bij 
elkaar gaan zitten, terwijl de bestuurder natuurlijk iedereen goed wil kunnen aankij-
ken, ontstaat deze opstelling. We hadden een collega die met mij veel aandacht had 
voor dit soort zaken. Nu weet ik niet of dit nog zo is; het lijkt erop dat vooral de zake-
lijkheid toeneemt.”

“Ik ben niet gelukkig met de manier waarop het vooroverleg nu gevoerd wordt; mis-
schien kunnen we beter meer tijd nemen in de formele Raad-van-Toezicht-vergade-
ring met de Raad van Bestuur. Nu bespreken we dingen voor, met het oogmerk van 
efficiency, maar het risico is dat we dingen vastzetten voordat we het goed besproken 
hebben met de bestuurder. De andere kant is natuurlijk dat het een goede zaak is dat 
toezichthouders ook van elkaar weten hoe ze erin zitten. De vraag is dus hoe je dit 
doet zonder dat je te sturend wordt. De kwestie is daarom toch of een eigen voorover-
leg goed is; je ziet zo langzamerhand de effecten op de bestuurder. Het lijkt wij – zij te 
worden. Je zou dus op zijn minst meer open moeten zijn over wat in het vooroverleg 
is gezegd. Daarnaast moeten we kijken hoe en wat we in het vooroverleg doen. In het 
begin was het meer procesmatig, dat was prima. Nu worden punten al veel meer in-
houdelijk voorbesproken.” 

Adviseren - strategie
“De bestuurder wordt iets minder actief in het vragen om advies, omdat hij merkt dat advie-
zen minder vrijblijvend worden. Bovendien moeten wij het niet willen dat we iedere keer 
teruggekoppeld krijgen of de bestuurder iets doet met adviezen of waarom hij in be-
paalde situaties geen adviezen vraagt. Deze bestuurder vraagt soms in de adviserende 
fase om toetsende uitspraken: “Mag ik door?”. In dat geval weet de Raad van Toezicht 
niet waar hij ja tegen zegt. Het lijkt erop dat de bestuurder iedere keer om een besluit 
vraagt, terwijl dat eigenlijk pas aan het einde van het traject kan. Als het gaat om de 
strategie moet je als bestuurder de Raad van Toezicht meenemen in je overwegingen en 
de varianten waaruit je een keuze maakt. Dan wordt het risico minder groot dat een 
toezichthouder die er een minder goed gevoel bij heeft of een andere opvatting, tegen 
de mening van de bestuurder ingaat. “ Een en ander leidt tot de volgende conclusie bij 
deze toezichthouder: “De bestuurder merkt dat het vertrouwen van de Raad van Toezicht 
aan het afnemen is.” 

In deze Raad van Toezicht worden de Managementteam-notulen niet verspreid, maar 
de bestuurder heeft wel aangegeven dat hij hier helemaal geen bezwaar tegen heeft. 

Aandachtspunt is om het evenwicht te bewaren en niet door te schieten in toetsen en 
beheersen. Bovendien moet de Raad ervoor waken zich richting de bestuurdersstoel 
te begeven, vooral in spannende tijden. 
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“Mocht de bestuurder vertrekken, dan komt de discussie over een tweehoofdige Raad 
van Bestuur; ik denk dat een eenhoofdige Raad van Bestuur goed is, maar maak me 
wel zorgen over de kwaliteit van de managementlaag daaronder.” 

Diversiteit
“Ik geloof dat vrouwen iets anders meebrengen in een discussie in een Raad van Toezicht. 
Bovendien denk ik dat er ten minste twee vrouwen in een Raad van Toezicht moeten zitten, 
wil dit enig effect hebben (kritische massa). Maar, ik vrees in deze discussie wel heel erg 
voor het excuus-Truus effect. Uit principe vind ik dat de verhouding ongeveer 50-50 
zou moeten zijn. Als het gaat om eigenschappen, dan ligt dat toch nog net iets meer 
aan personen, dan aan man – vrouw. Het is wel heel belangrijk dat je mensen hebt en 
krijgt die aandacht hebben voor de groepsdynamica en voor de vraag hoe processen 
lopen. Ze moeten dan bovendien bereid zijn hier iets over te zeggen. Zelf heb ik me niet 
altijd zeker genoeg gevoeld om op tafel te leggen dat ik vond dat we volgens mij toch wel erg 
ver uit elkaar lagen met onze opvattingen. Het functioneren van Raden van Toezicht 
hangt heel erg af van de personen en daarom lijkt het mij erg moeilijk om algemene 
uitspraken te doen over het functioneren van Raden van Toezicht.” 

  Interview met Toezichthouder 4, nieuw lid sinds mei 
Deze toezichthouder is verknocht aan de publieke sector en is daarom ook van jongs 
af aan betrokken bij diverse besturen. “De afgelopen jaren heb ik dat iets minder ge-
daan en dat begon te kriebelen. Ik ken mensen die toezichthouder zijn en het leek mij 
leuk om op dit punt ook ervaring op te doen. Daarbij zocht ik iets in de buurt en toen 
kwam de vacature van Gamma voorbij. De naam kende ik, maar de organisatie is 
nieuw voor mij. Mijn beeld van toezichthouden is toezien op de financiële continuï-
teit, het werkgeverschap van de bestuurder invullen en adviseren of klankbord zijn. 
Alle drie de aspecten zijn ook al aan de orde geweest in de paar vergaderingen die ik 
nu heb meegemaakt. Het verbaast me dat de toon in het vooroverleg veel steviger is 
dan in de Raad van Toezicht zelf. Verder komt de Raad zeer professioneel over: veel 
kennis op diverse gebieden, veel bestuurservaring en ervaring als toezichthouder.”

Functioneren Raad van Toezicht
“Ik vraag me af of en wanneer er meer druk uitgeoefend gaat worden op de bestuurder 
als de toezichthouders niet of onvoldoende tevreden zijn over de resultaten of de 
voortgang hierin. Dat is nu aan de orde, omdat de resultaten plotsklaps tegen blijken 
te vallen. Ik heb hierin nog geen actieve rol gehad of genomen. Ik bemerk dat ik veel 
meer zit op het vragen naar het waarom, terwijl de Raad op dit moment vooral op de 
toer is van resultaten afspreken op nu vast te stellen momenten. Ik ben heel erg aan 
het kijken naar personen. Ik heb nog geen uitgesproken meningen over wat goed toe-
zicht is en wat het bijbehorende gedrag moet zijn. Ik vind wel dat je de bestuurder 
altijd voldoende ruimte moet geven. Daartegenover is het logisch dat je scherp bent 
op de financiële afspraken en resultaten.” 
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“Vanaf de eerste vergadering is mij wel duidelijk dat er een behoorlijke spanning is 
tussen bestuur en toezicht. Dat heeft te maken met een aantal processen en dit wordt 
verergerd door de actuele financiële situatie. Als je echter te veel discussieert als Raad 
van Toezicht, dan is de lijn voor een bestuurder ook niet duidelijk. Er is dus wel iets 
voor te zeggen dat een Raad van Toezicht met eenduidige boodschappen naar de Raad 
van Bestuur komt.” 

Rol voorzitter
De voorzitter is volgens deze toezichthouder een belangrijke schakel tussen bestuur-
der en toezichthouders. Hij beoordeelt in eerste instantie de stukken en is tevens een 
eerste klankbord voor de bestuurder. Bovendien bereidt hij met hem de vergaderingen 
voor. “Het is belangrijk dat de Raad van Toezicht een beeld heeft van het functioneren 
van de bestuurder in de organisatie. Wat vinden de bestuursorganen en de managers 
ervan? Wat vinden de medewerkers?” 

  Interview met Toezichthouder 5, lid van de financiële commissie
Deze toezichthouder heeft indertijd gesolliciteerd op een vacature, omdat het een 
mooie aanvulling is op haar andere werkzaamheden. Het had niet per se een organisa-
tie in deze sector hoeven zijn; ditmaal was vooral van belang dat het iets in de eigen 
woonregio is. Het beeld bij deze Raad van Toezicht was dat verandering wenselijk was, 
maar zeker ook dat de mensen die de procedure deden, dit heel serieus oppakten. 
Overigens heeft deze toezichthouder nog geen ervaring in toezichthoudende functies.

“In het begin vond ik het toezichthouderschap lastig, omdat ik nogal wat context mis-
te. Zeker omdat we maar een beperkt aantal keren per jaar vergaderen. Dit gevoel is 
beter geworden toen ik in de financiële commissie kwam. Een tweede punt is dat het 
toezichthouderschap veel meer tijd kost dan verwacht; bovendien voel ik de verantwoor-
delijkheid meer dan ik had verwacht. Ik zou in de toekomst dus meer aandacht willen 
besteden aan inwerken. Deze organisatie is toch kwetsbaar, mede gezien de schaal-
grootte. Hoe kun je er nou voor zorgen dat niet gebeurt waar je bang voor bent, zon-
der dat je op de stoel van de bestuurder gaat zitten? Zeker als je vindt dat de organisa-
tie niet zo professioneel is, met name als je zelf ander referentiemateriaal hebt. Je 
kunt natuurlijk wel voldoende context krijgen als toezichthouder, maar daar moet je 
wel in investeren.”

Informatievoorziening
“Het is voor mij zonneklaar dat je meerdere bronnen moet hebben. Als er één bestuur-
der is, moet je dat dus anders regelen, bijvoorbeeld door als financiële commissie de 
financiële man van de organisatie meerdere keren per jaar te spreken. Een ander voor-
beeld is om informeel met een Managementteam-lid mee te lopen, et cetera. Er mag 
bij ons wel een tandje bij, maar ik weet dat ik op de as zit van ‘te bemoeizuchtig’.”

De voorvergadering werkt wat mij betreft goed. Omdat wij inmiddels een aantal jonge 
ambitieuze mensen hebben, is het goed dat we een en ander van tevoren afstemmen. 
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Dan krijg je iets meer rust in de vergadering. “Ik weet dat de bestuurder er niet zo blij 
mee is, omdat hij zich natuurlijk afvraagt wat wij daar doen. Als het goed is, gaat het 
in het vooroverleg niet zozeer over de inhoud, maar over de manier waarop we de 
dingen aanpakken. Als dit anders overkomt bij de bestuurder, dan moeten we daar 
extra alert op zijn.”

Er is volgens deze toezichthouder wel voldoende discussie in de Raad van Toezicht en 
er is ook voldoende diversiteit, maar het gaat wel te weinig over de inhoud van de 
zorg. “We hebben ook geen mensen die uit de zorg komen.” 

Strategie
“We zouden strategie-sessies moeten hebben in de ontwerpfase en niet alleen in de 
besluitvormingssessie. Ik weet dat niet iedereen daarvoor is, de voorzitter bijvoor-
beeld. Je hoeft het zelf niet per definitie eens te zijn met de strategie die de bestuur-
der voorstelt, maar de Raad van Bestuur moet je wel kunnen overtuigen dat het de 
goede weg is. Als je daar toch niet in gelooft, dan is het de vraag hoe de Raad van Toe-
zicht in zijn geheel ertegenaan kijkt. Als de minderheid het niet ziet zitten en de 
meerderheid wel, dan moet de minderheid misschien maar vertrekken. Hoe dan ook, ik 
heb meer vertrouwen in de inhoud als de vorm klopt. Het ligt er ook een beetje aan waar-
om je iets niet goed vindt; als dit op jouw deskundigheidsgebied ligt, financiën bij-
voorbeeld, dan is meer tegengas waarschijnlijk goed. Anderzijds is het de vraag of je, als 
je niet deskundig bent op zorggebied, een strategie op deze gronden moet afwijzen.”

Adviesfunctie
Volgens deze toezichthouder begint de adviesfunctie van de Raad inmiddels wel han-
den en voeten te krijgen, bijvoorbeeld door bilateraal contact of door een aantal toe-
zichthouders actiever te betrekken bij de discussies intern. 

Rol voorzitter
“Onze huidige voorzitter zit een beetje tussen het oude en het nieuwe in en daarom 
moet hij heel erg schakelen. Hij zat in ‘de oude’ Raad van Toezicht en heeft een be-
langrijke rol gespeeld in de vernieuwing. Ondertussen is hij wel heel voorzichtig ge-
worden in het proces. Bovendien mag hij ook steviger zijn in zijn inhoudelijk oordeel.” 

Diversiteit
Variatie in de bezetting van de Raad van Toezicht is volgens deze toezichthouder be-
langrijk. Dit geldt voor zowel de man-vrouw-verhouding als de leeftijd. Daarbij is ook 
variatie in opleidingsachtergrond en werkervaring nodig. Dus, de man-vrouw-verhou-
ding is natuurlijk belangrijk, maar de andere variabelen moeten zeker niet worden 
vergeten. 

“Waar willen we impact hebben? Waar draait het echt om? Als we dat met elkaar duidelij-
ker krijgen, dan kunnen we effectiever worden. Daar liggen de verbeterpunten voor deze 
Raad van Toezicht.” 
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“Samenvattend kun je stellen dat deze Raad van Toezicht heel erg beducht is voor de 
financiële kwetsbaarheid. Het kan misgaan en hoe wordt er dan naar ons gekeken? 
Dat maakt dat mensen heel terughoudend reageren bij onderwerpen die formeel maar 
een deel van de strategie zijn, maar een belangrijke invloed hebben op het totaal.”

  Interview met Toezichthouder 6, vice-voorzitter
Deze toezichthouder heeft indertijd gereageerd op een vacature, die samenliep met 
een vacature voor een voorzitter. Reden om te solliciteren was interesse in governan-
ce, ook beroepsmatig. Verder bestond de behoefte om iets te doen in de eigen omge-
ving. Ook maatschappelijke betrokkenheid is een reden, in de zin dat deze toezicht-
houder van opvatting is dat je naast je werk ook op andere manieren je talenten en 
ervaring moet inzetten ten behoeve van de maatschappij. Ten slotte bestond de be-
hoefte om meer kennis en ervaring op te doen in de zorgsector. 

Functioneren Raad van Toezicht
“Ik heb een éénhoofdige Raad van Bestuur altijd link gevonden en was dus benieuwd 
hoe dit hier zou zijn. Bijvoorbeeld door te zien hoe de relatie tussen bestuur en ma-
nagement werkt. Wij hebben tot heden beperkt zicht op de laag onder de bestuurder. 
We hebben wel een keer de controller gezien; die heeft overigens regelmatig contact 
met de financiële commissie. Voor de rest kennen we eigenlijk niemand. Wel weten we 
dat in de afgelopen jaren de nodige mutaties zijn geweest in de tweede laag.”

“Als ik de huidige situatie vergelijk met waar we vandaan komen, dan is op veel vlak-
ken veel gebeurd. Financieel is de organisatie beter op orde, ondanks recente proble-
men. De structuur en de informatievoorziening is beter en ook de professionaliteit 
van de Raad van Toezicht is toegenomen. Ook de bestuurder heeft veel meer ervaring 
gekregen, met name in het onderlinge samenspel.”

Rol voorzitter
“Als we kijken naar de competenties van de voorzitter, dan denk ik niet dat het ge-
makkelijk wordt om strakker te gaan sturen op bedrijfsvoering en processen. Dat past 
niet goed bij zijn stijl. De voorzitter is heel aimabel en wil iedereen voldoende aan het 
woord hebben, maar zit wel op de lijn van de lieve vrede bewaren en het bewaken van 
de goede sfeer. We hebben nu een paar leden die wat strakker willen sturen. Dat leidt 
tot een zekere spanning. Omdat de voorzitter een goede inzet heeft, aardig is en er 
een hele tijd zit, blijven leden heel terughoudend in hun opmerkingen naar hem en 
naar hoe het proces loopt. Mede daarom is het goed geweest dat we ons eigen functio-
neren hebben geëvalueerd met externe begeleiding. Een sprekend voorbeeld in dezen 
is ook het optreden van de voorzitter op het punt van de voorbereiding van het func-
tioneringsgesprek met de bestuurder: de opmerkingen van de verschillende toezicht-
houders zijn ongeredigeerd op papier gekomen en zo naar de bestuurder gestuurd.” 
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Vooroverleg
“Het vooroverleg is een prima idee, omdat het bedoeld is om het proces af te stem-
men. Het wordt niet goed als de inhoudelijke discussies daar gevoerd gaan worden en 
de resultaten hiervan in de vergadering met de bestuurder worden gemeld. Ik vind 
niet dat we dat nu aan het doen zijn. Met andere woorden: we structureren het proces 
van de vergadering in het vooroverleg, verder niet. Dus als wij (of de bestuurder) con-
stateren dat er van tevoren te veel inhoudelijk wordt gediscussieerd en dit het gesprek 
in de vergadering belemmert, dan moeten we daar iets mee. Overigens ligt hier ook 
een belangrijke taak voor de voorzitter.”

Ontwikkelpunt
“De belangrijkste ontwikkelpunten zijn voor mij dat we moeten investeren in duide-
lijk krijgen wat ieders rol en rolopvatting is. Ook de vragen hoe gaan we met elkaar om 
en hoe gaan we om met de Raad van Bestuur. Ten slotte moeten we ook beter naden-
ken over de werkgeversrol, temeer omdat de verwachting toch is dat de bestuurder zo 
langzamerhand een andere uitdaging wil en misschien ook wel nodig heeft.”

  Interview met Toezichthouder 7, voorzitter
Deze toezichthouder is bij de Raad van Toezicht gekomen, nadat hij gereageerd had op 
een advertentie. Er werd toen tegelijkertijd een lid en een voorzitter gevraagd. Dit 
vond overigens plaats bij één van de rechtsvoorgangers van de huidige stichting. Deze 
toezichthouder heeft heel veel ervaring met besturen en toezicht houden, op diverse 
plaatsen in het land. Hij heeft er altijd voor gekozen om bestuursfuncties en toezicht-
functies met elkaar te combineren. In de eerste plaats omdat hij het leuk vond, maar 
ook om continu met verschillende brillen naar zaken te kijken en aldus ook de rolvast-
heid in de diverse functies te kunnen versterken. 

Raad-van-Toezicht-model - bestuurscultuur
“Hoe jij als toezichthouder omgaat met je bestuurder, heeft zeker invloed op de be-
stuurscultuur en het gedrag van de bestuurder in de organisatie. Bij binnenkomst was 
de huidige bestuurder reeds enkele jaren in functie. Het Raad-van-Toezicht-model was 
al enige tijd ingevoerd en functioneerde ook wel min of meer zo. Uiteraard was en is er 
nog wel ontwikkeling. Een en ander heeft natuurlijk ook te maken met de bemensing 
van de Raad van Toezicht en in mijn geval kwamen er tegelijkertijd twee mensen bij, 
waarvan één voorzitter.”

“Je merkt in de discussie over toezicht binnen de vereniging van toezichthouders dat 
daar nog te veel een bestuurscultuur heerst. Uitspraken als ‘uiteindelijk is de Raad van 
Toezicht het hoogste orgaan’ kunnen natuurlijk niet meer. Bijzonder dat dit soort beelden 
nog leven, maar nog belangrijker dat dit niet direct en breed wordt tegengesproken. 
Dit heeft overigens ook te maken met de organisatie van de NVTZ.”
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Financiële commissie
“We zijn nog niet zo lang geleden overgegaan tot het instellen van een financiële com-
missie. Daar ben ik tevreden over, omdat er nu een paar mensen zijn die op dit vlak 
meer de diepte ingaan en dat ook terugkoppelen naar de Raad van Toezicht. De Raad 
van Toezicht heeft daardoor in zijn geheel het idee beter geïnformeerd te zijn. Een en 
ander heeft ook te maken met het feit dat in deze commissie niet alleen de bestuurder 
zitting heeft, maar ook de controller.”

Informatievoorziening
Het is de vraag of je met een tweehoofdige Raad van Bestuur meer of andersoortige 
informatie krijgt, dan bij één bestuurder. Natuurlijk is het zo dat bij een tweehoofdige 
Raad van Bestuur de toelichting in de vergadering ‘verschillende bewoordingen’ om-
vat. Maar of dat nou zo wezenlijk is? Als de bestuurders goed functioneren, zorgen zij 
er toch wel voor dat ze met één mond spreken en elkaar versterken in de Raad van 
Toezicht. Overigens stelt deze toezichthouder dat het in de Raad van Toezicht geen 
issue is of de organisatie mogelijk beter een tweehoofdige Raad van Bestuur kan krij-
gen. 

“Wat in themabijeenkomsten duidelijk is geworden, is dat de afstand tussen bestuur-
der en de laag eronder groot is. Dit wil zeggen: onder de bestuurder zijn er geen men-
sen die op strategisch niveau kunnen opereren. Dat is dus een risico voor de continuï-
teit. Gelukkig ziet de bestuurder dat ook. Het is wel de vraag hoe we daar mee moeten 
omgaan in het licht van de omvang van deze organisatie.” 

Rol voorzitter
“Een bijzonder punt in de relatie van de voorzitter Raad van Toezicht en de bestuur-
der is dat je werkgever bent. Je verwacht dus dat de bestuurder zich heel kwetsbaar 
opstelt naar zijn werkgever. Dat kan wel eens lastig zijn: wanneer ga je zaken bespre-
ken met je baas? Je moet oppassen dat je als voorzitter niet een twee-eenheid wordt 
met de bestuurder. Tegelijkertijd is het wel zo dat er zowel in de informatie-hoeveel-
heid als de snelheid waarmee je wordt geïnformeerd, een verschil zit met de andere 
leden. Je kunt niet veel meer doen dan je hiervan bewust zijn en zorgen dat een en 
ander in balans blijft, zodat het functioneren van de Raad als totaal hierdoor niet 
negatief wordt beïnvloed. Overigens is mijn standpunt altijd: door iets tegen mij te 
zeggen, zeg je het tegen de Raad van Toezicht. Het kan niet zo zijn dat je als voorzitter 
tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder in komt te staan. Natuurlijk is het wel 
de vraag wanneer je welke informatie doorgeeft of laat geven. Maar zeker als iets van 
invloed is op het functioneren van de bestuurder of de organisatie, dan moet het ge-
deeld worden. Je kunt in dat geval natuurlijk wel praten over de manier waarop je dat 
doet.” 

Functioneren Raad van Toezicht
“Je ziet dat in de Raad-van-Toezicht-vergaderingen weinig wordt gediscussieerd en het voor-
al veel informatieoverdracht van bestuur naar toezichthouders is, vaak bilateraal tussen 
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toezichthouder en bestuurder. Het vooroverleg dat we hier hebben ingevoerd, is bedoeld 
om met elkaar te bezien wie een thema oppakt en welke vragen relevant worden ge-
vonden. Het is prima dat iemand in de Raad van Toezicht die het beste thuis is op een 
thema, de leiding pakt bij een agendapunt over dit onderwerp. Als de inhoudelijke 
discussie maar in de vergadering met de bestuurder plaatsvindt. Het vooroverleg 
heeft ook als functie om even wat stoom af te blazen. Soms worden daar wat krasse 
uitspraken gedaan. In de vergadering komen die doorgaans iets gematigder terug. Dat 
vind ik een verbetering. Overigens is uit het functioneringsgesprek met de bestuurder 
wel gebleken dat het voor hem een zwarte doos is.” 

Strategie
“Ten aanzien van de strategie moet de bestuurder open staan voor opinies en argu-
menten van de toezichthouders en daarop reageren. Als het proces inzichtelijk is en 
de discussie goed (met andere woorden: de bestuurder onderbouwt zijn keuzes goed, 
ook op de punten waar toezichthouders inhoudelijk iets anders van vinden), dan moet 
je als Raad van Toezicht meegaan met de bestuurder. Het gaat dan natuurlijk wel om 
de mate waarin een en ander speelt: als het resultaat uiteindelijk overall toch niet 
voldoet aan de beelden van de toezichthouders, dan moeten ze die goedkeuring toch 
niet geven. Dus, als het erop aankomt moet de Raad van Toezicht ook de positie pak-
ken om iets te blokkeren, maar je moet wel zorgvuldig blijven. Je moet niet gaan be-
sturen.”

Ontwikkelpunt
Belangrijkste ontwikkelpunt voor deze Raad is het teamverband stimuleren: “Ik vind dat 
we nog steeds in het beginstadium zitten van het team-functioneren. Het is de vraag hoe ver 
het een team kan worden, gezien het aantal keren dat je elkaar ziet en het rooster van aftre-
den. Het is ook belangrijk om elkaar in verschillende settingen te zien, dus ook informeel.” 

Deze voorzitter heeft veel aandacht voor het proces en de tijdbewaking; dat is bewust, 
omdat deze Raad niet langer dan twee á twee-en-een-half uur wil vergaderen. Verder 
kiest deze voorzitter ervoor om zelf duidelijk inhoudelijk kleur te bekennen. “Ik heb 
nooit dat ik voorzitter moet en wil worden, maar op de een of andere manier wordt 
mijn wijze van opereren in die richting gewaardeerd.” Qua sfeer vindt de voorzitter 
het heel belangrijk dat het niet zo vormelijk is, zelfs iets ontspannen. 

  Interview met Bestuurder 
Een goede Raad van Toezicht
“Ik vind het belangrijk dat een Raad van Toezicht vanuit een gezamenlijke visie func-
tioneert en daarbij ook rekening houdt met de geschiedenis van de organisatie. Een 
Raad van Toezicht moet aandacht hebben voor de positie en de persoon van de be-
stuurder. Daarbij is van belang dat er synergie zit in de Raad: positief kritisch naar 
zichzelf, maar in een sfeer waarin men het ook prettig heeft met elkaar. Rolvastheid is 
dus belangrijk. Een contra-indicatie is een beheersmatige Raad van Toezicht. De Raad 
van Toezicht van deze organisatie is van zeven naar vijf leden gegaan en daarbij is ook 
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de samenstelling veranderd. Ook in de taakverhouding naar de voorzitter en vice-
voorzitter zijn zaken opgeschoven. Er zijn wel vragen over de mate waarin de Raad 
een team is en ze met een gezamenlijke visie opereren. De rolvastheid vind ik redelijk.”

Ontwikkelpunt Raad van Toezicht
Wat deze bestuurder mist is dat de Raad van Toezicht hem niet vraagt: “Waar maak je je 
zorgen over? Of, wat houdt je bezig?” Ze zijn erg gericht op de kwaliteit van de stukken, 
maar kijken daar niet achter. Daarbij komt dat de dualiteit van beoordelaar van stukken 
en de rol van werkgever in deze Raad lastig is. 

Voorvergadering
“De voorvergadering is een gedrocht en hoe men met de voorvergadering omgaat is fout. 
Daar heb ik ook last van. Dit heb ik ook gezegd in mijn functioneringsgesprek. De Raad 
gaat dit punt nu in de eigen evaluatie bespreken. Deze evaluatie wordt overigens al-
maar uitgesteld. Ondertussen wordt er steeds meer van tevoren afgekaard. Dat ver-
sterkt de relatie niet, integendeel. Met name de voorzitter heeft hier een rol in te spe-
len. Het gebeurt ook te vaak dat ik dingen echt heb afgesproken met de voorzitter, 
terwijl de vergadering dan iets anders vindt, waarop de voorzitter niet reageert. Dit is 
het afgelopen jaar significant toegenomen, vooral door dat vooroverleg. Een voorover-
leg hoeft wat mij betreft helemaal niet; het was bedoeld om het proces soepeler en sneller te 
laten verlopen, maar dat is zeker niet gelukt.” 

“Een Raad van Toezicht kan er ook voor kiezen om op verschillende informele mo-
menten bij elkaar te zijn; dit kunnen ook momenten zijn met het Managementteam, 
et cetera. Zo ontstaat ook bestuurlijke cohesie. Onze toezichthouders komen niet of 
nauwelijks naar informele momenten in de organisatie, ondanks dat ik ze hiervoor 
altijd expliciet uitnodig.” 

Voorzitter
“De voorzitter kan in zijn gedrag keuzes maken, bijvoorbeeld om soms vooral het pro-
ces te sturen en op andere momenten nadrukkelijker op inhoud mee te praten. Je zou 
desnoods op onderdelen waar jij echt deskundig bent, de vicevoorzitter even het pro-
ces kunnen laten sturen. Een kwestie dus van het weloverwogen kiezen van rollen.” 

Adviesfunctie
“Ik krijg steeds meer individuele mailtjes met vragen en suggesties van individuele 
toezichthouders. Dat lijkt overigens in lijn te liggen met wat collega’s zeggen. Zo dade-
lijk hebben we nog aparte ambtelijke ondersteuning van de Raad van Toezicht nodig. 
Dat is een slechte ontwikkeling. De Raad van Toezicht voelt een steeds grotere maat-
schappelijke druk en dat wordt ook steeds meer benoemd: wij zijn verantwoordelijk. Dat is 
natuurlijk maar in beperkte mate zo. De bestuurder is verantwoordelijk en aansprake-
lijk. In deze tijd wordt de beloning van toezichthouders verhoogd en dat gaat aldus 
een belangrijkere rol spelen, niet alleen als motivator, maar ook als legitimatie: we 
worden betaald en moeten dus ook verantwoordelijkheid nemen.” 
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“In een vorige Raad van Toezicht heb ik een aantal keren mijn zorgen gedeeld over personen 
in mijn Managementteam. Dat doe ik nu niet meer, niet in de Raad, maar ook niet individu-
eel. Ik heb die behoefte niet (meer). Overigens hoeft die adviesrol voor mij ook niet zo. Als 
het kan, is dat mooi, maar je kunt buiten genoeg adviseurs krijgen.” 

Een Raad van Toezicht van vijf personen is kwetsbaar; zo zouden we gisteren een ver-
gadering hebben, maar één lid is ziek. Dat was reden om de vergadering uit te stellen. 
Ook als groepsgrootte is vijf erg mager: als één of twee mensen twijfels hebben bij een voor-
stel, dan wordt al sneller op de rem getrapt. In een groep van zeven is dat gewicht na-
tuurlijk anders. 

§4. Reflectie

 – Deze Raad van Toezicht heeft relatief de minste vergaderstukken, in ieder geval 
in omvang (1 cm A4 per vergadering). Toch zijn ook hier enkele toezichthou-
ders die tijdens de interviews aangeven dat het toezichthouderschap veel tijd 
kost. Ook de vergadertijd van deze Raad van Toezicht is relatief beperkt, ten 
opzichte van de twee andere Raden.

 – Deze Raad is relatief veel bezig geweest met het bepalen van de eigen positie; 
veel gedachtewisselingen over de formele status en positie van de Raad van 
Toezicht. Eén toezichthouder met een juridische achtergrond was hier het 
meest actief in, maar werd daarin zeer gesteund door de voorzitter. Ook in ver-
gelijking met de andere cases is deze Raad van Toezicht het meest nadrukkelijk 
bezig met zijn formele rol, taken en verantwoordelijkheden. Overigens was dit 
tijdens de interviews beduidend minder het geval.

 – De bestuurder probeert de toezichthouders mee te nemen in diverse beleids-
ontwikkeltrajecten; doordat de Raad hecht aan zijn formele positie, vindt hij 
dit lastig. De uitspraak ‘waar zeggen we ja tegen’, is zowel in de vergaderingen 
als in de interviews regelmatig genoemd, met name over het onderwerp vast-
goed.

 – In vergelijking met de andere Raden zijn in deze Raad inhoudelijk gezien de 
meest scherpe uitspraken gedaan naar de bestuurder, zowel in de vergadering 
als in de interviews. In de interviews blijkt dat het vertrouwen in de bestuurder 
onder druk staat, hoewel dat niet zo wordt genoemd. Bovendien geldt ook hier 
dat de sfeer tijdens de vergaderingen over het algemeen zeer goed is. Bestuur 
en toezichthouders gaan vriendelijk, soms haast amicaal met elkaar om, zonder 
overigens heel nadrukkelijk de onderlinge afstand en positionering uit het oog 
te verliezen. Tegelijkertijd kan worden gesteld dat veel niet wordt uitgesproken 
tijdens de formele vergadering.
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 – In deze Raad is relatief weinig over financiën gesproken: het staat wel altijd op 
de agenda, maar komt inhoudelijk nauwelijks aan de orde. Er wordt dankbaar 
gebruik gemaakt van het feit dat er, overigens nog niet zo lang, een financiële 
commissie is. Saillaint is daarbij wel dat duidelijk in het reglement is vastge-
steld dat de commissie niet het werk voor de Raad moet doen, maar hooguit de 
voorbereiding. In de praktijk werkt dit anders.

 – In tegenstelling tot de meerderheid van de Raad van Toezicht is de bestuurder 
ontevreden over het functioneren van het vooroverleg van de Raad van Toe-
zicht. Uit de interviews met de toezichthouders blijkt dat dit vooroverleg voor-
al bedoeld is om het proces van de vergadering efficiënter te maken. De be-
stuurder heeft echter een punt als hij opmerkt dat in de loop van het jaar de 
invloed van de voorbespreking op het verloop van de vergaderingen groter lijkt 
te worden. 

§5. Uitleiding

Dit hoofdstuk is het laatste van het tweede deel van dit onderzoek, waarin we het 
empirisch onderzoek hebben beschreven. In het vierde en laatste deel zullen de we 
eerst de drie cases met elkaar gaan vergelijken. Vervolgens presenteren we een model, 
waarin we proberen met zo min mogelijk variabelen zo veel mogelijk gedragingen van 
Raden van Toezicht te verklaren. Daarna volgt een beschouwend hoofdstuk en we 
sluiten af met een hoofdstuk waarin we de antwoorden op de onderzoeksvragen en de 
probleemstelling formuleren.
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§1. Inleiding

In de vorige drie hoofdstukken zij de cases Alpha, Bèta en Gamma beschreven. In dit 
hoofdstuk gaan we de resultaten van de case studies met elkaar vergelijken. We doen 
dit op basis van de kenmerken die we in het Classificatieschema Governance Gezond-
heidszorg (Hoofdstuk 4) hebben benoemd en beschreven.

§2. Beschrijving van de observaties op basis van de drie 
perspectieven

In Hoofdstuk 4 hebben we een drietal perspectieven ontwikkeld. Hiervoor is gekozen 
omdat de diverse kenmerken van het toezicht zich niet allemaal in dezelfde context 
bevinden. Hieronder zullen we de drie cases met elkaar vergelijken op basis van de 
drie onderscheiden perspectieven: macro, meso en micro.

§2.1 Macro-perspectief
De kenmerken die we hebben benoemd in het macro-perspectief, waren:
1. Wet- en regelgeving;
2. Financieringsstructuur;
3. Economisch getij;
4. Institutionele structuur (cultuur). 

Ad 1. Wet- en regelgeving
Als we kijken naar de vergaderingen van de Raden van Toezicht die zijn gevolgd, dan 
kan gesteld worden dat wet- en regelgeving geen expliciete rol heeft gespeeld. Er zijn 
nergens vragen gesteld of onderwerpen behandeld waar expliciet een toetsing heeft 
plaatsgevonden van het organisatie-beleid aan bestaande wet- en regelgeving. Hierop 
is één uitzondering te noemen. Dit betreft een specifieke casuïstiek bij Bèta omtrent 
een financiële constructie op het gebied van vastgoed. 

Ad 2. Financieringsstructuur
De financiële structuur van de gezondheidszorg is in diverse discussies aan de orde 
geweest. In alle organisaties betroffen deze discussies de financiële risico’s voor de 
organisatie in de komende jaren. Hierbij spelen huisvesting en bouw een cruciale rol. 
Het dilemma waarvoor toezichthouders zich in dit kader expliciet gesteld zien, is dat 
er erg veel onzekerheid is over de financiële toekomst, terwijl er wel besluiten moeten 
worden genomen ten aanzien van vraagstukken betreffende investeringen in gebou-
wen die een periode van soms wel 40 jaar betreffen. Verder dan de inrichting van de 
financieringsstructuur van de zorg gingen de discussies overigens niet. Bovendien 
hebben ze niet geleid tot verschillende scenariostudies of andere plannen.

De financiering van zorgorganisaties speelde in alle Raden van Toezicht een wezen-
lijke rol. Het wordt als een van de belangrijkste strategische issues gezien: hoe kan een 
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organisatie zich zo goed mogelijk voorbereiden op een onvoorspelbare en onbetrouw-
bare overheid? Welke risico’s zijn te verwachten? Wat moet dit betekenen voor de 
eisen aan de eigen-vermogenspositie? Veel toezichthouders zien dit thema als een 
belangrijk gespreksonderwerp in het kader van hun klankbordfunctie van de Raad 
van Bestuur. 

Het thema marktwerking staat op de agenda van iedere Raad van Toezicht, in die zin 
dat bij sommige strategische besluiten een expliciete afweging wordt gemaakt wat dit 
betekent voor de positie ten opzichte van de concurrenten. Tevens is een aantal be-
sluiten ook expliciet ingegeven door concurrentieoverwegingen. In geen van de geval-
len is het echter zo dat aan de besluiten kwantitatieve gegevens van de markt of de 
concurrenten ten grondslag liggen. De invloed van marktwerking lijkt daarom nog 
steeds in lijn te liggen met de conclusies van het proefschrift van Putters (2002), 
waarin wordt gesteld dat markwerking een effect heeft naarmate bestuurders dit in 
de onderbouwing van hun besluiten een rol laten spelen (pp. 366-367). Het is dus wel 
zo dat percepties over de markt en het (huidige en/of toekomstige) gedrag van (moge-
lijke) concurrenten een rol spelen in de besluitvorming van bestuurders en toezicht-
houders.

Ad 3. Economisch getij
Er hebben in de drie Raden van Toezicht geen discussies plaatsgevonden over de ma-
cro-ontwikkelingen in de zorgsector. Zo is er bij voorbeeld nergens inhoudelijk ge-
sproken over de ambtelijke studies die in opdracht van het kabinet Balkenende IV zijn 
gemaakt ter voorbereiding op de discussies over de toekomstige inrichting van het 
zorgstelsel. Wel is overal aan de orde gekomen dat er rekening gehouden moet worden 
met 20% bezuinigingen, overigens zonder dat hier een conclusie aan verbonden is. De 
grootste gemeenschappelijke deler is de ervaren ‘onbetrouwbaarheid’ van de overheid. 
Hierbij ging het vooral om het wijzigende regime van de kapitaalslasten.

Ad 4. Institutionele structuur / cultuur
Ook over de institutionele structuur (cultuur) moet worden gezegd dat deze nergens 
expliciet onderwerp van discussie is geweest. Zo is de positie van zorgkantoren, ge-
meenten en inspecties nergens besproken.188 Anders geformuleerd: bij geen van de 
organisaties of Raden van Toezicht is het onderwerp stakeholder(beleid) of relaties 
met externe stakeholders expliciet bediscussieerd. 

§2.2 Meso-perspectief
De kenmerken in het meso-perspectief die van belang kunnen zijn voor het gedrag 
van Raden van Toezicht, zijn:
1. Bestuurlijke verhoudingen Cliëntenraad – Ondernemingsraad – Medische 

staf;

188 Hierbij kan worden opgemerkt dat bij Alpha kort de werkwijze van de IGZ is besproken, in het kader van een 

presentatie van een medewerker van deze inspectie.
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2. Functionerend Beleids- en kwaliteitssysteem;
3. Expliciet (extern) stakeholdermanagement;
4. Financiële situatie;
5. Vóórkomen van incidenten;
6. Macht en visie vakbonden, cliëntorganisaties en beroepsorganisaties;
7. Opstelling financiers (zorgkantoor, verzekeraar, banken); 
8. Opstelling gemeentes in werkgebied; 
9. Concurrentie overige zorgorganisaties. 

Ad. 1. Bestuurlijke verhoudingen Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Medi-
sche staf
In de vergaderingen van de Raden van Toezicht die gevolgd zijn, spelen de bestuurlijke 
verhoudingen in de zin van de relatie tussen de Raad van Bestuur en de medezeggen-
schaps- en adviesraden nauwelijks een rol. In de meeste vergaderingen worden ze niet 
of nauwelijks genoemd, laat staan dat er stil wordt gestaan bij hun opvattingen of 
posities. Wel wordt, ten minste één keer per jaar, gekeken naar de algemene gang van 
zaken; dit krijgt meestal de vorm van de aanwezigheid van de Raad van Toezicht bij 
een overlegvergadering van de Ondernemingsraad en van de Cliëntenraad met de 
Raad van Bestuur. Bij één Raad was dit omgekeerd: de Raad van Bestuur was aanwezig 
bij een overleg tussen de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad.

Bij geen enkele Raad van Toezicht is de verhouding met de medezeggenschapsorganen 
of andere stakeholders expliciet onderwerp van gesprek geweest. Wel is het zo dat 
daar waar er contact was met de Ondernemingsraad of de Cliëntenraad, hierover is 
nagepraat in meer algemene termen: ‘constructief overleg’. Bij de besluitvorming over 
specifieke stukken wordt niet bezien welke mening deze stakeholders hebben. 

In twee Raden van Toezicht is wel uitgebreid stilgestaan bij de resultaten van mede-
werkers tevredenheidsonderzoeken. In het bijzonder werd aandacht besteed aan het 
overleg hierover met de Ondernemingsraad en de wijze waarop gevolg gegeven zou 
moeten worden aan de resultaten van dit onderzoek. Overigens werden hierover geen 
concrete vervolgafspraken gemaakt. 

Ad 2. Functioneren beleids- en kwaliteitssysteem
De vastgestelde beleids- en kwaliteitssystemen van organisaties spelen in alle Raden 
van Toezicht een rol, zij het dat het maar zeer beperkt gaat over de kwaliteit van zorg 
en veel meer over de planning & control-cyclus. In dit laatste geval gaat het bovendien 
vooral om de stukken en de planning daarvan ten behoeve van de Raad van Toezicht 
(jaarplan, begroting, jaarverslag, jaarrekening en managementletter). Met name bij de 
interne evaluatie van de Raad van Toezicht wordt bezien in hoeverre de planning & 
control-cyclus naar behoren heeft gewerkt. Wat opviel in de drie cases is dat bij geen 
van de organisaties sprake is geweest van een managementreview van het functione-
ren van het kwaliteitssysteem of de planning & control-cyclus. Daarbij was het zo dat 
slechts één Raad van Toezicht in iedere vergadering de eigen cyclus bezag en zich be-
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zighield met de inhoudelijke agendaplanning voor de komende vergaderingen. Anders 
gezegd: twee van de drie Raden voerden een meer reactief agendabeleid. Per vergade-
ring werd door de Raad van Bestuur een voorzet voor de agenda gegeven aan de voor-
zitter van de Raad van Toezicht, waarna deze in gezamenlijkheid werd vastgesteld. 

De onderzochte Raden van Toezicht hebben relatief veel aandacht besteed aan de 
managementletter van de accountant. Ook in de interviews hebben nagenoeg alle 
toezichthouders aangegeven het van groot belang te vinden dat de accountant perio-
diek een oordeel geeft over de administratieve organisatie en de financiële risico’s die 
de organisatie loopt. Dit lijkt overigens meer te maken te hebben met het thema fi-
nanciën en het steeds belangrijker wordende thema risicomanagement, dan met het 
thema kwaliteit. 

In twee van de drie organisaties zijn in de observatieperiode de resultaten van tevre-
denheidsonderzoeken besproken. Hieraan is uitgebreid aandacht besteed in de verga-
deringen van de Raad van Toezicht. In dit kader is het lastig om uitspraken te doen 
over de vraag in hoeverre deze onderzoeken invloed hebben gehad op het handelen 
van de diverse Raden. Hoewel aan het bespreken van de stukken namelijk veel tijd 
werd besteed en de meeste toezichthouders daarbij expliciet uitspraken dat de verbe-
terpunten zeer serieus moesten worden genomen, zijn er nagenoeg geen concrete 
vervolgafspraken gemaakt.

Ad 3. Expliciet (extern) stakeholdermanagement
Het onderwerp stakeholdermanagement heeft in geen enkele Raad van Toezicht een 
rol gespeeld, in de zin dat er niet expliciet over dit thema is gesproken. Bij iedere Raad 
van Toezicht is het wel indirect aan de orde geweest. Bij Alpha was de vraag aan de 
orde of de strategie nog up-to-date was. In dit kader werd stilgestaan bij de ontwikke-
lingen van een (beperkt) aantal concurrenten in de betreffende regio. Dit betrof overi-
gens geen uitgebreide analyse, maar vooral een beperkte meer persoonlijke waarde-
ring van de bestuurder. Bij Bèta en Gamma werd in het kader van een nieuw huisves-
tingsplan stilgestaan bij activiteiten van andere organisaties op dit punt.

Ad 4. Financiële situatie
De financiële situatie van de organisatie speelde in alle drie de Raden van Toezicht een 
prominente rol. Dit ondanks dat alle drie de organisaties er financieel goed voorston-
den, in de zin dat het lopende boekjaar met een positief resultaat zou worden afgeslo-
ten. Ook de reserves van de organisaties waren niet kritisch, hoewel de groei van het 
eigen vermogen bij alle drie een doelstelling was; dit in verband met de inschatting 
van toenemende financiële risico’s en onzekerheden in de toekomst. 

Hoewel het onderwerp ‘financiën’ bij alle Raden van Toezicht zeer prominent op de 
agenda stond en het ook een substantieel deel van de vergadertijd in beslag nam, 
sprong dat bij één Raad van Toezicht er echt bovenuit: Bèta. Dit was overigens niet de 
Raad van Toezicht die geen auditcommissie had. Alleen Alpha had deze commissie 
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niet. Het was daarom logischer geweest als bij Alpha relatief de meeste tijd aan finan-
ciële onderwerpen zou worden besteed in de Raad-van-Toezicht-vergaderingen, om-
dat deze zaken hier niet in een kleiner comité werden voorbesproken. Bèta had de 
meeste financieel georiënteerde toezichthouders (vier van de vijf). Daarbij was het zo 
dat de financiële situatie van Bèta prima was. Sterker nog, er was in het meest recente 
boekjaar een fors positief resultaat gegenereerd. Toch leverde dat heel veel discussie 
op, omdat het resultaat niet in deze mate was verwacht. Bovendien was er discussie 
over de kwaliteit van de financiële functie, wat uiteindelijk tot een conflict in de Raad 
van Bestuur en het vertrek van één van de bestuurders leidde. Uit deze casus blijkt dat 
het bij de financiële situatie niet alleen gaat om de financiële gezondheid, maar zeker 
ook om de organisatie van de financiële administratie en de (gepercipieerde) kwaliteit 
van de managementinformatie. 

Zoals gezegd hadden twee van de drie Raden van Toezicht een auditcommissie. Voor-
dat financiële stukken in de Raad van Toezicht kwamen, werden deze hier voorbespro-
ken. De commissie bracht vervolgens de belangrijkste bevindingen in de Raad. Tijdens 
de interviews bleek dat de auditcommissies tot op groot detailniveau de cijfers indui-
ken. Meestal heeft de auditcommisie ook overleg met de accountant alvorens deze 
aanschuift bij de bespreking van de jaarrekening in de Raad van Toezicht. Een ander 
moment van afstemming met de accountant (in twee van de drie gevallen) was in het 
najaar, bij het opstellen van de managementletter. 

Bij de twee Raden van Toezicht met een auditcommissie was dit goed merkbaar in de 
plenaire vergaderingen. Enerzijds doordat leden van de auditcommissie veel gedetail-
leerde vragen stelden over de inhoud van de stukken en over de kwaliteit van de fi-
nanciële functie. Anderzijds doordat zij bij de behandeling van financiële issues de 
voornaamste, soms zelfs de enige, woordvoerders waren namens de Raad van Toe-
zicht. Uit de interviews is naar voren gekomen dat het werken met deze commissie 
erg gewaardeerd wordt, eigenlijk door alle partijen. Als voordelen zijn genoemd dat de 
Raad van Toezicht een goed beeld krijgt van de cijfers en ook een beter ‘gevoel’ in hoe-
verre de organisatie ‘in-control’ is, met name door de gesprekken met de ‘eigen’ con-
troller en de accountant. Voor de bestuurder is het meestal behulpzaam, omdat hij 
gebruik kan maken van een nadere kritische blik; bovendien wordt in de auditcom-
missie in feite voorgesorteerd op de behandeling van de stukken in de Raad van Toe-
zicht. ‘De kans op verrassingen in de Raad-van-Toezicht-vergaderingen wordt zodoen-
de kleiner’, aldus één van de betrokken bestuurders. 

Ad 5. Vóórkomen van incidenten
Geen van de onderzochte organisaties heeft in de onderzoeksperiode te maken gehad 
met een fors incident dat externe publiciteit heeft gehad. Wel is het in twee van de 
drie Raden voorgekomen dat de Raad van Bestuur tussentijds de leden van de Raad 
van Toezicht heeft geïnformeerd over een incident met een medewerker of een cliënt 
dat mogelijk de regionale pers zou halen. Deze informatie is ter kennisgeving aange-
nomen, maar heeft vervolgens geen rol gespeeld in een van de vergaderingen. Overi-
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gens is in beide gevallen wel expliciet in de Raad van Toezicht opgemerkt dat men het 
goed vond dat de leden zijn gebeld door het bestuur om op de hoogte te worden ge-
bracht van het publicitaire risico. Uit de interviews bleek bovendien dat de Raden van 
Bestuur zich zeer bewust zijn van de publiciteitsgevoeligheid van incidenten, zodat ze 
zaken die mogelijk naar buiten komen zeer vroegtijdig melden, in ieder geval aan de 
voorzitter.

Ad 6. Macht en visie vakbonden, cliëntorganisaties en beroepsorganisaties
Over de macht en visie van externe stakeholders is in geen enkele Raad van Toezicht 
gesproken, dus ook niet over die van vakbonden, cliëntorganisaties of beroepsorgani-
saties. 

Ad 7. Opstelling financiers (zorgkantoor, verzekeraar, banken) 
De opstelling van financiers is alleen benoemd bij de behandeling van de jaarrekening, 
doch hooguit summier. Zoals hierboven ook is gezegd, zijn geen discussies gevoerd 
over stakeholders of het stakeholderbeleid. 

Ad 8. Opstelling gemeentes in werkgebied
Ook over de opstelling van gemeentes is in geen enkele Raad van Toezicht gesproken. 
In één vergadering van een Raad van Toezicht is de gemeente aan de orde geweest als 
partij die in zijn bestemmingsplan keuzes maakt voor mogelijkheden voor nieuwbouw 
van zorgvoorzieningen. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat we praten over het 
tijdgewricht vóór de discussies over de hervorming van de AWBZ en de verdere uit-
bouw van de WMO. Anders gezegd: deze onderwerpen zullen anno 2013 zeer waar-
schijnlijk in alle drie de Raden van Toezicht vaker aan de orde zijn.

Ad 9. Concurrentie overige zorgorganisaties
De concurrentie met andere organisaties heeft wel een rol gespeeld in de diverse ver-
gaderingen, maar een beperkte. Zo is in elke Raad van Toezicht tijdens gesprekken 
over een nieuwe strategie of de toetsing van de bestaande strategie, stilgestaan bij de 
ontwikkeling van andere organisaties in de omgeving. Overigens is slechts in één stuk 
bij één organisatie een expliciete concurrentie-analyse gemaakt, zij het op geen enkele 
wijze met cijfers onderbouwd. 

In vergaderingen is verwezen naar ontwikkelingen van of binnen concurrerende zorg-
aanbieders, zij het ad-hoc. In geen enkel geval gaat dat zo ver dat de jaarverslagen of 
jaarrekeningen van concurrenten worden geanalyseerd. Er worden ook geen analyses 
gemaakt van de ontwikkeling van het marktaandeel, van de eigen organisatie of van 
concurrenten. Sterker nog, nergens is helderheid over de kostprijzen en/of de winst-
marges per product of dienst. 

Belang van variabelen uit het macro en meso-perspectief
We hebben eerder in dit onderzoek gesteld dat de kenmerken in het macro- en meso-
perspectief vooral indirect een rol (kunnen) spelen ten aanzien van het functioneren 
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van Raden van Toezicht, omdat een en ander afhangt van de manier waarop de Raad 
van Bestuur omgaat met of invulling geeft aan de betreffende kenmerken. De case 
studies ondersteunen deze ‘indirecte werking’. Hierbij is opgevallen dat zelfs de indi-
recte invloed vaak moeilijk expliciet te maken is. Dit komt in de eerste plaats doordat 
de diverse kenmerken niet of nauwelijks expliciet aan de orde komen in de vergade-
ringen. In de tweede plaats wordt ook in de diverse beleidsstukken die wel zijn behan-
deld, geen expliciete relatie gelegd met deze kenmerken.

Over de kenmerken in het micro-perspectief kan veel meer gezegd worden, omdat 
deze een rechtstreeks verband hebben met het strategisch beleid dat de Raad van 
Bestuur wil voeren en de manier waarop de Raad van Toezicht hierop reageert. 

§2.3 Micro-perspectief
De kenmerken die we verzameld hebben in het micro-perspectief, zijn:
1. Bestuurlijke competenties van Raad van Bestuur - Raad van Toezicht;
2. Omvang en demografische samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Toe-

zicht;
3. Groepsdynamica;
4. Overeenstemming TVB;
5. Overeenstemming over visie en strategie; 
6. Verhouding voorzitter Raad van Bestuur – Raad van Toezicht;
7. Mate van informatie-asymmetrie.

Ad. 1. Bestuurlijke competenties van Raad van Bestuur – Raad van Toezicht
Als we spreken over de vergaderingen van de Raad van Toezicht, dan blijkt in de prak-
tijk dat we het feitelijk hebben over de Raad van Toezicht inclusief de Raad van Be-
stuur. De Raad van Bestuur is namelijk in principe altijd aanwezig bij vergaderingen 
van de Raad van Toezicht en speelt daarin zelfs een van de meest belangrijke rollen. 
In de eerste plaats, uiteraard, doordat de Raad van Bestuur antwoord geeft op de vra-
gen van de leden van de Raad van Toezicht. In de tweede plaats heeft de Raad van 
Bestuur ook een bepalende rol in de agendasetting en de processturing van de verga-
deringen, waarbij de mate waarin de Raad van Bestuur deze processen expliciet 
stuurt, varieert. Dit hangt met name af van de vrijheid die de voorzitter van de Raad 
van Toezicht de bestuurder(s) geeft. 

Binnen de Raden van Toezicht wordt veel gewicht toegekend aan de inhoudelijke com-
petenties van de toezichthouders. Die competenties worden vooral gerelateerd aan de 
concrete werkervaring van de leden en hun netwerk. Zo lijkt er sprake te zijn, vooral 
informeel, van een taak- of portefeuilleverdeling in de Raad op basis van inhoudelijke 
kennis en ervaring. Er wordt niet expliciet gekeken naar bestuurlijke competenties; 
overigens moet hierbij worden opgemerkt dat de toezichthouders aangeven dat dit in 
hun interne evaluatie over het functioneren van de Raad wel een rol speelt. De waar-
neming van de onderzoeker is, zowel in de vergaderingen als bij de interviews, dat er 
veel meer naar de inhoud wordt gekeken dan naar het bestuurlijke proces en de on-
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derlinge interactie. Hier is wel tenminste één uitzondering op te maken en dat betreft 
het ‘rolbewustzijn’ en/of de ‘rolvastheid’. Hiermee wordt bedoeld dat in de vergade-
ringen van de Raden van Toezicht en zeker in nagenoeg alle interviews is gebleken dat 
toezichthouders zich heel goed bewust zijn van hun rol en hiermee ook expliciet reke-
ning houden in hun reacties, manier van vragen stellen et cetera. In dit kader speelt 
bovenal het uitgangspunt dat de Raad van Bestuur moet besturen en de Raad van 
Toezicht op afstand moet blijven. Daaraan gekoppeld zijn veel toezichthouders bezig 
met de vraag hoe zij binnen dit perspectief de bestuurder scherp kunnen houden én 
hem tegelijkertijd kunnen ondersteunen. Het argument dat de Raad van Toezicht een 
tegenwicht moet bieden ten opzichte van het bestuur, is niet expliciet genoemd. An-
ders gezegd: er wordt veel belang gehecht aan ‘goede verhoudingen’.

Ad 2. Omvang en demografische samenstelling Raad van Bestuur en Raad van 
Toezicht
Ten aanzien van de omvang en de samenstelling van de Raad van Toezicht speelde bij 
alle drie de Raden dat zij expliciet gekozen hebben voor een beperkt aantal leden, uit 
het oogpunt van efficiency, maar ook vanwege het gewenste deskundigheidsniveau en 
de idee dat er niet gemakkelijk goede mensen te vinden zijn. Hierbij werd, in ieder 
geval bij twee van de drie, hoog ingezet op aanwezigheid bij de vergaderingen. Het 
aantal absenties is zeer beperkt. Overigens gaven alle drie de voorzitters in hun inter-
view aan dat zij dit een belangrijk punt vinden, waar ze leden indien nodig ook zeker 
op aanspreken. De samenstelling van de drie Raden van Toezicht was heel verschil-
lend. Eén Raad had geen enkel vrouwelijk lid, bij een andere was één van de vijf leden 
een vrouw en bij de derde waren drie van de vijf leden vrouw. 

Een belangrijk onderwerp in de diverse interviews was het aantal vrouwelijke leden 
van de Raad van Toezicht. Een eerste constatering die hieromtrent kan worden ge-
daan, is dat iedereen het belang van een evenwichtige samenstelling van de Raad van 
Toezicht onderschrijft. Dat geldt ook voor de Raad van Toezicht die uitsluitend uit 
mannen bestond. Dit feit demonstreert het relatief beperkte gewicht dat aan de op-
vatting van evenredigheid wordt gegeven. Bij doorvragen bleek regelmatig dat een 
belangrijke reden voor een evenredige verdeling in de Raad van Toezicht voortkomt 
uit het feit dat zorgorganisaties worden gekenmerkt door een getalsmatig overwicht 
van vrouwelijke medewerkers. Echter, nagenoeg iedereen merkt hierbij op dat ‘de 
inhoud’ leidend is bij benoemingen. Deze inhoud wordt vervolgens in de eerste plaats 
bepaald door kennis waar behoefte aan is. Vervolgens speelt het netwerk een cruciale 
rol. In dit perspectief lijken vaardigheden ten aanzien van verschillende teamrollen of 
andere competenties die van invloed kunnen zijn op de groepsdynamiek nauwelijks 
van belang te zijn. Een andere, meer inhoudelijk onderbouwde reden waarom er meer 
vrouwen in de Raad van Toezicht moeten, is het belang van de aanwezigheid van ‘fe-
miniene eigenschappen’: aandacht voor mensen, aandacht voor groepsprocessen en 
‘gevoel’ voor verhoudingen en situaties. Deze eigenschappen zijn over het algemeen 
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meer en sneller terug te vinden bij vrouwen dan bij mannen.189 Dit argument is welis-
waar door meerdere toezichthouders genoemd, maar zij vonden niet dat dit argument 
doorslaggevender moet worden. Anders gezegd: de geïnterviewde toezichthouders 
vinden niet dat het hebben van voldoende feminiene eigenschappen van dusdanig 
belang is, dat dit een rol zou moeten spelen bij de werving en selectie van toezicht-
houders. 

De Raad van Toezicht zonder vrouw was van de drie het meest georiënteerd op finan-
ciën. Het is de vraag of hier een relatie tussen zit. Andere verklaringen zijn dat in deze 
Raad relatief veel personen een financiële achtergrond hadden. Bovendien had de 
Raad van Bestuur van Bèta een directeur bedrijfsvoering, terwijl de Raden van Be-
stuur van de andere twee organisaties éénhoofdig waren (geen financiële of bedrijfs-
kundige achtergrond). 

Bij de interviews is herhaaldelijk gesproken over de consequenties van een éénhoof-
dige of meerhoofdige Raad van Bestuur voor het functioneren van de Raad van Toe-
zicht. Hierbij wordt vooral de relatie gelegd met de informatievoorziening en het filter 
van de Raad van Bestuur. Overwegingen die in dit kader spelen, zijn dat bij een één-
hoofdige Raad van Bestuur de verantwoordelijkheden heel helder liggen: één eindver-
antwoordelijke, één aanspreekpunt. Het voordeel van een twee- of meerhoofdige Raad 
van Bestuur is dat deze structuur minder kwetsbaar is, omdat het bestuur gemiddeld 
genomen meer verschillende competenties heeft (op hetzelfde niveau) en er sprake is 
van een explicieter machtsevenwicht. Bij éénhoofdige Raden van Bestuur speelt de 
vraag in hoeverre de bestuurder (te ver) voor de troepen uitloopt een rol, evenals de 
mate van aansluiting en ondersteuning van het Managementteam. Uit de interviews 
is gebleken dat een meerderheid van de toezichthouders vóór een eenhoofdige Raad 
van Bestuur was. Dat kan te maken hebben met de omvang van de organisaties (klein 
en middelgroot). Dit werd echter niet als reden gegeven; de belangrijkste redenen 
waren de duidelijkheid in de verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
en het feit dat er één aanspreekpunt is.

Ad 3. Groepsdynamica
De vergaderingen van de drie onderzochte Raden van Toezicht hadden hun eigen dy-
namiek, hoewel er vooral veel parallellen te trekken zijn. Er waren wel wat verschillen, 
bij voorbeeld dat één Raad van Toezicht direct voorafgaand aan de vergadering, een 
eigen voorvergadering had. In de vergadering zelf was de dynamiek echter veelal een-
duidig: de Raad van Bestuur is veel aan het woord en de toezichthouders stellen, 
meestal om beurten, vragen. Deze vragen zijn veel vaker verhelderend of informatief, 
dan dat ze een discussie oproepen. 

In de Raad van Toezicht met drie vrouwelijke leden was meer aandacht voor de wijze 
waarop het overlegproces liep, dan bij de andere Raden. Het is dan natuurlijk de vraag 

189 Zie Hoofdstuk 4 of Hofstede (ed. 2004) en Weisfelt (2005, 2009). 
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in hoeverre dit te maken heeft met de samenstelling naar geslacht. In ieder geval wordt 
aandacht voor het proces eerder getypeerd als feminien dan als masculien gedrag.190

Zoals gezegd had één van de drie Raden van Toezicht voor iedere formele vergadering 
een half uur voorbereidingstijd met elkaar. Met deze werkwijze was net begonnen 
toen de observaties startten. De reden hiervoor was de behoefte om vergaderingen 
meer gestroomlijnd en efficiënter te laten verlopen. De meeste leden van de Raad zien 
na één jaar de voordelen van deze werkwijze in, maar zien ook risico’s. Het voordeel is 
dat leden van de Raad voor de vergadering van elkaar weten hoe ze erin zitten en wat 
ze van de diverse stukken vinden. Dat wordt positief gewaardeerd, omdat in de infor-
mele setting gemakkelijker ‘het gevoel’ wordt geuit. In het formele overleg met de 
bestuurder wordt meer op een passende formulering gelet. Tevens wordt voorkomen 
dat mensen dezelfde vragen gaan stellen. Bovendien komt het voor dat een individu-
eel lid die een bepaalde vraag belangrijk vindt, maar de rest niet, uiteindelijk besluit 
de vraag in de formele vergadering niet te stellen. Het risico van deze werkwijze, die 
zich in de observaties ook openbaarde, is dat de Raad al op voorhand tot een oordeel 
komt en alleen de vooraf afgestemde vragen gaat stellen. Dit kan bij de bestuurder de 
vraag of het gevoel oproepen: ‘Wat hebben ze met elkaar van tevoren afgesproken?’. 
In de eerste vergadering is dit effect nauwelijks opgevallen, maar in de laatste verga-
deringen werd steeds vaker expliciet gezegd dat een en ander was voorbesproken. 

Ad 4. Overeenstemming Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht ten op-
zichte van de Raad van Bestuur en vice versa zijn in geen enkele Raad van Toezicht 
onderwerp van gesprek geweest gedurende de onderzoeksperiode. Ook in de evalua-
tievergadering van één van de drie, waar de onderzoeker bij aanwezig mocht zijn, is 
dit onderwerp niet expliciet aan de orde gesteld. Desgevraagd hebben toezichthouders 
in de interviews geantwoord dat dit eigenlijk nooit een issue is, ook niet in wervings- 
en selectieprocessen. Dit is een bijzondere constatering, omdat juist in de gevallen 
van een conflict tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht deze punten door-
gaans een belangrijke rol spelen. 

Het expliciet afwegen van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij be-
paalde issues is nergens aan de orde geweest. Hierop gelden twee uitzonderingen. Het 
gaat dan om een lid van de Raad van Toezicht van Gamma en zijn voorzitter. Het lid 
had een juridische achtergrond en ervaring als bestuurssecretaris; zij stelde met enige 
regelmaat vragen over de status van stukken en wat in dat perspectief het vraagstuk 
voor de Raad van Toezicht was. De voorzitter ondersteunde deze vragen pro-actief. 
Overigens moet hierbij worden opgemerkt dat het niet zozeer gaat om wat de formele 

190 Zie in dit kader ook Hoofdstuk 4 van dit onderzoek. Ook daar wordt verwezen naar Weisfelt (2005), p. 143: 

Mannelijke energie is primair doelgericht, vrouwelijke energie is meer procesgericht. “Een teveel aan 

mannelijke energie brengt met zich mee dat men in het nastreven van het doel de relatie verwaarloost. Een 

teveel aan vrouwelijke energie betekent dat de relatie het doel wordt.” Zie ook Hofstede, G. (ed. 2004), p.125.
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taken en verantwoordelijkheden zijn, maar veel meer om hoe een Raad van Toezicht 
deze in concrete situaties moet invullen.

Ad 5. Overeenstemming over visie en strategie
De strategie van de organisatie is in alle Raden aan de orde geweest, zij het in zeer 
verschillende mate. Eén van de drie gevolgde Raden van Toezicht had in zijn jaarcyclus 
de herijking van de strategie opgenomen; niet dat er ieder jaar een gewijzigd plan 
komt, maar wel dat wordt gekeken in hoeverre er aanleiding is om bij te sturen. Bij de 
andere Raden werd niet het Strategisch-beleidsplan jaarlijks tegen het licht gehouden, 
maar werd wel expliciet stilgestaan bij de strategische component(en) van diverse 
besluiten, met name de keuzes ten aanzien van huisvesting en het ontwikkelen van 
nieuwe producten en diensten.

In de interviews is aan iedereen de vraag gesteld: ‘In welke mate moet een toezicht-
houder het inhoudelijk eens zijn met de strategie van een organisatie?’. De achter-
grond van deze vraag is dat een Raad van Toezicht weliswaar meestal de bevoegdheid 
heeft om een Strategisch-beleidsplan goed te keuren, maar tegelijkertijd is het de 
Raad van Bestuur die bestuurt. Anders gezegd: het lijkt inhoudelijk niet aan de Raad 
van Toezicht om de strategie te bepalen. De antwoorden van de diverse toezichthou-
ders verschilden in de mate van ‘ja’, maar geen enkele toezichthouder heeft geant-
woord dat het goed mogelijk is dat hij of zij het niet eens zou zijn met de strategie om 
deze toch te kunnen goedkeuren als het proces van de strategieontwikkeling maar 
goed zou zijn verlopen en de keuzes goed zouden zijn onderbouwd. 

Het inhoudelijk kunnen instemmen met de strategie vraagt soms wel enige afstand. 
Hiermee wordt bedoeld dat je wel bereid moet zijn om je te laten overtuigen. Voor 
mensen die dichter bij het zorgveld staan of werkzaam zijn (geweest) in de sector is 
dat vaak moeilijker, met name wanneer zij andere persoonlijke voorkeuren hebben 
dan de bestuurder(s). Van belang is vooral dat toezichthouders aangaven het haast 
onmogelijk te achten om toezicht te houden op een bestuur dat een strategie ontwik-
kelt of uitvoert waar je geen goed gevoel bij hebt. Als dat zo is, zou aftreden (en niet 
blokkeren) een passende reactie zijn, aldus een overgrote meerderheid van de geïnter-
viewde toezichthouders. 

Ad 6. Verhouding voorzitter Raad van Bestuur – Raad van Toezicht
Uit de drie case studies blijkt duidelijk dat het optreden van de voorzitter van de Raad 
van Toezicht een bepalende invloed heeft op het functioneren van de Raad van Toe-
zicht en diens verhouding met de Raad van Bestuur. Er is minder eenduidigheid in de 
antwoorden op de vraag wat de beste manier is om deze rol in te vullen. Een aantal 
toezichthouders vindt dat de voorzitter niet meer moet doen dan ‘technisch’ voorzit-
ten. Deze personen vinden doorgaans ook dat de voorzitter de Raad van Toezicht moet 
informeren over de gesprekspunten die hij met de bestuurder(s) in het vooroverleg 
heeft besproken. Overigens gebeurde dit in de gevolgde drie Raden van Toezicht niet. 
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De opstelling van de voorzitters, gesteund door de meeste leden van de Raad van Toe-
zicht, is dat zij ook een soort smeerolie zijn van het toezicht. Zij zijn het eerste aan-
spreekpunt voor de bestuurders en het is juist niet zo dat alles wat in het bilaterale over-
leg tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur wordt bespro-
ken, ook in de vergaderingen van de Raad van Toezicht aan de orde moet komen. Dat 
moet wel altijd expliciet worden overwogen en onderwerp van gesprek zijn tussen de 
voorzitter van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Zoals een voorzittende 
toezichthouder zei: ’Ik geef expliciet aan tot hoe ver en hoe lang ik bereid ben zaken buiten de 
vergadering te houden.’

In alle gevallen heeft de voorzitter agendaoverleg met (de voorzitter van) de Raad van 
Bestuur; zij stellen in wezen dus samen de agenda op. Doorgaans vormt de voorzitter 
ook een eerste filter van stukken. Hier wordt mee bedoeld dat de voorzitter bepaalt of 
een stuk rijp is voor bespreking. Dit punt heeft in diverse interviews veel aandacht ge-
kregen; het ging dan over de vraag in hoeverre de voorzitter in dit opzicht sturend zou 
moeten zijn. Dat is een dilemma. Punt is namelijk dat een aantal toezichthouders (in 
twee van de drie Raden van Toezicht) heeft aangegeven dat het nogal eens onduidelijk is 
in welke mate de voorzitter zich in het vooroverleg al heeft uitgelaten over een stuk. Dit 
vraagstuk verwijst naar een aantal situaties tijdens vergaderingen waaruit bleek dat de 
Raad van Bestuur, na vooroverleg met de voorzitter, een andere verwachting had van de 
opvatting(en) van de Raad van Toezicht dan in de vergadering bleek. Dat leidde tot (lich-
te) irritaties.

De betrokken bestuurders zijn doorgaans tevreden met het optreden van hun voorzit-
ters, in de zin dat ook zij vinden dat niet alles wat in hun overleg wordt besproken, aan 
de orde moet komen in de Raad-van-Toezicht-vergaderingen. Zo bezien vindt een deel 
van de adviesrol van de Raad van Toezicht in dat bilaterale overleg tussen de voorzitters 
plaats. Overigens gaat het hier in praktische zin meer om ‘klankborden’ dan om inhou-
delijk adviseren, omdat er niet gericht om inhoudelijke adviezen wordt gevraagd maar 
meer om reflecties op het proces en de keuzes van de bestuurder. 

Bestuurders vinden het lastig om hun voorzitter aan te spreken op de wijze waarop hij 
de Raad van Toezicht voorzit of ‘bestuurt’. Het is ook niet altijd makkelijk voor bestuur-
ders om in vergaderingen opmerkingen te maken over de wijze waarop de Raad van Toe-
zicht met bepaalde onderwerpen omgaat. Voorbeelden die in dit kader wel genoemd 
worden, zijn verzoeken om extra informatie over details (in de ogen van de bestuurder) 
of het blijven hangen op stokpaardjes van individuele leden. Lastig wordt het vooral als 
de voorzitter zich in het agendaoverleg uitspreekt over het besluitvormingsproces en de 
inhoud van een onderwerp, maar in de vergadering vrij gemakkelijk meegaat met andere 
ideeën hierover. Twee van de drie bestuurders benoemden dit expliciet in het interview.

Ad 7. Mate van informatie-asymmetrie
Het is duidelijk dat Raden van Bestuur over de meeste onderwerpen een informatie-
voorsprong hebben ten opzichte van de Raad van Toezicht. In de vergaderingen lijkt 
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dit echter niet of nauwelijks een rol te spelen. De drie Raden lijken allemaal selectief te 
zijn in de onderwerpen en de stukken die zij willen zien, maar die worden dan wel goed 
gelezen en voorbereid. Daar waar er vragen zijn over de informatie-achterstand, komen 
die in de vergadering aan de orde. Overigens heeft dit wel als consequentie dat het gros 
van de tijd van de vergadering wordt besteed aan het geven van, in het merendeel in-
houdelijke, aanvullende informatie door de Raad van Bestuur aan de Raad van Toe-
zicht. 

De informatie-asymmetrie is door de onderzoeker expliciet aan de orde gesteld in de 
interviews. Het is echter niet of nauwelijks een issue voor de Raden van Toezicht. Er 
lijkt een brede tevredenheid te zijn over de mate van informatievoorziening. Hierbij 
valt wel op dat de bestuurders in alle gevallen en op meerdere momenten in diverse 
vergaderingen van de Raad van Toezicht hun bereidheid uitspreken om (nog) meer 
informatie te geven. Het wekte bij de onderzoeker zelfs de indruk dat de behoefte om 
voldoende en adequate informatie te geven meer leeft bij de bestuurders dan bij de toe-
zichthouders. Vanuit de toezichthouders zijn vooral signalen opgevangen dat er te veel 
informatie wordt gegeven.

In de literatuur is veel aandacht voor informatie-asymmetrie tussen bestuurders en 
toezichthouders; met name in de principal-agent benadering speelt het een belangrijke 
verklarende rol. Uiteraard kan in dit kader worden opgemerkt dat ten aanzien van 
nagenoeg alle interne kwesties en een groot deel van de zorgspecifieke externe issues, 
de Raad van Bestuur veel meer informatie heeft dan de toezichthouders. Dit staat ech-
ter los van het punt dat toezichthouders vinden dat zij voldoende worden geïnfor-
meerd ten behoeve van hun taak. Dit zou mogelijk anders zijn in het ‘oude’ bestuurs-
model, waarbij de directie gedelegeerde bestuurstaken uitvoert. In het Raad-van-Toe-
zicht-model is dit niet zo: de toezichthouders hoeven niet te besturen en hebben ‘al-
leen’ voldoende informatie nodig om het functioneren van het bestuur te kunnen be-
oordelen. Wat verder opviel, is dat ook tussen leden van de Raad van Toezicht sprake is 
van informatie-asymmetrie. Zo heeft de voorzitter meer informatie dan andere leden 
en krijgt hij deze informatie doorgaans ook eerder. Daar komt bij dat toezichthouders 
die lid zijn van een commissie, bij voorbeeld de auditcommissie, meer detailinformatie 
krijgen op dat specifieke terrein dan de andere leden (inclusief de voorzitter). Dat is op 
zichzelf logisch en zelfs een reden om met commissies te werken: niet iedereen hoeft 
of kan alle informatie beoordelen. Het betekent wel dat toezichthouders die per agen-
dapunt moeten bepalen wat zij ervan vinden en wat een bepaalde gang van zaken zegt 
over het functioneren van de Raad van Bestuur, dit doen op basis van een verschillend 
informatieniveau. Dit kan een belangrijk punt zijn, niet in de laatste plaats ook omdat 
diverse leden van verschillende auditcommissies hebben aangegeven dat zij vinden dat 
ze door dit lidmaatschap veel beter in staat zijn de diverse stukken in de Raad van Toe-
zicht te wegen én een beter beeld hebben van wat er in de organisatie aan de hand is.

Informatie-asymmetrie is blijkbaar een gegeven, zowel tussen de Raad van Bestuur en 
de Raad van Toezicht als tussen leden van dezelfde Raad van Toezicht. Het blijft dan 
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de vraag in hoeverre dit het functioneren van Raden van Toezicht beïnvloedt. Gezien 
bovenstaande redenering lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat dit maar zeer beperkt 
zo is, ten minste zo lang de leden van de Raad van Toezicht zelf vinden – denken – 
voelen dat ze ‘voldoende’ worden geïnformeerd. 

§4. Theoretische analyse van de drie case-studies

In Hoofdstuk 4 hebben we een enkele theorieën genoemd die mogelijk meer inzicht 
kunnen bieden in het functioneren van Raden van Toezicht. Op basis van de case stu-
dies moeten we constateren dat slechts enkele van deze theorieën een bijdrage kun-
nen leveren aan dit inzicht. Dit zijn vooral de theorieën die zich richten op het micro-
perspectief: het handelen van individuele toezichthouders en bestuurders. Concreet 
betreft het de leiderschapstheorieën, de principal-agent-theorie en de stakeholderthe-
orie. 

In eerdere hoofdstukken zijn vraagtekens geplaatst bij de mogelijke bijdrage van zo-
wel de principal-agent-theorie als de stakeholdertheorie aan het verklaren van het 
functioneren van Raden van Toezicht, terwijl deze theorieën tot op heden de belang-
rijkste rol spelen in deze discussie.191 Uit de cases is inderdaad gebleken dat het weinig 
zinvol is om de relatie tussen een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht te type-
ren en te benaderen als een agent – principal relatie. Het is weliswaar zo dat de Raad 
van Toezicht de macht heeft om de Raad van Bestuur te ontslaan, maar dit feit leidt 
niet tot een verhouding tussen toezichthouders en bestuurders waarbij de toezicht-
houders het gedrag van de bestuurders nadrukkelijk sturen. Ook is het zeker niet zo 
dat bestuurders zich bij hun inhoudelijke keuzes en besluiten laten leiden door over-
wegingen in de trant van ‘zou de Raad van Toezicht dit zo willen’. De Raad van Toe-
zicht bepaalt het beleid niet, dat doet de Raad van Bestuur. In dit kader is de constate-
ring van belang dat de Raad van Toezicht nauwelijks interventies pleegt die getypeerd 
kunnen worden als beïnvloeden of sturen. Daar waar dit zo is, gaat het vooral om het 
sturen en beïnvloeden van het proces en de informatievoorziening en niet om het 
inhoudelijk sturen. Tevens is het zo dat de informatie-asymmetrie (een kernthema in 
de principal-agent-theorie) eigenlijk geen wezenlijk onderscheidend criterium is tus-
sen bestuur en toezicht, omdat hij niet voor alle toezichthouders in gelijke mate op-
gaat: toezichthouders zijn ook verschillend geïnformeerd, soms zelfs zo verschillend 
dat de asymmetrie tussen twee toezichthouders misschien wel groter is dan die tus-
sen de toezichthouder en de Raad van Bestuur. Zo hebben voorzitters van Raden van 
Toezicht doorgaans beduidend meer informatie over het wel en wee van de organisa-
tie (en over de Raad van Bestuur) dan de overige leden. Leden van een auditcommissie 
hebben meestal veel meer detailinformatie over financiële zaken dan de overige leden 

191 Vergelijk Putters, K. (2009), pp. 24-25. Ook hij constateert dat deze theorie slecht bruikbaar is bij Hybride-

organisaties, zij het dat hij het relateert aan de verhouding tussen zorgorganisaties en hun omgeving / 

belanghebbenden.
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van de Raad van Toezicht, inclusief de voorzitter. Los van het bestaan van deze asym-
metrie mag het belang ervan niet overschat worden, omdat de betreffende informatie 
niet nodig is om te kunnen besturen, maar om voldoende toezicht te kunnen houden 
op het functioneren van de Raad van Bestuur. Hier komt bij dat menig toezichthouder 
in de vergaderingen heeft uitgesproken eerder te veel dan te weinig informatie te krij-
gen over de diverse onderwerpen. 
Naarmate toezichthouders zich beter geïnformeerd voelen, hebben zij meer vertrou-
wen in de Raad van Bestuur. Omgekeerd is het voor de Raad van Bestuur van belang 
goed te toetsen in hoeverre de Raad van Toezicht zich voldoende geïnformeerd acht. 
Dat heeft meer met ‘gevoel’ te maken, dan met objectiviteit. Dit impliceert onder an-
dere dat meer informatie lang niet altijd beter is. Het is bovendien veel belangrijker 
dat de gegeven informatie betrouwbaar is. Als er namelijk vraagtekens (kunnen) wor-
den geplaatst bij de betrouwbaarheid van de informatie, is de kans groot dat dit een 
negatief effect heeft op het vertrouwen van toezichthouders.192 In dit kader moet 
worden opgemerkt dat alle bestuurders heel actief met dit onderwerp bezig zijn: zij 
realiseren zich het belang van voldoende (maar niet te veel) en ‘betrouwbare’ informa-
tie. 

Je zou kunnen stellen dat de Raad van Toezicht voor de Raad van Bestuur een belang-
rijke interne stakeholder is, net zoals de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. De 
dynamiek in het overleg tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht is echter niet 
een dynamiek die inzichtelijker wordt door de relatie van de Raad van Bestuur met 
andere stakeholders te bezien. Ook in dit kader is het van belang te realiseren dat de 
dynamiek binnen de Raad van Toezicht in de onderzochte organisaties haast eigen-
standig was en vooral werd bepaald door de onderlinge interacties of groepsdynamica. 
Opvattingen van andere interne of externe stakeholders speelden hierbij nauwelijks 
een rol. Bovendien is hieromtrent eerder opgemerkt dat Raden van Toezicht niet of 
nauwelijks onderling vergaderen. De Raad van Bestuur neemt altijd deel aan de verga-
deringen en heeft dus een zeer actieve rol in het besluitvormingsproces. Formeel heb-
ben ze misschien geen stem, maar er is in alle bezochte vergaderingen maar één keer 
gestemd, namelijk over de vaststelling van de vergoeding van de leden van de Raad 
van Toezicht. Anders gezegd: om de dynamiek in een Raad van Toezicht te kunnen 
verklaren heeft het weinig zin om een Raad van Toezicht als zelfstandige entiteit of 
stakeholder van de Raad van Bestuur te zien in een palet van diverse stakeholders. 
Theorieën over teams en over leiderschap lijken veel meer aanknopingspunten te 
bieden om te komen tot verklaringen voor het gedrag van Raden van Toezicht. Als we 
teruggrijpen op de theorievorming rondom teams en groepsdynamica, dan is met 
name van belang dat de Raad van Toezicht eigenlijk nauwelijks een team is, omdat de 
toezichthouders elkaar zo weinig en kort zien én omdat de Raad van Bestuur haast 
altijd bij de vergaderingen zit. Aldus hebben bestuurders een cruciale rol in het 
groepsproces en de besluitvorming binnen de Raad van Toezicht. Verdere inzichten 
die deze theorieën ons hebben geboden, betreffen de rollen in het team en het belang 

192 Ook Nootenboom laat zien dat eerlijke informatie cruciaal is: pp. 95 – 99.
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van het voorzitterschap. Omdat hierover in het voorgaande al veel is gezegd, gaan we 
er op deze plaats niet verder op in. Wel willen we nog even stilstaan bij het feno-
meen groepsdenken; als we kijken naar de drie Raden van Toezicht in de case stu-
dies dan kan worden geconcludeerd dat slechts in beperkte mate sprake zou kun-
nen zijn van groepsdenken. Van de acht criteria die Janis hiervoor heeft geformu-
leerd, waren er namelijk slechts twee waarneembaar (in alle drie de cases), te weten 
zelfcensuur en de illusie van unanimiteit.193

Een ander aspect van de groepsdynamica is dat er in formele vergaderingen slechts 
bij hoge uitzondering discussies plaatsvinden tussen leden van de Raad van Toe-
zicht. Vaak zijn de leden individueel, meestal ook nog achtereenvolgens, in gesprek 
met de Raad van Bestuur. Dit gesprek heeft in de overgrote meerderheid van de 
gevallen (ook bemeten in tijd) de vorm van een vraag van de Raad van Toezicht en 
een (uitgebreid) antwoord van de bestuurder(s). De Raad-van-Toezicht-vergaderin-
gen zijn dus beter te typeren als vergaderingen waarin de Raad van Bestuur de toe-
zichthouders informeert, dan bijeenkomsten waarin de Raad van Toezicht discus-
sieert of overlegt op basis van door de bestuurders aangeleverde informatie.

Gezien de ideeën over leiderschap van Kets de Vries is het van belang te kijken naar 
mogelijk irrationele en/of onbewuste logica in de besluitvorming. In dit verband 
springt het proces van het ontslag van één van de bestuurders van Bèta in het oog. 
Op basis van rationele financiële overwegingen leek de gang van zaken op sommige 
punten namelijk eerder onlogisch dan logisch. De organisatie had in financieel op-
zicht een heel goed jaar achter de rug en het zag er ook niet naar uit dat er financi-
ele tegenvallers zouden komen. Bovendien had deze organisatie op het niveau van 
de Raad van Bestuur een financieel deskundige en diens financiële deskundigheid 
werd niet betwist. In het proces blijkt echter niet zozeer de inhoudelijke financiële 
logica relevant, maar de ratio van het vertrouwen in relatie tot de interactie tussen 
bestuur en toezichthouders. Dat dit de dominante logica was, is pas achteraf gecon-
stateerd in de diverse interviews; overwegingen van vertrouwen hebben bij de toe-
zichthouders dus geen bewuste of expliciete rol gespeeld in hun overleg met de 
bestuurder(s).
Volgens Kets de Vries moeten effectieve leiders op drie terreinen goede vaardighe-
den hebben194:
1. Persoonlijke vaardigheden, zoals de motivatie om dingen te bereiken, zelfver-

trouwen en persoonlijke effectiviteit; 
2. Sociale vaardigheden, zoals invloed, politiek bewustzijn en empathie; 
3.  Cognitieve vaardigheden, zoals conceptueel denken en een helikopterper-

spectief. 
Op basis van de cases kunnen we constateren dat deze vaardigheden of het ontbre-
ken ervan invloed hebben op het functioneren van Raden van Toezicht. Het gaat 

193 Zie Hoofdstuk 5: Janis (1972)

194 (2007, pp. 14-15).
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dan in de eerste plaats om de vaardigheden van de bestuurder. Hij moet goed zicht 
hebben op het proces dat zich binnen de Raad van Toezicht afspeelt, zodat hij daar 
goed op kan reageren en anticiperen, bij voorbeeld door meer of specifiekere infor-
matie te verstrekken. Tevens is belangrijk dat een bestuurder reageert op signalen 
van toezichthouders die ontevreden lijken dan wel relatief veel vragen stellen of 
adviezen geven. Het gaat hierbij dus vooral om de sociale vaardigheden. In de twee-
de plaats gaat het om vaardigheden van de toezichthouders en met name van de 
voorzitter. Ook hier spelen de sociale vaardigheden een sleutelrol: de voorzitter 
moet oog hebben voor de processen in de Raad van Toezicht en moet het daar le-
vende ‘gevoel’ inbrengen in de plenaire vergadering, maar vooral ook in het tussen-
tijds overleg met de bestuurder(s). Het gaat dan om afwegingen wanneer welke the-
ma’s en welke stukken aan de orde moeten komen, maar vooral ook wanneer nog 
niet, bij voorbeeld omdat een en ander nog onvoldoende uitgewerkt is. 

§5. Conclusies en overwegingen

Alvorens naar diverse inhoudelijke conclusies te gaan, moet in de eerste plaats wor-
den opgemerkt dat de patronen van interacties in de drie Raden van Toezicht nage-
noeg identiek waren. Ondanks de verschillen tussen de organisaties en uiteraard 
tussen de diverse bestuurders en toezichthouders ‘lijken’ de Raden erg op elkaar als 
het gaat om hoe men zich tot elkaar verhoudt en hoe de interacties verlopen, zowel 
tussen de toezichthouders als ten opzichte van het bestuur. 

Eén van de belangrijkste bevindingen van de case studies is dat de Raad van Toe-
zicht eigenlijk niet ‘eigenstandig’ functioneert. Het feit dat Raden van Toezicht 
slechts bij uitzondering alleen vergaderen – en dan meestal alleen om het eigen 
functioneren te bespreken – maakt dat de Raad-van-Toezicht-vergaderingen vooral 
moeten worden gezien als een overleg van toezichthouders én bestuurders gezamen-
lijk. Op zichzelf is dit natuurlijk een bekend gegeven, maar in de beschouwingen 
over goed bestuur is hier bijna nooit aandacht voor. Anders gezegd, groepsdyna-
misch gesproken zijn de leden van de Raad van Bestuur de facto onderdeel van de 
Raad van Toezicht. Zo bezien kan de discussie over one-tier boards in een ander 
daglicht worden geplaatst.195 

De andere kant van deze observatie is dat de Raad van Toezicht eigenlijk nooit zijn 
‘eigen’ interne proces heeft; de bestuurder(s) is (zijn) er altijd expliciet onderdeel 
van. De ene bestuurder maakt hier overigens meer gebruik van dan de andere. Zo is 
op diverse momenten waarneembaar geweest dat de bestuurder het gesprek of de 
besluitvorming binnen de Raad van Toezicht procesmatig cruciaal beïnvloedt. Dit 
gebeurde bij voorbeeld door de vraag te stellen: “Wat is er nou precies besloten?” Of: 
”Vindt iedereen binnen de Raad hier nu hetzelfde van?” De invloed lag er vervolgens 

195 Vergelijk bij voorbeeld Peij (2007).
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in dat besluiten werden afgezwakt of in een enkel geval zelfs van tafel gingen onder 
de noemer: “We komen er later op terug.”196

In de interviews met de toezichthouders viel onder andere op dat nagenoeg iedereen 
een duidelijke mening had over de kwaliteit van het bestuur en de kwaliteit van de 
eigen Raad van Toezicht. Uiteraard was de verwachting dat de toezichthouders in de 
meer informele interviewsetting gemakkelijker uitspraken zouden doen over hun 
beleving en hun oordeel over een aantal zaken, dan dat ze dat onderling of naar de 
Raad van Bestuur doen. Tegelijkertijd was dit verschil soms zo opvallend, dat het een 
belangrijk aanknopingspunt is geworden om op zoek te gaan naar signalen die toe-
zichthouders in vergaderingen afgeven over wat ze van zaken vinden. Anders gezegd: 
wat in de formele vergaderingen wordt gezegd, beslaat maar een deel van de werke-
lijkheid. Datgene wat niet uitgesproken wordt, kan echter in meer kritische situaties 
wel een rol gaan spelen. Bijvoorbeeld als feedback niet wordt geuit om anderen niet 
tegen de borst te stuiten of als kritiek naar het eigen oordeel nog onvoldoende hard 
gemaakt kan worden.197

Binnen de onderzochte Raden van Toezicht was weinig aandacht voor de groepsdyna-
mica. Noch bij de samenstelling van de Raad noch in de vergaderingen werd veel aan-
dacht besteed aan diversiteit of aan ‘de wijze waarop’ toezichthouders invulling geven 
aan hun rol. Overigens is de uitzondering op deze constatering de diversiteit aan in-
houdelijke kennis; dit onderscheid tussen de toezichthouders speelde juist een heel 
belangrijke rol. De toezichthouder die op een onderwerp het meest deskundig was, 
trad namelijk meestal op als woordvoerder bij de betreffende agendapunten, al dan 
niet in de vorm van ‘de eerste vragensteller’.198

De leden van Raden van Toezicht staan bij hun afwegingen over de vragen die ze stel-
len of de positie die ze innemen vaak (bij zichzelf) stil bij de rol en de taak die ze heb-
ben. Hierbij wordt vooral gedacht aan het behouden van afstand. In dit kader speelt 
regelmatig het dilemma hoe toezichthouders voldoende betrokken kunnen blijven, 
zonder ‘te’ dichtbij te komen. Vele toezichthouders gaven in de interviews ook aan dat 
het telkens weer een dilemma is of men om meer informatie vraagt en hoever men 
kan of misschien wel moet doorvragen. Een opvatting over ‘vertrouwen’ lijkt hooguit 
een indirecte relatie te hebben met het gedrag van toezichthouders. In ieder geval zijn 
toezichthouders zich nauwelijks bewust van of expliciet bezig met hun vertrouwen in 

196 Vergelijk Dinjes (2013): “De voorkeur van de bestuurder gaat uit naar een raad die zich houdt aan zijn 

formele takenpakket, weinig tussentijds overleg voert en relatief op afstand blijft.”(p. 62)

197 Deze conclusie sluit aan bij de opmerking van Pick dat Raden van Commissarissen niet simpelweg een 

verzameling individuen is, maar een complex sociaal systeem dat ook als zodanig begrepen moet worden. 

Pick (2005), geciteerd in F. Eenennaam en R. Soesman (2008), p. 11.

198 In dit kader verzuchten Van Eenennaam en Soesman: “Hoe kan een raad van betrokken commissarissen met 

een individueel IQ van meer dan 120 een collectief IQ van slechts 60 hebben? Het antwoord ligt besloten in de 

sluimerende groepsdynamische processen in de boardroom.” In: Eenennaam F. en M. Pheijffer (2008), p. 9.
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het bestuur. Desgevraagd reageren toezichthouders hierop dat het ‘natuurlijk’ zo is, 
dat het hebben van vertrouwen van belang is, maar de heersende opvatting lijkt te 
zijn dat het vertrouwen in het bestuur ‘evident’ is: ‘anders zou de bestuurder er niet 
meer zitten’. 

Met name het voorval van de uiteindelijk ontslagen bestuurder laat zien dat sommige 
managers ‘de baby niet horen huilen’.199 Deze casuïstiek geeft echter, evenals meer-
dere interviews met bestuurders, aanleiding om het citaat te nuanceren, namelijk dat 
de baby soms zachtjes huilt of zelfs alleen op het punt staat in huilen uit te barsten. 
Hiermee wordt bedoeld dat de omgeving van de bestuurder in feite pas laat tot de ont-
dekking komt dat zich een meer fundamenteel probleem aan het ontwikkelen is, na-
melijk een vertrouwensprobleem. 

Het belang van het hebben van voldoende vrouwen in de Raad van Toezicht wordt 
door iedereen met de mond beleden, maar het leidt niet tot hierop gerichte keuzes bij 
voordrachten en benoemingen. De rechtvaardiging die hiervoor doorgaans wordt 
gegeven, is dat ‘inhoud en netwerk’ veel belangrijker zijn dan ‘geslacht’. Ogenschijnlijk 
kan men het hier niet mee oneens zijn, maar daarmee wordt onderstreept dat er wei-
nig aandacht is voor andere vormen van diversiteit dan ‘inhoud’. Dit onderzoek laat 
echter zien dat er eigenlijk veel meer aandacht zou moeten zijn voor het belang van 
een aantal sociale vaardigheden die over het algemeen meer aan vrouwen dan aan 
mannen worden toegeschreven: oog voor het groepsproces, communicatie, dienend 
leiderschap et cetera. De inhoud mag dan leidend zijn, maar deze wordt niet alleen 
bepaald door ‘inhoudelijke kennis’.

199 Citaat uit Moen et all. (2001), p. 47. Zij verwijzen naar Sworder, C. (1995), Hearing the baby’s cry: it’s all in 

the thinking. 
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§1. Inleiding

In de vorige hoofdstukken is gerapporteerd over de case studies. Op basis van be-
schrijvingen van het verloop van de vergaderingen en de diverse interviews zijn ver-
schillende kenmerken geformuleerd die meer inzicht bieden in het functioneren van 
Raden van Toezicht. In dit hoofdstuk gaan we proberen om een stap verder te gaan. 
Hieronder wordt namelijk een model ontwikkeld en uitgewerkt op basis waarvan het 
gedrag van Raden van Toezicht verklaard kan worden. Dit model kan in de eerste 
plaats worden gezien als een conceptueel resultaat van dit onderzoek, met als doel om 
een uitgangspunt te formuleren voor verder onderzoek. In de tweede plaats zal dit 
model worden gebruikt om de eerder opgedane inzichten te verdiepen.

In de onderstaande paragraaf wordt uitgelegd hoe het Model Gedragstypologieën Intern 
Toezicht tot stand is gekomen. Hierbij wordt ingegaan op de twee variabelen waarop 
het model is gebaseerd: vertrouwen en afstand. Vervolgens wordt stilgestaan bij de 
bruikbaarheid van dit model in de drie case studies. Aan het einde van dit hoofdstuk 
volgen enkele voorlopige conclusies over het model en de rol van vertrouwen bij het 
functioneren van Raden van Toezicht.

§2. Model Gedragstypologieën Intern Toezicht

Op basis van literatuuronderzoek, onze praktijkervaring en vele gesprekken, onder 
andere tijdens het empirisch onderzoek, is het onderstaande Model Gedragstypolo-
gieën Intern Toezicht ontwikkeld. In eerste instantie hebben we gekeken wat de be-
langrijkste variabele zou kunnen zijn op basis waarvan toezichthouders hun gedrag of 
keuzes bepalen. We zijn uitgekomen bij de variabele ‘vertrouwen’. De relatie tussen 
een Raad van Toezicht en een bestuurder begint namelijk met het uitspreken van 
vertrouwen door iemand in dienst te nemen of te benoemen. De relatie eindigt met 
het opzeggen van het vertrouwen (het ontslaan van de bestuurder), behoudens uiter-
aard de gevallen waarin bestuurders zelf hun contract opzeggen.200 Kortom, vertrou-
wen is het begin en het eind van een relatie tussen Raad van Toezicht en Raad van 
Bestuur. De mate van vertrouwen van de Raad van Toezicht is aan verandering onder-
hevig, zoals we in de case studies hebben waargenomen. Een eventuele vermindering 
van vertrouwen leidt echter niet altijd tot één type gedrag bij toezichthouders. Het 
gedrag van Raden van Toezicht is om die reden niet alleen te verklaren door de mate 
waarin ze vertrouwen hebben in de Raad van Bestuur. Als een Raad van Toezicht bij-
voorbeeld weinig vertrouwen meer heeft in een bestuurder, is het niet altijd zo dat hij 

200 Zie ook Moen, J. en P. Ansems (2009), Kleur Bekennen. Kleedkamergesprekken over leiderschap. Assen: Van 

Gorcum, p. 78: “Voor toezichthouders is de verhouding vooral gebaseerd op het vertrouwen dat zij hebben in 

de bestuurder die zij benoemen en op wiens functioneren zij toezien. Hier ligt ook de oplossing voor de 

manier waarop de bestuurder omgaat met zijn bazen. Hij zal vertrouwen moeten krijgen en behouden van 

zijn toezichthouders.”
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deze bestuurder wil ontslaan. Ten aanzien van de gedragskeuzes die dan voorliggen, is 
volgens ons bepalend welke opvatting een Raad van Toezicht heeft over de vraag (zo-
wel in abstracto als in concreto) welke afstand hij moet bewaren tot de bestuurders-
stoel. Anders gesteld: ‘hoe sturend mag – moet een toezichthouder optreden?’. De 
mate waarin een Raad van Toezicht het mogelijk, wenselijk of misschien wel noodza-
kelijk vindt om naast de bestuurder te gaan staan of zelfs op diens stoel te gaan zitten, 
verklaart in belangrijke mate zijn gedrag ten opzichte van een Raad van Bestuur. Deze 
opvatting hebben we verwoord in de variabele ‘afstand’: Raden van Toezicht maken 
impliciet of expliciet keuzes over de afstand die ze behouden tot de Raad van Bestuur. 
Soms leidt hierbij het adagium ‘de Raad van Bestuur bestuurt’ tot een zeer grote af-
stand. In sommige situaties kiest de Raad van Toezicht er echter voor om veel dichter 
naar de bestuurdersstoel te kruipen; in andere gevallen gaat de Raad van Toezicht 
zelfs op de stoel van het bestuur zitten. 

Als we beide variabelen willen typeren, dan kan worden gesteld dat de variabele ‘ver-
trouwen’ voortkomt uit de sociaal-psychologie en een relatie typeert tussen twee per-
sonen; hoe verhoudt de toezichthouder zich tot de bestuurder? De variabele ‘afstand’ 
past in de institutionele theorie en geeft een rolopvatting weer over de invulling van 
de taak van intern toezichthouder; in welke gevallen mag de toezichthouder hoe dicht 
bij de bestuurdersstoel komen?

De variabelen vertrouwen en afstand zijn tamelijk abstract. Ze zijn dan ook niet direct 
en concreet te meten. Vertrouwen en afstand zijn geen gedragsuitingen, maar houdin-
gen en opvattingen die van invloed zijn op gedrag. Dat maakt de onderbouwing met-
een complexer. Zo is bovenstaande redenering over vertrouwen en afstand in abstrac-
to vrij solide, maar de vraag is wat je er in de dagelijkse praktijk mee kunt. Welk ge-
drag hoort bij die verschillende variabelen en hoe eenduidig is de relatie ertussen aan 
te tonen? Hoe neem je dalend vertrouwen waar? Bestaat er zoiets als gelijkgezindheid 
over de te bewaren afstand tot de bestuurdersstoel? We zullen hier later in dit hoofd-
stuk op terugkomen. Eerst gaan we bezien in welke variaties beide variabelen zich tot 
elkaar kunnen verhouden en wat dit impliceert.

Als de twee gekozen variabelen in een assenstelsel worden gezet, levert dat vier kwa-
dranten op. 
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Figuur 9.1:  Model Gedragstypologieën Intern Toezicht

VEEL AFSTAND:
AFSTAND HOUDEN

TOEZICHT 
HOUDEN

WEINIG VERTROUWEN:
CONTROLEREN

VEEL VERTROUWEN:
VERTROUWEN GEVEN

WEINIG AFSTAND:
STUREN

Toetsen Laten informeren

Beïnvloeden Adviseren

Uit het schema valt af te lezen dat we aan de vier kwadranten waarschijnlijke ‘gedrags-
typen’ hebben gekoppeld: hoe kan het gedrag worden getypeerd dat verbonden is aan 
een bepaalde combinatie van vertrouwen en afstand? De resultaten van deze exercitie 
zijn als volgt: 

Figuur 9.2 Gedragstypen in relatie tot Vertrouwen en Afstand

Gedragstype Vertrouwen Afstand

Laten informeren + +

Adviseren + -

Toetsen - +

Beïnvloeden - -

De relatie tussen vertrouwen en afstand: 4 gedragstypen
Zoals gezegd wordt het gedrag van Raden van Toezicht niet alleen bepaald door zijn 
vertrouwen in de Raad van Bestuur, maar ook door zijn opvattingen over de vraag in 
hoeverre hij zelf mag sturen. Anders gezegd: als het bestuur niet doet wat je als toe-
zichthouder nodig of belangrijk vindt, in hoeverre mag of moet je dan invloed uitoefe-
nen om de Raad van Bestuur tot ander gedrag te laten komen? Eerder is gesteld dat de 
rol van toezichthouder formeel impliceert dat er niet wordt bestuurd. Daar is immers 
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een Raad van Bestuur voor. De vraag blijft echter of dit onderscheid in de praktijk ook 
zo scherp wordt gemaakt en kan worden gemaakt, zeker als het spannend wordt of als 
het om fundamentele strategische keuzes gaat. De case studies hebben hier diverse 
voorbeelden van laten zien. 

Verschillende gedragspatronen hangen samen met diverse combinaties van vertrou-
wen en afstand. Zo zal een toezichthouder die op zichzelf weinig vertrouwen heeft in 
de Raad van Bestuur maar wel nadrukkelijk vindt dat hij ‘wat er ook gebeurt’ niet op 
de bestuurdersstoel mag gaan zitten, ander gedrag ten toon spreiden dan een toe-
zichthouder die vindt dat een Raad van Toezicht wel sturend mag optreden als de 
nood aan de man komt. We spreken hieronder over verschillende gedragstypen, die 
alle verbonden zijn aan een combinatie van vertrouwen en afstand. Het gaat dan om 
vier combinaties, die uiteraard alle ‘ideaaltypen’ zijn, wat betekent dat zaken in de 
praktijk doorgaans genuanceerder zullen zijn dan hier beschreven.

Gedragstype ‘beïnvloeden’: weinig afstand – weinig vertrouwen
Als er sprake is van weinig afstand en weinig vertrouwen, dan vindt een Raad van 
Toezicht eigenlijk dat de Raad van Bestuur geen goed werk levert. De Raad van Toe-
zicht is van mening dat het anders moet, weet ook hoe het anders moet en vindt te-
vens dat hij de Raad van Bestuur die goede kant mag opsturen. Het gedrag dat dan het 
meest voor de hand ligt, is ‘beïnvloeden’: proberen ervoor te zorgen dat de Raad van 
Bestuur de dingen gaat doen die de Raad van Toezicht nodig vindt. Kenmerkende 
uitspraken in het kader van beïnvloeding zijn: ‘ik vind dat je dat toch zo (niet) moet 
doen’; ‘dit kan niet op deze manier’; ‘dat moet echt anders’; ‘dat gaan we toch zo niet 
doen’; ‘daar zouden wij niet mee kunnen instemmen’. Een Raad van Toezicht die zich 
veel in dit kwadrant bevindt, kan bij wijze van spreken wachten op een conflict met de 
Raad van Bestuur. En als zich conflicten voordoen, dan zal deze Raad van Toezicht 
waarschijnlijk weinig ruimte bieden aan de Raad van Bestuur om eruit te komen. Men 
heeft immers weinig vertrouwen in de Raad van Bestuur. Op een aantal momenten in 
de casus Bèta werd dit gedrag zichtbaar, met name toen duidelijker werd dat er on-
enigheid tussen de bestuurders bestond.201

Gedragstype ‘adviseren’: weinig afstand – veel vertrouwen
In de situatie dat er sprake is van veel vertrouwen, maar weinig afstand, zal een Raad 
van Toezicht relatief vaak met adviezen naar de Raad van Bestuur komen. Hij vindt 
dan niet, in tegenstelling tot Raden van Toezicht die kiezen voor het gedragstype be-
invloeden, dat dingen verkeerd gaan, maar wil wel graag de Raad van Bestuur helpen 
door hem verschillende zaken in overweging te geven. 

Zolang deze adviezen in goede aarde vallen, is er niets aan de hand, maar als een Raad 
van Bestuur het niet eens is met de adviezen en gaandeweg ook adviezen naast zich 

201 Voor de goede orde: dit kan heel goed zijn. Soms is het juist nodig dat de Raad van Toezicht intervenieert en 

zijn verantwoordelijkheid pakt.
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neerlegt, kan het vertrouwen van een Raad van Toezicht afnemen. De adviezen kun-
nen dan steeds nadrukkelijker worden gegeven, waardoor er steeds meer sprake wordt 
van ‘beïnvloeden’ en we aldus langzaam aan in het kwadrant van weinig vertrouwen 
en weinig afstand komen. Uitspraken die verwacht kunnen worden in dit kwadrant, 
zijn: ‘Ik zou je in overweging willen geven..’; ‘mijn advies is’ of in een variant die op 
iets meer afstand staat: ‘mijn advies zou zijn’; ‘Ik ben bereid daarover mee te denken’. 
Voorbeelden van dit gedrag zijn in alle drie de cases te vinden, wellicht het meest in de 
casus Gamma.

Gedragstype ‘laten informeren’: veel afstand – veel vertrouwen
Als een Raad van Toezicht veel afstand houdt en veel vertrouwen heeft in de Raad van 
Bestuur dan zal hij relatief vaak kiezen voor ‘laten informeren’. Uitspraken die hierbij 
horen, zijn: ‘Ik zou daar graag iets meer over horen – lezen’; ‘Zou je daar misschien 
een keer iets van op papier kunnen zetten?’ Deze combinatie van veel afstand en veel 
vertrouwen lijkt voor een Raad van Bestuur de meest luxe situatie te zijn: de Raad van 
Toezicht wordt geïnformeerd, maar stelt weinig kritische vragen, komt hooguit met 
oppervlakkige adviezen, vaak procedureel van aard, et cetera. Misschien veilig, maar 
tegelijkertijd waarschijnlijk ook niet erg behulpzaam. De communicatie is dan name-
lijk één richtingsverkeer. 

Zoals eerder gezegd is dit gedrag ‘de natuurlijke toestand’ van een Raad van Toezicht; 
gemiddeld genomen scoren alle drie de Raden van Toezicht hoog op dit gedrag.

Gedragstype ‘toetsen’: veel afstand – weinig vertrouwen
Als er sprake is van veel afstand en weinig vertrouwen, dan zal een Raad van Toezicht 
relatief veel toetsen. Ze wil niet op de bestuurdersstoel gaan zitten, maar is wel erg kri-
tisch over het gevoerde beleid. Ze gaat dan zoeken naar zekerheden en wil zo veel moge-
lijk de vinger aan de pols houden. De optie ‘laten informeren’ is dan te vrijblijvend. Het 
risico bij een Raad van Toezicht die zich veel in dit kwadrant bevindt, is dat er discussie 
ontstaat over de toetsingscriteria en/of de snelheid waarmee de Raad van Bestuur tege-
moet komt aan deze normen. De consequentie kan dan zijn, dat de criteria steeds strik-
ter worden en de Raad van Toezicht aldus dichter naar de bestuurdersstoel gaat krui-
pen. Het gedrag zal dan langzamerhand opschuiven naar ‘beïnvloeden’. Uitspraken die 
thuishoren in dit kwadrant zijn: ‘Komt dit overeen met de strategie die is afgesproken?’; 
‘Past dit binnen de begroting?’; ‘Wat is onze verantwoordelijkheid hierin?’.

Op voorhand kan worden verwacht dat Raden van Toezicht in de praktijk gedrag van 
alle vier de typen laten zien en dat een en ander afhangt van de context. Met andere 
woorden: een situatie met financieel slechte resultaten en een Raad van Bestuur die 
niet (meer) in control is, vraagt om een andere opstelling van een Raad van Toezicht 
dan een organisatie waar alles op rolletjes loopt. Aldus is de verwachting dat iedere 
Raad van Toezicht een bepaalde ‘score’ realiseert ten aanzien van de diverse gedrags-
typen en dat deze scores variëren met veranderingen in de context. Desalniettemin 
zal het ook zo zijn dat, afhankelijk van de opvattingen van de toezichthouders, de ene 
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Raad van Toezicht relatief meer geneigd is naar ‘laten informeren’, terwijl een andere 
Raad van Toezicht meer bovenop de zaken wil zitten en zich aldus relatief veel in het 
kwadrant ‘toetsen’ bevindt.
Dit gedrag werd vooral zichtbaar in de casus Bèta, waar de Raad van Toezicht en met 
name de audit-commissie zich nadrukkelijker ging bemoeien met de gang van zaken. 
Naarmate de tijd vorderde, nam het vertrouwen af en ging het gedrag van toetsen 
naar beïnvloeden.

§2.1 Veronderstellingen bij het model
Het bovenstaande model is gebaseerd op enkele veronderstellingen. We noemen er 
vier, waarvan de laatste een overweging is omtrent de causaliteit tussen de variabelen 
en de gedragstypologieën.
1. De essentie van de toezichthoudende taak is te vatten in twee assen. De eerste 

as is die van vertrouwen en loopt van strikt controleren naar veel vertrouwen 
geven. De tweede as is die van afstand en loopt van hiërarchisch sturen tot 
afstand houden. Wij veronderstellen dat alle feitelijke gedragingen van Raden 
van Toezicht te typeren zijn in de categorieën beïnvloeden, laten informeren, 
toetsen en adviseren. Bovendien verwachten we een relatie te kunnen leggen 
tussen ieder van deze gedragsuitingen en een specifieke combinatie van sco-
res op de variabelen vertrouwen en afstand. Uit empirisch onderzoek zal moe-
ten blijken in hoeverre deze veronderstellingen in de praktijk bruikbaar zijn. 
Anders gezegd: natuurlijk kan het gedrag in de benoemde vier categorieën 
worden onderverdeeld, maar het is de vraag hoe eenduidig dat kan en in hoe-
verre dit behulpzaam is om het gedrag van toezichthouders te verklaren.

2. Afhankelijk van het daadwerkelijke vertrouwen van de Raad van Toezicht en 
zijn afstand tot de Raad van Bestuur, kiest hij in meer of mindere mate voor 
de gedragingen adviseren, toetsen, laten informeren en beïnvloeden. Dat kan 
per onderwerp verschillen. Wel is de verwachting dat als het vertrouwen af-
neemt, de Raad van Toezicht meer zal kiezen voor beïnvloeden en toetsen en 
minder voor laten informeren en adviseren.

3. Wij verwachten dat iedere Raad van Toezicht gedrag vertoont in alle vier de 
categorieën. Wij veronderstellen dus dat ‘goed toezicht’ betekent dat de vier 
gedragsmodaliteiten alle vier voorkomen. Dat hoeft niet altijd in gelijke mate 
zo te zijn en zeker niet op hetzelfde moment. Een en ander hangt af van de 
omstandigheden waarin een organisatie zich bevindt: soms is meer toetsing 
nodig, soms is advisering meer gewenst. 

4. Onze veronderstelling is dat de mate van vertrouwen en de heersende opvat-
ting over de benodigde afstand tot de Raad van Bestuur verklaren waarom 
Raden van Toezicht kiezen voor de opties adviseren, beïnvloeden, toetsen of 
laten informeren. Wij denken echter niet dat hier sprake is van een lineaire 
causaliteit. Het is namelijk niet zo dat als een Raad van Toezicht vindt dat hij 
op afstand moet blijven én weinig vertrouwen heeft in de Raad van Toezicht, 
hij zich uitsluitend zal bedienen van de gedragsoptie toetsen. Wel denken wij 
dat in dit geval deze gedragsoptie relatief vaker voorkomt dan de andere drie. 
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Wij denken ook dat de relatie omgekeerd kan worden gelegd: Raden van Toe-
zicht die veel adviseren, hebben waarschijnlijk veel vertrouwen, maar vinden 
het belangrijk dicht bij de bestuurders te blijven. Desalniettemin zijn volgens 
ons ‘vertrouwen’ en ‘afstand’ de onafhankelijke variabelen, omdat we veron-
derstellen dat de opvattingen en gevoelens op deze punten leidend zijn voor 
gedrag en niet omgekeerd. Dat heeft onder andere te maken met onze opvat-
ting, dat gedrag van mensen wordt ingegeven door dieperliggende overtuigin-
gen.202 In dit kader is overigens ook het mogelijke verschil tussen denken en 
doen relevant. Er is lang niet altijd sprake van congruentie tussen denkbeel-
den en gedragingen. Soms denken mensen het een, maar doen ze, om diverse 
redenen, iets anders. In ieder geval bevinden de variabelen ‘vertrouwen’ en 
‘afstand’ zich in het domein van het denken en ‘toetsen, laten informeren, 
beïnvloeden en adviseren’ in het domein van het doen (gedrag).

§3. Verdiepingsslag: de variabele ‘vertrouwen’.

Alvorens te kijken naar de praktische bruikbaarheid van het model, gaan we hieronder 
eerst dieper in op de twee variabelen waarop het model is gebaseerd. In deze paragraaf 
staan we verder stil bij de variabele vertrouwen.

Eind 2008 begin 2009 is in de zorgsector in Nederland beroering ontstaan door een 
aantal incidenten, zoals bij de IJsselmeerziekenhuizen, de gehandicaptenzorgorgani-
satie Philadelphia en de thuiszorgzorgorganisatie Meavita. Bij alle drie deze casuïstie-
ken speelde governance een rol, waarbij het overigens zeker niet ging om het niet 
naleven van de inmiddels breed verspreide Governance-code. In de discussie over wat 
er allemaal aan de hand was, sijpelden langzaam maar zeker de begrippen ‘bestuurs-
cultuur’ en ‘vertrouwen’ door. Bij het zoeken naar oplossingen om deze crises in de 
toekomst te voorkomen, verdwenen deze issues echter weer naar de achtergrond. Eén 
van de redenen hiervoor kan zijn, zoals ook in diverse interviews is geuit, dat ‘ver-
trouwen’ niet grijpbaar is, laat staan meetbaar.203 Toch is hier al veel onderzoek naar 
gedaan, zoals hieronder zal worden beschreven en uitgewerkt. Dit onderzoek en de 
inmiddels aanzienlijke hoeveelheid literatuur over ‘vertrouwen’ bieden veel aankno-
pingspunten om inzicht te verkrijgen in het belang van deze variabele bij het functio-
neren van het interne toezicht in zorgorganisaties. 

Vanwege de hiërarchische relatie tussen beide raden is het op zichzelf duidelijk wie 
uiteindelijk de meeste ‘macht’ heeft in een Raad-van-Toezicht-model: de Raad van 
Toezicht. De machtsmiddelen van een Raad van Toezicht zijn, naast het niet goedkeu-

202 Vergelijk bijvoorbeeld de logische niveaus van Bateson: Horst, A. van der (et all.) (2010), Groot Psychologisch 

modellenboek. Culemborg: Van Duuren Management, pp. 188-193.

203 Vergelijk bijvoorbeeld Waterval, D. “Over Vertrouwen”. In: Balkenende J.P. (et all.) (2003), Onderneming en 

maatschappij: op zoek naar vertrouwen. Assen: Van Gorcum, pp. 34-35.
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ren van besluiten van de Raad van Bestuur, het schorsen en ontslaan van de 
bestuurder(s). Dat zijn geen middelen die bij elke discussie op tafel gelegd kunnen 
worden. Ze kunnen dus eigenlijk alleen als noodmaatregel worden ingezet.204 Dat een 
Raad van Toezicht niet bij voortduring met ‘de vertrouwenskwestie’ kan dreigen, be-
tekent echter niet dat het niet te allen tijde een rol speelt: als het gevoel van vertrou-
wen in een kritiek gebied komt, dan worden de zware middelen steeds duidelijker 
zichtbaar, in ieder geval voor de toezichthouders. Desalniettemin blijkt uit de praktijk 
nog regelmatig dat bestuurders die door de Raad van Toezicht zijn ontslagen, dit lang 
niet altijd hebben zien aankomen. Dat duidt erop dat ‘vertrouwen’ niet altijd een even 
duidelijk begrip is en/of dat bestuurders lang niet altijd goed genoeg inschatten hoe 
het met het vertrouwen van hun werkgever is gesteld. Anders gezegd: het lijkt erop 
alsof ‘vertrouwen’ kan omslaan als een blad aan de boom en om die reden moeilijk 
grijpbaar is. Het zou ook zo kunnen zijn dat vanwege het beperkte ‘machtsapparaat’ 
van een Raad van Toezicht in sommige gevallen de vertrouwenskwestie te snel op 
tafel komt. Anderzijds moet worden opgemerkt dat het niet goedkeuren van besluiten 
door de Raad van Bestuur als indicator voor het vertrouwen kan worden gezien. 205 
Met andere woorden: mogelijk kunnen ook in de huidige praktijk bestuurders veel 
sneller signalen oppikken over een afnemend vertrouwen of een sluimerend gebrek 
aan vertrouwen.

Zoals eerder is opgemerkt, begint de vertrouwensband tussen de Raad van Toezicht 
en een bestuurder bij diens aanstelling. Het benoemen van een bestuurder impliceert 
immers het uitspreken van het vertrouwen dat de persoon in kwestie bij machte is om 
de doelstellingen van de rechtspersoon te realiseren. Vervolgens gaat een bestuurder 
aan de slag en groeit de relatie met de Raad van Toezicht en daarmee, doorgaans, het 
vertrouwen van de toezichthouders in het bestuur. Zeker in aanvang zullen toezicht-
houders hun vragen en hun oordeel over het functioneren van een bestuurder baseren 
op eerdere en andere ervaringen met bestuurders én op verwachtingen die zijn gewekt 
tijdens de sollicitatieprocedure. Naarmate een bestuurder zich meer gedraagt conform 
deze verwachting, zal het vertrouwen in de bestuurder ten minste worden bevestigd, 
maar waarschijnlijk ook groeien. Naarmate dit langer het geval is en de wisselingen in 
de Raad van Toezicht zijn beperkt, bestaat de kans op een groeiend ‘blind’ vertrou-
wen.

Voor nieuwe toezichthouders is de benoeming of de aanwezigheid van een bestuurder 

204 Een instrument waarmee een Raad van Toezicht meer direct kan sturen, is een variabele beloning of een 

bonus. Gezien de (politieke) discussies over bonussen en hoge salarissen in de gezondheidszorg in de 

afgelopen jaren, is het echter de vraag in hoeverre dit voor toezichthouders reële instrumenten zijn. 

205 Een aardig voorbeeld in dit kader is het feit dat uit een onderzoek naar de top 25 van financiële fraudes van 

beursondernemingen wereldwijd is gebleken dat de beurskoers van deze 25 organisaties zonder 

uitzondering in het jaar voorafgaand aan het naar buiten komen van de fraude 40% of meer is gedaald. 

(Cools (2007), p. 52). Uiteraard is dit wijsheid achteraf, maar het geeft wel aan dat sommige crises niet zo 

onvoorspelbaar zijn als het soms lijkt.

bsl - Toezichtdynamica.indd   215 05-11-13   14:49



216

DEEL IV:Resultaten 

een feit bij binnenkomst. Door zitting te nemen in de Raad wordt ten minste impliciet 
datzelfde vertrouwen uitgesproken in de bestuurder(s) en in de collega’s in de Raad 
van Toezicht. Dit vertrouwen in de bestuurder(s) is echter meer indirect, omdat hij-zij 
niet actief heeft geparticipeerd in de selectie van de bestuurder(s).206 Naarmate er 
minder toezichthouders zelf bij de besluitvorming over een nieuwe bestuurder zijn 
betrokken, wordt het voor een Raad van Toezicht minder lastig om tot een kritischer 
oordeel te komen over het functioneren van deze bestuurder. Bij fusies werkt dit ove-
rigens anders. Zo hebben nogal wat geïnterviewde toezichthouders, ook los van de 
case studies, aangegeven dat de samenstelling van een Raad van Bestuur bij een fusie-
proces ‘part-of-the-deal’ is. Voor wat betreft het vertrouwen in de bestuurder is dat 
natuurlijk een wezenlijk andere situatie, dan wanneer de toezichthouder zelf de be-
stuurder heeft aangenomen. 207 Dit neemt overigens niet weg dat een eventueel ont-
slag van een bestuurder doorgaans door alle toezichthouders gezien wordt als een 
nederlaag van de Raad van Toezicht, die immers verantwoordelijk is voor de benoe-
ming van bestuurders.208

§3.1 Wetenschappelijk onderzoek naar ‘vertrouwen’
Vanaf het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw groeit de hoeveelheid 
literatuur over het begrip vertrouwen gestaag.209 Dat varieert van meer filosofische 
verkenningen (zoals Seligman) via bundels waarin verschillende benaderingen worden 
samengebracht (zoals Kramer en Tyler (red.)), tot populair wetenschappelijke uitga-
ven (zoals Covey of Peelman)210. Wat al deze boeken gemeen hebben, is dat ze onder-

206 De werving en selectie van bestuurders wordt vaak opgepakt door een beperkt aantal toezichthouders. Ook 

dit feit betekent dat de overige toezichthouders hun ‘vertrouwensoordeel’ in feite laten afhangen van het 

oordeel van hun collega’s. Aldus is het de vraag in hoeverre de situatie van een nieuwe toezichthouder 

verschilt van die van bestaande toezichthouders die niet actief participeren in de selectie van een nieuwe 

bestuurder.

207 Deze redenering leidt tot de aanbeveling om bij de werving en selectie van bestuurders relatief veel mensen 

van de Raad van Toezicht te betrekken en ook de meer indirect betrokken toezichthouders expliciet mee te 

nemen in de afwegingen.

208 “Het ontslaan van de CEO is een van de pijnlijkste momenten in het bestaan van de topmanager zelf, maar 

ook van de commissarissen. Voor hen is het ontslag tegelijkertijd een brevet van hun eigen onvermogen. Zij 

hebben de topman immers geselecteerd.” Van Eenennaam en Soesman (2008), p. 17.

209 Kramer, R.M. en T.R. Tyler (red.) (1996), Trust in Organizations. Frontiers of theory and research. Londen: 

SAGE; Kramer, R.M. en K.S. Cook (red.) (2004), Trust and distrust in organizations. Dilemmas and approaches. 

New York: Russel SAGE; Balkenende J.P. (et all.) (2003), Onderneming en maatschappij: op zoek naar 

vertrouwen. Assen: Van Gorcum; Solomon, R.C. en F. Flores (2002), Een kwestie van vertrouwen. Kampen: 

Agora; Seligman, A.B. (1997), The problem of trust. Princeton: Princeton University Press; Fukuyama F. 

(1995), Trust. The social virtues and the creation of prosperity. New York: Free Press; Prins S. et all. (2007), 

Diversiteit en vertrouwen in sociale systemen. Leuven: lannoo-campus. Six, F. (2004) Trust and Trouble. 

Building interpersonal trust within organizations. Rotterdam: Erasmus Universiteit. (F. Six geeft in haar 

proefschrift (p. 2) een uitgebreide lijst met literatuurverwijzingen.)

210 Covey, S.M.R. (2006), The speed of trust. The one thing that changes everything. New York: Free Press. 

Peelman, T. (2009), I Trust U. Managen vanuit vertrouwen. Amsterdam: Pearson.
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strepen hoe bepalend vertrouwen is voor het gedrag van mensen ten opzichte van 
elkaar en daarmee voor het succes en falen van organisaties om hun doelstellingen te 
bereiken. 

Het woord ‘vertrouwen’ wordt vaak in de mond genomen, maar heeft op de keper 
beschouwd verschillende betekenissen. In zijn boek The problem of trust komt Selig-
man tot een afbakening van het begrip door het te vergelijken met begrippen als con-
fidence (vertrouwen – geloof), faith (geloof) en familiarity (vertrouwdheid, onge-
dwongenheid). 

Shapiro, Sheppard en Cheraskin identificeren drie niveaus van vertrouwen die zich in 
een zakelijke relatie ontwikkelen: deterrence-based trust, knowledge-based trust en 
identification-based trust.211 Het eerste niveau draait om ‘geloofwaardigheid’ en con-
sistent gedrag: zeg je wat je doet en doe je wat je zegt? Als je hierin consistent bent, 
dan leidt dat tot vertrouwen bij andere partijen. Als een relatie zich ontwikkelt en 
partijen blijven hierin consistent gedrag vertonen, dan wordt dit gedrag meer voor-
spelbaar. Als dat het geval is, kan de relatie zich ontwikkelen naar ‘knowledge-based 
trust’: ‘Knowledge-based trust occurs when one has enough information about others 
to understand them and accurately predict their likely behaviour.’ (Lewicky en Bunker, 
p. 119) Het laatste niveau van vertrouwen, identification-based trust, is gebaseerd op 
volledige empathie met de wensen en intenties van de andere partij. ‘.. each party 
effectively understands, agrees with, empathizes with, and takes on the other’s values 
because of the emotional connection between them and thus can act for the other. 
Identification-based trust thus permits one to act as an “agent” for the other and sub-
stitute for the other in interpersonal transactions.’ (p. 119) Deze laatste vorm van 
vertrouwen wordt door critici ook wel ‘blind-vertrouwen’ genoemd. Uiteraard is hier-
bij ook altijd sprake van een bepaalde ‘mate van’, maar de boodschap is wel dat als 
iemand zich identificeert met iemand anders, de kans op objectieve en onafhankelijke 
oordeelsvorming tenminste danig afneemt en soms helemaal verdwijnt.

Lewicky en Bunker hebben de indeling van Shapiro, Sheppard en Cheraskin verder 
uitgewerkt voor professionele relaties. In de eerste plaats hebben zij daarbij ‘deterrence-
based trust’ verruild voor het begrip ‘calculus-based trust’; zij vinden dat dit begrip in 
professionele relaties beter de lading dekt, omdat het hier minder gaat om ‘afschrik-
king’ dan om ‘berekenend gedrag’. Verder onderbouwen zij dat de drie niveaus niet 
noodzakelijkerwijs volgtijdelijk worden bereikt: een relatie ontwikkelt zich, waarbij de 
drie typen van vertrouwen zich in verschillende mate tot elkaar verhouden. Er is aldus 
meer sprake van ‘typen’ dan van niveaus.212 In dit onderzoek borduren we voort op deze 

211 Shapiro, D., B.H. Sheppard en L. Cheraskin (1992): Business on a handshake. In: Negotiation Journal, 8(4), 

pp. 365-377. Aangehaald in Kramer, R.M. (et all.), Trust in Organizations, p. 118 ev.

212 Overigens stellen ze wel dat relaties zich ontwikkelen van calculus-based trust, via knowledge-based trust 

naar identification-based trust, waarbij opgemerkt wordt dat lang niet alle relaties het punt van identificatie 

halen, maar zich hooguit ontwikkelen tot knowledge-based trust. (pp. 124-125)
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gedachte, omdat de (vertrouwens)relatie tussen een Raad van Toezicht en een Raad van 
Bestuur continu in ontwikkeling blijft, afhankelijk van de bemensing en de wisselingen 
erin en de context waarbinnen het toezicht functioneert. In sommige situaties neemt 
het vertrouwen toe, maar in andere situaties neemt het vertrouwen juist af. Als dit laat-
ste het geval is, zal bepaald gedrag anders beoordeeld worden dan in de situatie dat het 
vertrouwensniveau hoog is. Hetzelfde geldt voor het verbinden van consequenties aan 
bepaalde situaties of voorvallen: dat zal in een situatie van ‘veel vertrouwen’ anders zijn 
dan in een situatie van ‘weinig vertrouwen’, waarbij wij veronderstellen dat ‘The magni-
tude of a crisis and the importance of trust are positively linked.’213 

Six beschrijft in haar boek Trust and trouble (2004) het onderzoek dat zij heeft gedaan 
naar de ontwikkeling van inter-persoonlijk vertrouwen in organisaties. Eén van de 
zeer bruikbare elementen van dit proefschrift is de definitie van vertrouwen: ‘jezelf 
kwetsbaar maken voor het handelen van die ander, uitgaand van de verwachting dat 
hij bepaalde acties zal verrichten die voor jou belangrijk zijn.’ (pp. 179-180) ‘Vertrou-
wen is dus aan de orde als je afhankelijk bent van die ander om iets te realiseren dat 
belangrijk voor je is en je kan het handelen van die ander niet volledig controleren of 
met zekerheid voorspellen.’(p. 180) 214 

Samenvattend maken we dus onderscheid in verschillende vormen van vertrouwen 
(Seligman), verschillende typen van vertrouwensrelaties (Shapiro et all en Lewicky en 
Bunker), de wederzijdse verhouding tussen twee of meer partijen (in dit geval een 
hiërarchische relatie, maar wel een bijzondere) en de context waarin de relatie zich 
bevindt: in tijden van crisis krijgt vertrouwen een andere lading en worden gedragin-
gen soms anders ‘gelezen’ dan in normale omstandigheden. We staan er minder bij stil 
dat er inmiddels vele verschillende ‘vertrouwensbegrippen’ zijn: behavioral trust, ma-
terial trust, competence trust, intentional trust, dedication trust, benevolence trust, 
conditional trust, exemplar trust, informational trust, honesty trust.215 

§3.1.1 Vertrouwen als variabele in het Model Gedragstypologieën Intern 
Toezicht.

Het begrip vertrouwen wordt in dit onderzoek in eerste instantie gebruikt als een 
opvatting van de Raad van Toezicht als geheel over het functioneren van de Raad van 

213 Webb, E.J., Trust and crisis. In: Kramer, R.M. en T.R. Tyler (red.) (1996), p. 289.

214 Hier wordt de tekst van de Nederlandse samenvatting geciteerd. De in de hoofdtekst gebruikte definitie 

luidt: ‘Interpersonal trust is a psychological state comprising the intention to accept vulnerability to the 

actions of another party based upon the expectation that the other will perform a particular action important 

to you, irrespective of the ability to monitor or control that other party.’(p.14) Vergelijk deze definitie met die 

van Nootenboom: ‘Trust in things or people entails the willingness to submit to the risk that they may fail us, 

with the expectation that they will not, or neglect or lack of awareness of the possibility that they might.’ p. 

45. 

215 Nooteboom, B. (ed. 2003) Trust. Forms, Foundations, Functions, Failures and Figures. Cheltenham: Edward 

Elgar, p. 50. 
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Bestuur. Omdat een Raad van Toezicht uit meerdere leden bestaat, gaat het dus in feite 
om de optelsom van de opvattingen van individuele leden. We meten dit vertrouwen 
door de beoordelaars (dat zijn de leden van de Raad van Toezicht) ernaar te vragen.216 
Zo krijgen we zicht op opvattingen over vertrouwen. Daarnaast proberen we concreet 
gedrag te koppelen aan vertrouwen, laten we zeggen ‘als uitingsvormen daarvan’. Als 
het gaat om het inzicht verkrijgen in opvattingen van mensen, dan sluiten we ons aan 
bij de definitie van Six over inter-persoonlijk vertrouwen zoals hierboven gegeven. Uit 
deze definitie blijkt dat naarmate het vertrouwen minder wordt, de behoefte aan con-
trole toeneemt. Een tweede belangrijk aspect van de definitie is dat je niet ontkomt 
aan ‘vertrouwen’ als je andere mensen nodig hebt om zaken voor elkaar te krijgen die 
voor jou belangrijk zijn: er moet een moment komen dat je de persoon in kwestie ver-
trouwt, al is dat bij wijze van spreken pas zover als drie verschillende accountants de 
cijfers hebben gecontroleerd.217 Vertrouwen impliceert dus een afhankelijkheidsrelatie. 
In dit geval is het zo dat toezichthouders afhankelijk zijn van informatie van de be-
stuurder. Nooteboom spreekt in dit kader van een informatie-paradox: ‘Trust entails 
lack of information, wich yields risk, but also information, which limits perceived risk. 
This suggests that there can be neither trust with complete lack of information, nor 
with complete information.’ (p. 37) Voor Raden van Toezicht en daarmee voor Raden 
van Bestuur is dit een bekend verschijnsel: wanneer is er voldoende informatie om tot 
een afgewogen oordeel te komen en daarin voldoende vertrouwen te hebben?

§3.1.2 Vertrouwen vanuit het macro- en meso perspectief
In het Model Gedragstypologieën Intern Toezicht gaat het om het begrip vertrouwen 
op het micro-niveau, in de relatie tussen toezichthouder en bestuurder. Het begrip 
vertrouwen is echter ook bruikbaar op het meso- en macro-niveau. Omdat we in dit 
onderzoek mede vanuit deze perspectieven naar toezicht kijken en ons realiseren dat 
de omgeving waarin organisaties opereren invloed heeft op hun functioneren, wordt 
in deze paragraaf stilgestaan bij de invulling van het begrip vertrouwen op het meso- 
en macro-niveau.

Een van de beroemdste boeken over vertrouwen op het ‘macroniveau’ is van Fukuy-
ama: ‘Trust. The social virtues and the creation of prosperity’. In dit boek stelt hij dat 
‘a nation’s well-being, as well as its ability to compete, is conditioned by a single, per-
vasive cultural characteristic: the level of trust inherent in the society.’(p. 7)218 Hoewel 
Fukuyama deze stelling op diverse manieren voor vele verschillende landen onder-
bouwt, is het niet zo dat hij een manier heeft om ‘vertrouwen’ te meten. Hij deelt 
landen in twee categorieën in: high-trust of low-trust. 

216 Cools heeft ‘vertrouwen’ gemeten op basis van vier factoren: beslissingsvrijheid, betrokkenheid, (kwaliteit 

van) leiderschap en onderlinge samenwerking (2007, p. 108). 

217 Dit punt wordt ook gemaakt door Power, M. (ed. 1999) The Audit Society. Rituals of Verification. Oxford 

University Press, pp. 142-147.

218 Vergelijk Nootenboom, p. 102: “Trust is indispensable in private life, in politics and government, and in 

economics and business.”

bsl - Toezichtdynamica.indd   219 05-11-13   14:49



220

DEEL IV:Resultaten 

Hoewel Fukuyama niet expliciet een definitie van vertrouwen geeft, stelt hij er wel het 
volgende over: ‘Trust is the expectation that arises within a community of regular, 
honest, and cooperative behavior, based on commonly shared norms, on the part of 
other members of that community.’ (p. 26) Deze omschrijving komt voort uit een 
eerdere redenering, die begint met een citaat van de socioloog Coleman over sociaal 
kapitaal: ‘the ability of people to work together for common purposes in groups and 
organisations. [..] Coleman argued that in addition to skills and knowledge, a distinct 
portion of human capital has to do with people’s ability to associate with each other 
[..] The ability to associate depends, in turn, on the degree to which communities 
share norms and values and are able to subordinate individual interests to those of 
larger groups. Out of such shared values comes trust [..].’(p. 10) Vertrouwen heeft dus 
te maken met gedeelde waarden, die nodig zijn om tot samenwerking te komen. Dat 
geldt ook voor organisaties: ‘people who do not trust one another will end up coopera-
ting only under a system of formal rules and regulations, which have to be negotiated, 
agreed to litigated, and enforced, sometimes by coercive means. This legal apparatus, 
serving as a substitute for trust, entails what economists call ‘transaction costs’. Wi-
despread distrust in a society, in other words, imposes a kind of tax on all forms of 
economic activity, a tax that high-trust societies do not have to pay.’ (p. 27-28) Aldus 
blijkt dat hoe meer vertrouwen er is (in een samenleving of in een organisatie), hoe 
makkelijker en soepeler samenwerking plaatsvindt.219

In de beschrijving van Fukuyama is Nederland een ‘high trust’ land. Dat is begrijpelijk 
als er alleen maar een onderscheid wordt gemaakt in twee groepen: high-trust en low-
trust. Als we kijken naar de achterliggende ideeën, dan kan echter worden gesteld dat 
Nederland meer de beweging naar low-trust aan het maken is, dan naar high-trust220: 
de bureaucratisering en de bijbehorende transactiekosten nemen toe en de gedeelde 
sociale waarden – cultuur lijken minder te worden, als gevolg van toenemende tegen-
stellingen tussen niet-westerse allochtonen en autochtonen en tussen hoog- en 
laagopgeleide mensen, in een inmiddels bijna volledig ontkerkelijkt land waar de ge-
zinsverbanden afnemen en het aantal eenpersoonshuishoudens blijft stijgen. Deze 
stelling past ook in de redenering van Power, die een boek schreef over The Audit Soci-
ety. De aanleiding voor dit boek was dat de auteur constateerde dat er in de jaren tach-
tig van de vorige eeuw in Groot Brittannië sprake is geweest van een enorme toename 
van controle (auditing) op tal van terreinen: ‘Auditing, for all the problems of image 
and status, was taking on new forms and being promoted in a wide variety of areas.’ 
(p. xii) Power spreekt zelfs van een ‘audit explosion’. Dat behoeft een kritische ana-
lyse, omdat ‘the audit explosion contains many dangers and the concept of an audit 

219 Anders gezegd: de kosten om tot samenwerking en/of besluitvorming te komen zijn lager bij meer 

vertrouwen. Vergelijk bijvoorbeeld het standaardwerk over de transactiekosten-theorie van Williamson, O.E. 

(1985), The economic institutions of capitalism. New York: Free press.

220 Zie ook J.J. van Dijk (red) (2009) in de bundel It’s trust, stupid. Over vertrouwen. Kampen: Uitgeverij Kok, p. 

22: “Het beeld uit 1999 is ondertussen gewijzigd. Landen die traditioneel als high trust werden aangeduid, 

lijken namelijk niet meer aan dat beeld te kunnen voldoen.”
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society suggests the pathologicality of excessive checking.’(ibid) In zijn boek werkt 
Power uit dat er weliswaar een toename is geweest van het gebruik van audits in 
Groot-Brittannië, maar vooral ook dat zich een verplaatsing heeft voorgedaan van de 
controle – audits op het nationale niveau naar het decentrale niveau van onder andere 
organisaties (pp. 133-134). Voor dit onderzoek is belangrijk dat Power een relatie legt 
tussen de ontwikkeling en invulling van audits en vertrouwen: je kunt oneindig door-
gaan met het detailleren en uitdiepen van de audits, maar dat moet je niet willen. 
Ergens komt namelijk toch het punt dat er vertrouwen moet zijn in de audit-procedu-
re en degenen die de audit uitvoeren. Op basis van deze redenering komt hij uiteinde-
lijk tot de stelling dat het van belang is te komen tot een ‘confident society’: ‘This 
would be a society capable of knowing when to trust, when to trust trust and when to 
demand audited account.’(p.146). 

Cools komt in zijn boek Controle is goed, vertrouwen nog beter tot vergelijkbare inzich-
ten als Power, in die zin dat ook Cools signaleert dat er sprake is van een toenemende 
controle.221 Dat is volgens hem niet slecht, als dit maar gepaard gaat met het investe-
ren in vertrouwen.222 Alleen maar meer regels werkt averechts: ‘Codes en wetgeving 
markeren gewenst gedrag en morele juistheid, maar ze zijn in ieder geval onvoldoende 
om problemen en schandalen te voorkomen.’ (p. 121). ‘Extra control – een betere be-
heersing van risico’s en prestaties – beperkt het gevaar van waardevernietiging, maar 
leidt niet tot waardecreatie, omdat control niet inspireert en motiveert, integendeel.’ 
(p. 125). Er is ook een noodzaak om te sturen op vertrouwen: ‘Extra control en hel-
dere regels maken sturen op vertrouwen mogelijk en noodzakelijk.’ (p. 126). Hiermee 
bedoelt Cools enerzijds dat het prima is om steeds betere en meer betrouwbare ma-
nagementinformatie te krijgen, zodat risico’s beter kunnen worden ingeschat. Ander-
zijds zou dit dan wel gepaard moeten gaan met een toename van de beslisruimte van 
management en medewerkers. Dit laatste motiveert namelijk en leidt uiteindelijk ook 
tot betere cijfers. Anders gezegd: juist bij betere en nauwkeuriger cijfers, met een gro-
tere voorspellende waarde, is het goed mogelijk om de beslisruimte te delegeren.

Naast het geven van vertrouwen aan medewerkers, betekent sturen op vertrouwen 
voor Cools ook dat voorkomen moet worden dat bestuurders zogenaamd ‘zonneko-
ningen-gedrag’ gaan vertonen (pp. 126 - 127).223 Dat kan alleen als je hen hiertoe niet 
prikkelt met te hoge variabele beloningen of door te hoge groeidoelstellingen neer te 
leggen, et cetera. Over de verhouding toezicht en bestuur stelt Cools het volgende: ‘De 

221 Cools, C. (2007).

222 Dit inzicht wordt overigens door meerdere auteurs gedeeld: Bijlsma K. en A.C. Costa, “Understanding the 

trust control – nexus”. In: International Sociology, September 2005, Vol 20(3): 259–282.

223 Er zijn voorbeelden te over van leiders die, verblind door hun succes, als het ware steeds verder afdrijven 

van de werkelijkheid, totdat die zich, haast onvermijdelijk, weer opdringt. Maar dan is het te laat. De 

‘mooiste’ voorbeelden zijn te lezen in Het drama Ahold en De Prooi van Jeroen Smit of De Vastgoedfraude van 

Van der Boon & Van der Marel. Zie ook een portret van Robert Maxwell in Op leven en dood in de 

directiekamer van Kets de Vries.
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raad van commissarissen moet erop toezien dat de CEO binnen de onderneming men-
sen om zich heen verzamelt die hem motiveren en stimuleren, maar ook enkele van 
Plato’s ‘filosoof-koningen’: wijze, onafhankelijke, kritische personen naar wie de CEO 
luistert.’ (p. 127).224 Verder stelt Cools dat een Raad van Commissarissen (in ons geval 
een Raad van Toezicht) onafhankelijk én betrokken moet zijn: ‘Zorg voor krachtige, 
kundige en intrinsiek onafhankelijke commissarissen; formele onafhankelijkheid is 
minder belangrijk. Creëer tegelijkertijd meer betrokkenheid bij commissarissen via 
bedrijfsbezoeken, kies enkele commissarissen met een diepgaande sectorkennis, laat 
ze ook gesprekken voeren met management uit de tweede lijn en houd ‘benen op ta-
fel-sessies’ over belangrijke onderwerpen, zonder power point presentaties.’(p. 127)225 
Ten slotte stelt Cools: ‘Vermijd vinkgedrag. Corporate governance gaat over (dagelijks) 
gedrag en over ieders houding op het gebied van integriteit, transparantie en verant-
woording. Spreek elkaar daarop aan in plaats van te focussen op formele regels en 
vinklijstjes. Indien nodig: ‘Just say no to formal corporate governance.’(p. 128)

Het beeld van de toenemende controle is ook bevestigd in verschillende interviews 
met bestuurders in de gezondheidszorg. Daarin geven de meesten aan dat zij gaande-
weg steeds meer tijd kwijt zijn met het afleggen van verantwoording, zowel aan in-
terne als aan externe organen en instanties. ‘Daar komt bij dat de medezeggenschaps-
organen tien jaar geleden nog vrij snel genoegen namen met een antwoord van de 
bestuurder. Als ze het nu niet helemaal eens zijn met de inhoud, dan wordt vervolgon-
derzoek geëist. Bovendien wordt dan gesteld: ‘Dat zegt u nu wel, maar toon dat maar 
eens aan.’226 De enige remedie hiertegen is wat Cools noemt: sturen op vertrouwen.227

Als we kijken naar het vertrouwen tussen organisaties, dan kan worden gesteld dat 
door de introductie van marktwerking in de gezondheidszorg eerder het onderling 
wantrouwen dan het onderling vertrouwen wordt geprikkeld. Organisaties worden 
immers uitgedaagd elkaar vooral als concurrenten te zien, meer dan als partners die 
in gezamenlijkheid moeten zorgen voor een zo goed mogelijk zorgaanbod. Anderzijds 
is het zo dat ook in competitieve omgevingen samenwerking tussen partijen tot stand 
kan komen. Bovendien hangt de mate waarin partijen elkaar gaan zien als concurren-
ten en daaraan ook consequenties verbinden, af van de mate waarin bestuurders over-
wegingen van marktwerking en concurrentie in hun besluitvorming een rol laten spe-
len. Het systeem zelf is niet dwingend.228 

224 Vergelijk de in Hoofdstuk 4 geciteerde Belbin over succesvolle managementteams, waarin wordt gesteld dat 

deze minimaal één ‘plant’ moet hebben.

225 Vergelijk de opmerkingen van Stoopendaal verderop in dit hoofdstuk over ‘afstand’.

226 Citaat uit een interview met een bestuurder in de zorg: de lijst van geïnterviewde personen is als bijlage bij 

dit onderzoek opgenomen.

227 (2007), p. 125-126.

228 Putters (2002).
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§4. Verdiepingsslag: de variabele ‘afstand’

Bij de variabele afstand gaat het in de eerste plaats over de opvatting van de Raad van 
Toezicht over de mate waarin en de momenten waarop hij in de buurt van de bestuur-
dersstoel mag of misschien wel moet komen. Overigens lijkt het geen punt van dis-
cussie dat een Raad van Toezicht op afstand staat en in principe niet, dat wil zeggen 
nooit, op de bestuurdersstoel mag gaan zitten. De bestuurdersstoel is ten principale 
voor de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur, 
zonder zelf te sturen. De praktijk is echter weerbarstiger. Zo zijn er meerdere voor-
beelden te geven van toezichthouders die, na een gedwongen vertrek van de bestuur-
der, tijdelijk de Raad van Bestuur vormen. Dit ondanks dat de commissie Health Care 
Governance in 1999 al de expliciete aanbeveling deed dat een toezichthouder zelfs bij 
absentie van een bestuurder niet, ook niet tijdelijk, het bestuur mag waarnemen.229 
Dit punt is tevens in de Governance-code opgenomen.230

In dit onderzoek gaat het niet zozeer om de vraag in hoeverre toezichthouders ‘for-
meel’ op de bestuurdersstoel gaan zitten, maar meer in hoeverre ze dat feitelijk doen. 
Dit gebeurt bijvoorbeeld als een toezichthouder zeer strikte randvoorwaarden stelt 
aan de goedkeuring van besluiten of als hij inhoudelijke amendementen (‘suggesties’) 
aandraagt op voorstellen van de Raad van Bestuur.231 Nog subtieler kan het gaan bij 
het vaststellen van de strategie van een organisatie. Wat doe je als toezichthouder als 
je de strategie die de Raad van Bestuur voorstaat, inhoudelijk onjuist vindt, ondanks 
dat deze strategie procesmatig goed is ontwikkeld? 

De variabele afstand is in dit onderzoek zo belangrijk, omdat opvattingen over afstand 
in feite bepalen hoe veel machtsmiddelen een Raad van Toezicht inzet. Naarmate een 
Raad van Toezicht meer van opvatting is dat hij indien nodig de koers van de organisa-
tie moet bijsturen, zal hij in bepaalde situaties meer en eerder geneigd zijn ook daad-
werkelijk naar het stuur te grijpen. Dit is overigens niet per definitie negatief. Zo stel-
den we hierboven dat een Raad van Toezicht eigenlijk maar weinig machtsmiddelen 
heeft: hij kan de Raad van Bestuur benoemen, schorsen en ontslaan en kan daarnaast, 
afhankelijk van de statuten en reglementen, een aantal besluiten van de Raad van Be-
stuur goedkeuren. Als een Raad van Toezicht zich toch actief met het bestuur wil be-

229 Commissie Health Care Governance (ed. 2003), p. 53.

230 Artikel 3.2 lid 3; overigens wordt hier een termijn genoemd van 3 jaar na het einde van het lidmaatschap van 

de Raad van Toezicht.

231 De Commissie Health Care Governance stelt hieromtrent (ed. 2003, p.44): “De goedkeuringsbevoegdheid 

houdt overigens niet het amenderen van de besluiten van de raad van bestuur in; de raad van toezicht kan 

alleen goedkeuren of afkeuren. Vanuit zijn rol als adviseur en klankbord kan de raad van toezicht uiteraard 

wel suggesties doen.” Het is evenwel de vraag hoe dit in de praktijk werkt. Als immers een Raad van 

Toezicht in eerste aanleg een aantal ‘stevige’ suggesties heeft gedaan, is het de vraag hoe veel ruimte een 

Raad van Bestuur heeft om daar van af te wijken. Ook dit voorbeeld toont het belang van dit onderzoek aan: 

in theorie lijkt het onderscheid tussen bestuur en toezicht wel duidelijk, maar hoe werkt dat in de praktijk?
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moeien, kan hij kiezen voor ‘beïnvloeden’. Hij moet zich dan wel realiseren dat hij hier-
mee ten minste in de buurt van de bestuurdersstoel komt, wat zeker op den duur tot 
steviger reacties van de bestuurders kan en waarschijnlijk zal leiden. Bovendien impli-
ceert te veel ‘beïnvloeden’ dat er weinig vertrouwen is in het bestuur. Hoe dan ook, 
zoals bij de introductie van het model is gesteld, gaat het om het vinden van evenwicht. 

In de wetenschappelijke literatuur is weinig te vinden over het begrip afstand. Boven-
dien gaat het dan veelal over de afstand van een manager of directeur tot de werk-
vloer. Over de afstand van toezichthouders of commissarissen tot bestuurders is veel 
minder bekend. Hoewel het proefschrift van Stoopendaal over bestuurders gaat, zijn 
de begrippen die zij hanteert mogelijk wel bruikbaar in dit onderzoek.232 Het gaat dan 
om vier ‘vormen’ van afstand.

1. Mentale afstand. Een begrip dat in dit kader veel wordt gebruikt is ‘distantie’. 
Bij distantie wordt vooral iets gezegd over de emotionele afstand en minder 
over de algemene of rationele afstand. ‘Door mentale afstand is een onbevoor-
oordeelde of onpartijdige houding mogelijk.’ (p.42) Tegenover afstand staat 
betrokkenheid en nabijheid.

In het Model Gedragstypologieën Intern Toezicht gaat het om afstand tot de bestuur-
dersstoel en om de neiging van de Raad van Toezicht om inhoudelijk invloed uit te 
oefenen op de keuzes van de Raad van Bestuur. Als het gaat over mentale afstand, dan 
lijk het vooral van belang dat de Raad van Toezicht deze afstand bewaart, zelfs als de 
emoties toenemen.

2.  Sociale afstand: is gebaseerd op verschillen tussen mensen of groepen en is 
lastig te objectiveren (p.41): verschillen in taalgebruik, in uiterlijk, positie, 
status en macht.

Hoewel Stoopendaal benadrukt dat dit begrip lastig te operationaliseren is, kan het 
wel een bruikbaar begrip zijn in een onderzoek naar het functioneren van Raden van 
Toezicht. De reden hiervoor is dat Raden van Toezicht doorgaans vergaderen in aan-
wezigheid van de Raad van Bestuur, terwijl er wel sprake is van twee verschillende 
verantwoordelijkheden, posities en bevoegdheden. Het is dan de vraag of en in hoe-
verre deze verschillen in vergaderingen een rol blijven spelen. 

3.  Temporele afstand: afstand in de tijd, manifesteert zich tussen heden, verle-
den en toekomst. Als gebeurtenissen langer geleden zijn, en ons niet meer 
emotioneren, dan zeggen we dat we er afstand van genomen hebben. (p. 41)

Deze invulling van het begrip afstand lijkt in dit onderzoek niet heel relevant te zijn, 
doordat het meeste overleg tussen de betrokkenen op hetzelfde moment in de tijd 
speelt: alle spelers zitten tegelijkertijd aan tafel en er worden doorgaans zaken bespro-
ken die in de tegenwoordige tijd spelen en gericht zijn op de toekomst. Hierop kan wel 

232 Stoopendaal A. (2008), Zorg met afstand. Betrokken bestuur in grootschalige zorginstellingen. Assen: Van 

Gorcum.
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één uitzondering worden genoemd. Dit betreft het feit dat in de beleving en hands-
wijze van de Raad van Toezicht van Bèta nadrukkelijk meespeelde dat de organisatie 
een aantal jaren geleden (voor de komst van het zittende bestuur) financieel zeer zwa-
re tijden heeft gekend. Met name in de interviews hebben de toezichthouders, de 
voorzitter voorop, duidelijk uitgesproken: ‘Dat nooit meer!’.

4.  Ruimtelijke afstand: geeft de fysieke ruimte tussen twee eenheden weer en 
speelt een rol in grote organisaties die verspreid zijn over meerdere gebou-
wen (p. 41).

Om dezelfde reden als genoemd onder ‘temporele afstand’ lijkt ‘ruimtelijke afstand’ 
weinig relevant te zijn voor dit onderzoek, in ieder geval als het gaat om de relatie 
tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Het zou wel van belang kun-
nen zijn dat de Raad van Toezicht weinig zichtbaar is op de verschillende locaties 
van een organisatie en aldus een beperkt beeld heeft en houdt van het reilen en 
zeilen van de organisatie.

Eén van de conclusies van Stoopendaal is dat een bestuurder niet moet besturen op 
afstand, omdat dit impliceert dat hij te ver weg staat van de werkvloer en het pri-
maire proces. Hij moet besturen met gepaste afstand, zodat hij nabij is als dit nodig 
is, maar vooral ook de professionals en de managers ruimte en vertrouwen geeft 
hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en in te vullen. Deze logica lijkt in eerste 
instantie niet op te gaan voor toezichthouders. Zij moeten immers altijd op afstand 
blijven en kunnen en mogen niet op eenzelfde manier in gaten springen waar een 
bestuurder dat soms wel moet doen. Anderzijds is het ook voor een Raad van Toe-
zicht de kunst om wel te laten zien dat hij ‘nabij’ is. Er zou gesteld kunnen worden 
dat vandaag de dag toezichthouders te weinig nabij zijn: zij krijgen hun informatie 
uitsluitend via de Raad van Bestuur en dan nog vooral op papier. Misschien is er 
daarom veel te zeggen voor het opnieuw investeren in bedrijfsbezoeken, contact 
met het tweede echelon management en de professionals van de organisatie. An-
ders gesteld: het is de vraag wat ‘gepaste afstand’ voor een Raad van Toezicht zou 
moeten betekenen en welke variatie hierin zit of zou moeten zitten.

Afsluitend moet worden opgemerkt dat van de begrippen die Stoopendaal hanteert, 
waarschijnlijk vooral de begrippen mentale afstand en sociale afstand een bijdrage 
kunnen leveren aan meer inzicht in het functioneren van Raden van Toezicht. Dat 
heeft ermee te maken dat het begrip afstand in dit onderzoek gerelateerd is aan ‘de 
bestuurdersstoel’. We gebruiken in dit onderzoek dus het begrip afstand in een ‘be-
perkte’ en deels andere betekenis. Het gaat hier om wat genoemd kan worden ‘stuur-
afstand’: de afstand tot de bestuurdersstoel – de neiging om invloed uit te oefenen 
op het bestuur van de organisatie. Op basis van dit idee, komen we voor dit onder-
zoek tot de volgende omschrijving van het begrip afstand: Het begrip afstand geeft 
aan in hoeverre een Raad van Toezicht zich in zijn handelen en besluiten niet, zowel for-
meel als de facto, sturend opstelt naar een Raad van Bestuur. Naarmate een Raad van 
Toezicht meer sturend optreedt, is er minder afstand tot de bestuurdersstoel.
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§5. Waar is de variabele ‘Macht’?

Hoewel de variabele macht niet expliciet in het model is opgenomen, speelt zij wel een 
rol. 233 Dat ligt eigenlijk in het begrip ‘macht’ verzonken: iets of iemand dingen laten 
doen die hij anders niet of anders zou hebben gedaan.234 Er zijn een paar redenen te 
noemen waarom ‘macht’ niet als variabele is opgenomen in ons model. In de eerste 
plaats is de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur een hiërarchi-
sche relatie: de Raad van Toezicht is de baas, in de zin van werkgever van het bestuur. 
Zo bezien zal een eventueel ‘machtsconflict’ uiteindelijk altijd worden ‘gewonnen’ 
door de Raad van Toezicht, omdat hij het bestuur kan wegsturen. Omgekeerd kan 
niet. Daarom is de formele machtsvraag in de relatie niet zo spannend. Hoewel dus de 
Raad van Toezicht uiteindelijk de baas is, heeft hij het lang niet altijd voor het zeggen. 
De macht is als het ware altijd verdeeld. Kenmerk van het model is immers dat de 
Raad van Bestuur bestuurt en daarin ook voldoende ruimte krijgt. Zo bezien kan de 
machtsrelatie tussen beide organen worden gekenschetst als de ruimte die de Raad 
van Bestuur krijgt van de Raad van Toezicht om, ook tegen de inhoudelijke opvattin-
gen van de toezichthouders in, besluiten te nemen. In ons model wordt dit weergege-
ven door de variabele ‘afstand’. Zo bezien kan worden gesteld dat naarmate een Raad 
van Toezicht dichter naar de bestuurdersstoel kruipt (= hoger scoort in de kwadranten 
‘beïnvloeden’ en ‘adviseren’) ze meer ‘macht’ aan het uitoefenen is en daarmee een 
dilemma creëert voor de Raad van Bestuur: ‘Accepteren we dit gedrag van de Raad van 
Toezicht of niet?’235

Kortom, de variabele ‘macht’ wordt door ons niet expliciet in het model genoemd, 
maar zit er eigenlijk wel in. Macht speelt dus zeker een rol in de verhouding tussen 
Raden van Toezicht en Raden van Bestuur. Je zou zelfs kunnen stellen dat een belang-
rijke reden voor conflicten tussen beide organen is dat de Raad van Bestuur de 
macht(suitoefening) van (door) de Raad van Toezicht niet meer accepteert.236 

233 Zie bijvoorbeeld Luhmann, N. (1979), Trust and power. Chicester: John Wiley. Vergelijk ook Moens en Ansems 

(2004, p. 32): “Voorzitter Raad van Toezicht of Commissarissen met veel vrije tijd – machtsstrijd”.

234 Uiteraard zijn er talloze definities van Macht. Hier wordt aangesloten bij de definitie van Dahl, R. (1957), The 

concept of power. In: Behavioural Science, pp. 201-205.

235 Vergelijk Moen, J. et all. (2001), p. 42. In de paragraaf die zij de titel ‘Een machtsstrijd tussen directie en 

Raad van Toezicht’ hebben gegeven, wordt gesteld dat dit probleem van de machtstrijd zich gaat voordoen 

als de directie uitgaat van toezichthouders op afstand, terwijl de Raad van Toezicht denkt en wil handelen op 

basis van het instructiemodel.

236 Dit is vervolgens voor de Raad van Toezicht weer onacceptabel, waarna hij zal ingrijpen in de Raad van 

Bestuur. Als dat gebeurt, blijkt dat de Raad van Toezicht uiteindelijk de meeste macht heeft. Hij kan immers 

wel de Raad van Bestuur naar huis sturen, maar niet andersom. (Overigens kan hier steeds vaker tegen 

ingebracht worden, dat een Raad van Toezicht die de publieke opinie tegen zich heeft, veel last kan krijgen 

van het wegsturen van bestuurders. Vergelijk de casuïstieken Ijsselmeerziekenhuizen (2002-2007) en 

AveleijnSDT (2009)).
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§6. Observaties case studies in relatie tot de gedragstypologieën.

Tijdens de case studies hebben we in de tweede en derde vergadering van de drie Ra-
den van Toezicht de meeste agendapunten, behalve de notulen en de rondvraag, gety-
peerd door één van de vier kwadranten. Concreet betekende dit dat we elke uitspraak 
en elke vraag van een toezichthouder het label ‘laten informeren’, ‘adviseren’, ‘beïn-
vloeden’ of ‘toetsen’ hebben gegeven. Hierbij hanteerden we het uitgangspunt: ‘win-
ner-takes-all’. De gedragstypologie met de hoogste score werd dus uiteindelijk aan het 
agendapunt gekoppeld.
Voor aanvang van de observaties is nagedacht over de vraag op welke zaken gelet zou 
worden en hoe bepaalde uitspraken of woorden gescoord zouden gaan worden. Tij-
dens de vergaderingen is deze ‘scoringslijst’ verder aangevuld, zodat uitspraken in 
verschillende vergaderingen op eenzelfde manier zouden worden gescoord. Hierbij 
vielen de volgende zaken op:

 – Het patroon van scores van uitspraken hangt voor een belangrijk deel af van 
het ‘type’ agendapunt. Zo worden er bij het agendapunt ‘ingekomen stukken’ 
nagenoeg alleen vragen en opmerkingen gemaakt in de categorie ‘laten infor-
meren’; bij de bespreking van exploitatiecijfers speelt naast ‘laten informeren’ 
de categorie ‘toetsen’ een belangrijke rol. 

 – De categorieën adviseren en beïnvloeden scoorden minimaal. Het overgrote 
deel van de vragen en opmerkingen betrof ‘laten informeren’ (> 90%)237, op 
grote afstand gevolgd door ‘toetsen’. Deze laatste categorie betrof vooral vra-
gen om te controleren of bepaalde uitkomsten door de Raad van Bestuur waren 
verwacht en of ze in overeenstemming waren met de begroting of het jaar-
plan.238

 – De adviezen en de enkele beïnvloeding die zijn geregistreerd, hadden bijna zon-
der uitzondering te maken met de inrichting en opvolging van het beleidsont-
wikkelings- of besluitvormingsproces en niet met de inhoud van de stukken. 
Deze interventies waren kortom meer gericht op het proces dan op de inhoud.

 – Het is enkele malen voorgekomen dat op basis van de scores van vragen en 
uitspraken van de leden van de Raad van Toezicht een agendapunt een ‘totaal 
score’ van ‘toetsen’ zou krijgen, terwijl de manier waarop of de sfeer waarin de 

237 Zowel gemeten in vergadertijd als in het percentage agendapunten met ‘laten informeren’ als dominante 

score (per agendapunt werden alle uitspraken en vragen gescoord in de vier categorieën; de uiteindelijke 

score van een agendapunt was de categorie met de hoogste score van vragen – uitspraken).

238 Als we alle vergaderingen hadden gescoord, dan was de vierde vergadering van Bèta waarschijnlijk de 

uitzondering geworden op het algemeen geldende score patroon, omdat in deze vergadering de Raad van 

Toezicht de regie overnam toen bleek dat de bestuurders niet op één lijn zaten.
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behandeling plaatsvond meer getypeerd moest worden als ‘laten informeren’.239 
Een voorbeeld dat bij alle drie de Raden van toepassing was, is de behandeling 
van de begroting. Die is in alle gevallen vrij eenvoudig door de Raad gekomen, 
waarbij het idee van de onderzoeker zeker niet was, dat de bestuurder(s) zich 
flink moest(en) verantwoorden voor gemaakte keuzes. De sfeer was die van 
‘informatieve vragen’.240 Soms ontstond zelfs de indruk dat vragen pro forma 
werden gesteld, omdat het om een belangrijk agendapunt gaat.241 Op basis van 
de scores van het aantal vragen en opmerkingen, zou de uitkomst van de be-
handeling van dit agenda-punt zijn: ‘toetsen’. De sfeer van de behandeling en 
de toelichting op de diverse vragen moet echter vooral getypeerd worden als 
‘laten informeren’. 

 – In het verlengde van het bovenstaande punt ligt het feit dat bepaalde activitei-
ten van Raden van Toezicht als het ware ‘standaard’ onder één van de vier ge-
dragstypologieën vallen, maar dit in de praktijk geen automatisme bleek. Als 
we bijvoorbeeld kijken naar het vaststellen van de jaarrekening, dan lijkt deze 
in eerste instantie tot het kwadrant van het toetsen te behoren. Met het vast-
stellen van de jaarrekening wordt immers getoetst of de begroting is gereali-
seerd en of de meerjarendoelstellingen, in ieder geval in financiële zin, dichter-
bij zijn gebracht. Het ligt er echter nogal aan op welke wijze de jaarrekening 
wordt behandeld. In sommige gevallen worden er een paar informatieve vragen 
gesteld, waarna het document wordt vastgesteld. Dat is anders dan een situatie 
waarin er discussie ontstaat op onderdelen van de jaarrekening en de Raad van 
Bestuur met de accountant aan het werk wordt gezet om zaken nog iets anders 
op te nemen of te verwoorden. In het eerste geval is het gedrag van de Raad 
van Toezicht meer te typeren als ‘laten informeren’, terwijl het in het tweede 
geval om beïnvloeden gaat. 

 – Het door ons voorgestelde model is bedoeld om inzicht te krijgen in de wijze 
waarop een Raad van Toezicht met diverse onderwerpen omgaat. Het kan dan 
geen automatisme zijn dat het vaststellen van de jaarrekening als ‘toetsen’ 
wordt gekwalificeerd. Anders gezegd: het gaat ons om de typering van gedrag 
en niet om de typering van activiteiten. Een vraagstuk waar we voor gesteld 
werden, was dus hoe dit onderscheid goed tot uitdrukking te brengen in de 
scores. 

239 Overigens is dit een voorbeeld van mogelijke bias dan wel van een beperkte betrouwbaarheid, omdat dit 

soort typeringen meer samenhangt met ‘het gevoel’ van de onderzoeker, dan met objectief waarneembare 

uitspraken.

240 Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat het hier gaat om de uiteindelijke formele vaststelling van 

de begroting in de Raad van Toezicht. Bij Bèta en Gamma was aan deze uiteindelijke goedkeuring wel het 

een en ander vooraf gegaan.

241 Overigens is hierover in een aantal interviews gezegd, dat de behandeling in de auditcommissie heel wat 

‘steviger’ was.
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Op basis van de resultaten na drie vergaderingen was de aanvankelijke conclusie dat 
het ontwikkelde model niet bruikbaar is. Deze constatering bleek echter te kort door 
de bocht. Het is namelijk niet zo dat op basis van de praktijk het model gefalsifieerd 
is: er is niet gebleken dat het model niet klopt of dat de onderliggende veronderstel-
lingen onjuist zijn.242 De aanvankelijke conclusie zegt dan ook meer over de methodo-
logie en de praktische bruikbaarheid van het model op dit moment, dan de theoreti-
sche (on)juistheid. Vandaar dat vervolgens is getracht het model verder te verfijnen, 
zodat de metingen ten minste betrouwbaarder zouden worden. Dit is geprobeerd door 
na te gaan in hoeverre het meten van het gebruik van specifieke woorden en/of be-
grippen zou kunnen bijdragen aan een hogere betrouwbaarheid.243 Uiteindelijk is er 
niet voor gekozen om dit pad verder te vervolgen, omdat we de verwachting hadden 
dat daarmee de verdeling over de vier kwadranten niet wezenlijk zou veranderen. 
Inmiddels was namelijk het inzicht ontstaan dat het logisch is dat de score ‘laten in-
formeren’ zo hoog is. De uitgangssituatie (de ‘natuurlijke toestand’) van een Raad van 
Toezicht is namelijk dat ze afstand houdt én (veel) vertrouwen in de bestuurder(s) 
heeft. Dat is ook door nagenoeg alle toezichthouders expliciet geantwoord in de di-
verse interviews. Als we van deze ‘natuurlijke toestand’ uitgaan, is de vervolgvraag 
welke feiten of omstandigheden ertoe leiden dat het gedrag van toezichthouders zich 
gaat begeven richting de andere kwadranten. Een andere vraag is of er in die gevallen 
sprake is van een min of meer ‘plotselinge’ overgang of dat deze verandering geleide-
lijk aan verloopt. 

§6.1 De relatie tussen ‘laten informeren’ en de overige kwadranten
In deze paragraaf verdiepen we de beschrijving van de vier kwadranten en staan we 
stil bij de relaties tussen hen. In het bijzonder besteden we aandacht aan de over-
gang van het kwadrant dat we zojuist hebben getypeerd als ‘de natuurlijke toestand’: 
laten informeren, naar de overige drie kwadranten. 

Naast het kwadrant ‘laten informeren’ is ook het kwadrant ‘adviseren’ gekoppeld 
aan een positieve score op vertrouwen. De gedachte hierachter is dat adviezen min 
of meer vrijblijvend zijn. Bestuurders hoeven er niets mee te doen. Hierover is in het 
kader van de case studies opgemerkt, dat bestuurders zich soms gedwongen voelen 
iets met een advies van een toezichthouder te doen vanwege de relatie en niet om-
wille van de inhoud. Aldus kan gesteld worden dat de wijze waarop bestuurders om-
gaan met adviezen zeker niet alleen bepaald wordt door de inhoud van de adviezen 
en de mate waarin een bestuurder zich hierin kan vinden. Overwegingen inzake de 
consequenties van het ter zijde schuiven van een advies, spelen zeker ook mee. Een 
tweede opmerking die relevant is in dit kader, betreft het onderscheid tussen daad-
werkelijk inhoudelijke adviezen en adviezen over het inschakelen van externe des-
kundigen. Naarmate het meer over de inhoud gaat, wordt het voor bestuurders lasti-

242 Hieronder zal wel worden betoogd dat één veronderstelling aangepast moet worden.

243 Zie bijvoorbeeld Pinker, S. (2009), De stof van het denken. Taal als venster op de menselijke natuur. 

Amsterdam: Olympus.
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ger om een advies volledig terzijde te schuiven, zowel om inhoudelijke als om procesma-
tige redenen. Dit geldt temeer naarmate dit bij eerdere adviezen ook is gedaan. Overi-
gens is in dit kader het idee ontstaan dat we misschien meer moeten gaan praten over de 
‘klankbordfunctie’ van een Raad van Toezicht, dan over de adviesfunctie. Iemand die als 
klankbord fungeert geeft weliswaar adviezen, maar vooral om een bestuurder tot diepere 
inzichten of beter doordachte besluiten te laten komen.  

De constatering in dit onderzoek dat de adviesfunctie van de Raad van Toezicht nog 
maar weinig uit de verf komt, lijkt in tegenspraak met de resultaten van het onder-
zoek van Blokdijk en Goodijk, waarin wordt gesteld dat 50% van de Raden van Toe-
zicht elke vergadering bezig is met advisering van de Raad van Bestuur, 2% één keer 
per jaar en 48% vaker per jaar (2011, p. 62). Het verschil kan daarin zitten, dat het 
onderzoek van Blokdijk en Goodijk is gebaseerd op door Toezichthouders ingevulde 
vragenlijsten, terwijl de case studies in dit onderzoek zijn gebaseerd op waarnemin-
gen in vergaderingen door een onafhankelijke onderzoeker.244 Een andere verklaring 
kan zijn dat in iedere vergadering weliswaar opmerkingen worden gemaakt die als 
‘advisering’ kunnen worden getypeerd, maar dat deze in vergelijking met het aantal 
uitspraken onder de noemer van ‘laten informeren’ weinig voorstellen. Overigens is 
hierbij ook van belang op te merken dat uit dit onderzoek blijkt dat veel ‘advisering’ 
procedurele adviezen betreffen en/of het bieden van een klankbord inhoudt. Kortom, 
het is van belang duidelijk te hebben wat onder ‘de advies-functie’ wordt verstaan.

In het empirisch onderzoek zijn weinig aanknopingspunten te vinden die de overgang 
tussen het kwadrant ‘laten informeren’ en ‘adviseren’ zouden kunnen typeren. Infor-
matie vragen en advies geven, zijn twee duidelijk van elkaar af te bakenen zaken: in-
formatie wordt gevraagd, terwijl adviezen worden gegeven en dit laatste gebeurt niet 
in vragende vorm. Vaak is het wel zo dat toezichthouders, nadat ze vragen hebben 
gesteld in het kader van ‘laten informeren’, een paar suggesties of adviezen geven 
voor het vervolg. 

Hoewel de grens niet heel scherp te krijgen is, kan wel worden gesteld dat er een dui-
delijke verbinding is tussen de kwadranten ‘adviseren’ en ‘beïnvloeden’: naarmate 

244 Uit de vergelijkingen tussen dit onderzoek en het onderzoek van Blokdijk en Goodijk kan worden opgemaakt, 

dat enkele resultaten uit het laatste onderzoek mogelijk genuanceerd moeten worden als hier verder 

kwalitatief onderzoek naar wordt gedaan. Een andere mogelijkheid is dat de drie Raden van Toezicht in de 

case studies toch niet representatief zijn. Omdat eerder in dit onderzoek argumenten zijn gegeven voor deze 

representativiteit, zal de verklaring van de verschillen waarschijnlijk gezocht moeten worden in het beter 

afbakenen van begrippen (ijk- en meetpunten / advies) en in het verder kwalitatief uitwerken van de 

onderzoeksgegevens van Blokdijk en Goodijk. Deze onderzoekers geven overigens zelf duidelijk aan dat 

door de gekozen vorm van dataverzameling er sprake kan zijn van sociaal wenselijke antwoorden en dat 

diepte-interviews en/of case studies naar verwachting zeker verdiepende informatie zullen opleveren (2011, 

p. 78).
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adviezen inhoudelijker en dwingender worden, komen we in het kwadrant van ‘beïn-
vloeden’ terecht. Deze ‘horizontale verbinding’ op de as van veel vertrouwen naar 
weinig vertrouwen is ook te leggen tussen ‘laten informeren’ en ‘toetsen’, zij het min-
der scherp. Naarmate de informatieve vragen specifieker worden en er vergelijkingen 
worden gevraagd met bestaand beleid of eerdere afspraken, gaan de vragen verder dan 
alleen het voldoen aan een informatiebehoefte en wordt er steeds meer sprake van 
‘toetsen’. In de praktijk van de case studies is dit meermalen gebeurd bij de behande-
ling van meer concrete onderwerpen, zoals de jaarrekening of de uitkomsten van te-
vredenheidsonderzoeken. 

De ‘diagonale’ relatie tussen ‘laten informeren’ en ‘beïnvloeden’ betreft de grootste 
overgang: van veel vertrouwen en veel afstand, naar weinig vertrouwen en weinig 
afstand. Als het goed is, komen deze situaties niet zo veel voor en dat is in de praktijk 
ook gebleken: uit het empirisch onderzoek zijn hieromtrent maar enkele voorbeelden 
te geven, met name de vergadering van Bèta waarin bleek dat er een nadrukkelijk 
probleem was tussen beide bestuurders en een probleem tussen bestuur en Raad van 
Toezicht over de kwaliteit van de financiële functie. In die vergadering heeft de Raad 
van Toezicht zowel inhoudelijk als procesmatig een aantal opdrachten gegeven aan de 
Raad van Bestuur.

Op de vraag hoe de overgang tussen het kwadrant ‘laten informeren’ en de overige 
kwadranten eruit ziet en wanneer sprake is van een overgang, kunnen nu enkele ant-
woorden worden gegeven:

 – De ‘makkelijkste’ overgang, althans degene die het meest in het verlengde ligt 
van ‘laten informeren’, is die tussen dit kwadrant en het kwadrant toetsen. De 
toezichthouders blijven dan op ruime afstand, maar naarmate er meer getoetst 
wordt, is er sprake van minder vertrouwen. Overigens is hierover eerder opge-
merkt, dat niet iedere toetsvraag als een uiting van ‘weinig vertrouwen’ moet 
worden gezien. Wel is het zo dat een duidelijke toename van het aantal toets-
vragen een signaal is voor verminderd vertrouwen.245 

 – Er lijkt geen vloeiende overgang te zijn tussen ‘laten informeren’ en ‘adviseren’: 
de adviesfunctie is een aparte taak van Raden van Toezicht en wordt ook als 
zodanig gezien. Overigens kan hierbij worden opgemerkt dat de Raad van Toe-
zicht met enige regelmaat optreedt als klankbord voor de Raad van Bestuur; 
het gaat dan minder om het geven van inhoudelijke adviezen, maar meer om 
het reflecteren op processtappen of inhoudelijke overwegingen van de 
bestuurder(s).

245 Het kan natuurlijk ook het gevolg zijn van een expliciete afspraak om meer te gaan werken met ijk- en 

meetpunten waar expliciet aan wordt getoetst. Maar dan nog: als die werkwijze eenmaal bestaat (er is een 

nieuw evenwicht gekomen) en er wordt sprake van substantieel meer toetsvragen ten opzichte van de 

informatieve vragen, dan is dat wederom een signaal.
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 – Het model biedt een verklaring voor het feit dat toezichthouders het in de 
praktijk lastig vinden om handen en voeten te geven aan hun adviserende rol. 
Dat de adviesfunctie lastig is voor een Raad van Toezicht komt in de eerste 
plaats door de mogelijke collusie. Dit doet zich voor als een Raad van Toezicht 
een Raad van Bestuur moet toetsen op zaken waarover ze eerder heeft geadvi-
seerd. Het is dan lastig om bij de toetsing iets anders te vinden, dan eerder is 
geadviseerd.246 De tweede reden is dat adviseren impliceert dat de Raad van 
Toezicht als het ware uitgenodigd wordt om op de bestuurdersstoel te gaan 
zitten, waarbij ze normaal gesproken vooral uit de buurt wil blijven. Stel bij-
voorbeeld dat de Raad van Toezicht een advies geeft, waar de Raad van Be-
stuur het eigenlijk niet mee eens is. Dan komt hij voor het dilemma te staan of 
hij het advies naast zich neerlegt of dat hij er toch ten minste elementen van 
meeneemt om het vertrouwen op peil te houden. Vervolgens is het de vraag 
hoe een Raad van Toezicht hiermee omgaat.

 – De overgang tussen ‘laten informeren’ en ‘beïnvloeden’ is de grootste; als dit 
aan de orde is, moeten de alarmbellen bij de Raad van Bestuur gaan rinkelen. 
Het ligt ook meer voor de hand dat in de loop van de tijd (over verschillende 
vergaderingen heen) een Raad van Toezicht eerst gaat ‘adviseren’ en naarmate 
de Raad van Bestuur onvoldoende resultaten boekt of gehoor geeft aan de 
adviezen, meer gaat sturen of beïnvloeden.

§6.2  Het begrip ‘vertrouwen’ in de case studies
Uit de case studies blijkt op verschillende manieren dat het begrip vertrouwen een 
belangrijke rol speelt in de afwegingen van toezichthouders:

 – De onderzochte Raden van Toezicht werken niet met concreet geformuleerde 
doelen waarop ze bestuurders afrekenen.247 Als er niet of nauwelijks wordt 
gekeken naar concrete en meetbare indicatoren, dan kan worden gesteld dat 
toezichthouders blijkbaar toetsen op basis van hun eigen ‘gevoel’ over de kwa-
liteit van de bestuurder en het functioneren van de organisatie. Dit ‘gevoel’ 
wordt gevoed door alle informatie die de bestuurder de Raad van Toezicht ver-
schaft.

246 Toetsen en adviseren zijn twee gedragstypen die in het model diametraal tegenover elkaar staan: adviseren 

is het kwadrant weinig afstand en veel vertrouwen, terwijl toetsen het kwadrant van weinig vertrouwen en 

veel afstand is. Het gaat dus om twee heel verschillende gedragingen.

247 Dit is al vanaf het begin van de ‘professionaliseringsdiscussie’ over governance, [het blauwe boekje van de 

Commissie Health Care Governance] een issue, waar Raden van Toezicht zich maar niet op lijken te kunnen 

ontwikkelen. Zo wordt in het onderzoek van de NVTZ uit 2008 gerapporteerd dat “in bijna de helft van de 

gevallen een vastomlijnd beoordelingskader ontbreekt.”(p. 22) Daarbij komt dat het hier ging om een 

enquête onder toezichthouders. In dit onderzoek van de NVTZ is dus niet door de onderzoekers zelf 

nagegaan of er een toetsingskader is en wat de kwaliteit hiervan is. Overigens blijkt uit het onderzoek van 

Blokdijk en Goodijk (2011) dat inmiddels 63% van de Raden van Toezicht zegt met vastgestelde ijk- en 

meetpunten te werken. 
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 – De case studies lijken er meer op te wijzen dat iedere toezichthouder voor 
zichzelf weegt in hoeverre hij de keuzes van de Raad van Bestuur ondersteunt, 
dan dat er gediscussieerd wordt over een gezamenlijk standpunt. Het is ook 
niet echt nodig om tot inhoudelijke standpunten te komen, omdat aan Raden 
van Toezicht doorgaans alleen dichotome keuzes worden voorgelegd: goedkeu-
ren of niet; doorgaan of niet. Naarmate een Raad van Toezicht meer op af-
stand komt, wordt deze tendens alleen maar groter.

 – In de casus waarin een bestuurder lopende het onderzoek is ontslagen, is in de 
Raad van Toezicht op geen enkel moment letterlijk uitgesproken dat er langza-
merhand vraagtekens werden geplaatst bij het functioneren van de betreffende 
persoon. Tevens is niet duidelijk waarneembaar geweest dat de Raad van Toe-
zicht steeds meer ging sturen. Op basis van het verloop van de vergaderingen 
lijkt het dus moeilijk te voorspellen dat de bestuurder ontslagen gaat worden. 
Toch kan achteraf worden beredeneerd en aangetoond, dat er heel veel tijd be-
steed werd aan de organisatie van de financiële functie; dat er tenminste impli-
ciete onvrede was bij de Raad van Toezicht over de wijze waarop de bestuurder 
daar optrad. Deze gang van zaken leidt tot de stelling dat toezichthouders een 
eigen ‘thermometer van vertrouwen’ hebben en dat naarmate de temperatuur 
daalt, de kans groter wordt dat ze bij een incident of onverwachte gebeurtenis 
tot het oordeel komen dat de bestuurder weg moet. Anders gezegd: vergelijk-
bare voorvallen leiden in het ene geval wel tot het ontslag van de bestuurder en 
in het andere geval niet. De verwachting is dat de ‘thermometer van vertrou-
wen’ in dit kader bepalend is. Terugkijkend naar de ontslagcasus is het dus zo 
geweest dat de toezichthouders, met name in de auditcommissie, zich in toene-
mende mate onbehaaglijk zijn gaan voelen bij de situatie. Dat is niet als zoda-
nig benoemd, maar heeft wel geleid tot extra vragen om informatie en tot meer 
gerichte adviezen in het proces. Achteraf bezien had dit als signaal moeten 
worden opgevat en opgepakt, door de Raad van Bestuur én de Raad van Toe-
zicht.

 – In alle drie de Raden van Toezicht is met enige regelmaat expliciet het vertrou-
wen uitgesproken in de keuzes van de Raad van Bestuur en in de wijze waarop 
zaken zijn aangepakt. Buiten het feit dat een en ander expliciet gebeurt, blijkt 
ook uit het mandaat dat aan de bestuurders wordt gegeven, dat er veel vertrou-
wen is. Ook in de interviews is dit beeld door nagenoeg alle toezichthouders 
expliciet bevestigd. Dit feit komt overeen met de constatering dat ten minste 
90% van de vergadertijd van de onderzochte Raden van Toezicht te typeren is 
als ‘laten informeren’: het kwadrant van veel afstand en veel vertrouwen. 

 – ‘Vertrouwen’ is in gesprekken over de relatie tussen bestuur en toezicht een 
veelvuldig gebruikt begrip, maar het thema speelt in de praktijk alleen indirect 
een rol. Zo is het onderhouden van de vertrouwensrelatie haast nooit een agen-
dapunt in het overleg tussen Raden van Toezicht en Raden van Bestuur, zelfs 
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niet in het vooroverleg van de voorzitters. Vaak komt het onderwerp pas naar 
boven als gebeurtenissen aanleiding geven om expliciet vraagtekens te plaatsen 
bij het vertrouwen van de Raad van Toezicht in de Raad van Bestuur. Dan is er 
meestal al iets mis. Omgekeerd willen bestuurders lang niet altijd het onder-
werp op tafel hebben, omdat ze geen slapende honden wakker willen maken. 
Toch is dat vreemd, bijvoorbeeld omdat door vrijwel alle deelnemers aan dit 
onderzoek is aangegeven dat vertrouwen ‘uiteraard’ een cruciaal element in de 
relatie is. Kortom, het lijkt minder te gaan om een principieel punt, maar meer 
om de praktische bruikbaarheid.

Ten slotte willen we hier terugkomen op de verschillende vormen van vertrouwen die 
we eerder hebben benoemd: calculus-based trust, knowledge-based trust en identifi-
cation-based trust. Uit de case studies is gebleken dat Raden van Toezicht zich richten 
op de combinatie van calculus-based trust en knowledge-based trust, waarbij men 
vooral werkt aan de knowledge-based trust. Toezichthouders zijn minder bezig om 
voor- en nadelen van ‘open’ keuzes af te wegen (te calculeren), maar meer om goed 
zicht te krijgen op de voors en tegens van de besluiten of keuzes van het bestuur. 
Daarvoor is voldoende informatie en kennis nodig. Daar richten de vragen van de 
toezichthouders zich met name op. Deze redenering past ook het beste bij de consta-
tering dat het gros van de overlegtijd ‘laten informeren’ betreft. We hebben niet kun-
nen constateren dat ergens sprake was van identification-based trust; daarvoor zijn 
de toezichthouders te veel bezig om op afstand te blijven.

§7. Voorlopige conclusies over het model

In dit hoofdstuk is een model uitgewerkt dat kan bijdragen aan het verklaren van 
(verschillen in) het gedrag van toezichthouders. Het model is gebaseerd op twee varia-
belen, vertrouwen en afstand, waarbij in theoretisch opzicht vooral de variabele ‘ver-
trouwen’ verankerd is in de wetenschappelijke literatuur. De verbinding tussen de 
variabelen en een aantal gedragstypologieën is lastiger gebleken, maar nog redelijk 
goed te leggen. Het grote probleem betreft de operationalisering van de gedragstypo-
logieën. 

In de eerste plaats kan worden gesteld dat het nog onvoldoende mogelijk is om uit-
spraken en gedragingen van toezichthouders goed te scoren in de vier typologieën. In 
de tweede plaats is de conclusie van dit onderzoek dat het gedrag van toezichthouders 
in de uitgangssituatie (de natuurlijke toestand) erg eentonig is, namelijk: ‘laten infor-
meren’. Ondanks de nog beperkte betrouwbaarheid van de scores, wordt deze conclu-
sie gerechtvaardigd door het feit dat er een zeer groot verschil zit in de scores tussen 
‘laten informeren’ en de overige drie gedragstypen. 

Kenmerkt de ‘natuurlijke-toestand’ zich door het gedragstype ‘laten informeren’, als 
het systeem onder druk komt, ontstaat er grotere dynamiek en gaan de andere typo-
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logieën een belangrijker rol spelen. Als er sprake is van een structureel gebrek aan 
vertrouwen, wordt de andere kant van de ‘natuurlijke toestand’ dominant. In dat ge-
val zal de Raad van Toezicht met zijn gedrag vooral scoren in het kwadrant ‘beïnvloe-
den’. 

De belangrijkste voorlopige conclusie van dit hoofdstuk is dat het model veel inzicht 
biedt en zeker rijp is voor verder onderzoek. Tevens is op basis van de toetsing van 
het model in de case studies de nodige onderbouwing gevonden voor de stelling dat de 
variabele ‘vertrouwen’ een belangrijke rol speelt in de besluitvorming van de Raad van 
Toezicht, waarbij het waarschijnlijk is dat iedere toezichthouder op basis van zijn ei-
gen subjectieve ‘thermometer van vertrouwen’ tot zijn oordeel komt over het functio-
neren van de Raad van Bestuur. Het vertrouwen van de Raad van Toezicht is dan de 
groepsdynamische resultante van individuele vertrouwensrelaties tussen leden van de 
Raad van Toezicht en de bestuurder(s).
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§1. Inleiding

In Hoofdstuk 4 is het krachtenveld van het zorgtoezicht in kaart gebracht met behulp 
van diverse kenmerken, geordend in drie perspectieven: micro, meso en macro. Op 
basis hiervan zijn in de hoofdstukken daarna diverse waarnemingen in de case studies 
beschreven en geanalyseerd. Vervolgens is een model van gedragstypologieën ontwik-
keld en uitgewerkt. In dit hoofdstuk kijken we terug op het onderzoek en proberen we 
de rode draad te formuleren en daarop te reflecteren. Zodoende maken we een be-
schouwende analyse over het geheel, waarna we in het volgende hoofdstuk het onder-
zoek afronden met de formulering van de antwoorden op de onderzoeksvragen en de 
probleemstelling.

§2. Inzichten vanuit de drie perspectieven.

In dit onderzoek is aan de hand van een classificatieschema met drie perspectieven 
een beeld geschetst van het functioneren van Raden van Toezicht in de gezondheids-
zorg. Zoals verwacht is bij de case studies de meeste informatie verkregen met behulp 
van de kenmerken die direct gerelateerd zijn aan Raden van Toezicht (micro-perspec-
tief). Over het meso-perspectief en het macro-perspectief is de belangrijkste conclusie 
dat de daar genoemde kenmerken vooral op een indirecte manier het functioneren 
van Raden van Toezicht (kunnen) beïnvloeden. Dat komt doordat de Raad van Be-
stuur bepaalt op welke manier hij ontwikkelingen in de omgeving doorvertaalt in het 
beleid van de organisatie. De Raad van Toezicht toetst vervolgens dit beleid.

Micro-perspectief
In het micro-perspectief zijn zeven kenmerken benoemd, die waarschijnlijk meer in-
zicht kunnen bieden in het functioneren van Raden van Toezicht. Op basis van de 
case studies, de interviews en het literatuuronderzoek komen wij tot de conclusie dat 
vier van deze zeven de belangrijkste kenmerken zijn. Vervolgens is er nog een ken-
merk dat wel een rol lijkt te spelen, maar minder pregnant dan de eerste vier. De ove-
rige twee lijken op basis van dit onderzoek hooguit een zeer beperkte invloed te heb-
ben.
De belangrijkste vier kenmerken zijn:

 – bestuurlijke competenties;
 – omvang en demografische samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Toe-

zicht;
 – groepsdynamica;
 – relatie tussen voorzitter Raad van Toezicht en voorzitter Raad van Bestuur.

Dat de bovengenoemde kenmerken het functioneren van Raden van Toezicht beïn-
vloeden is niet onverwacht of opvallend. De toegevoegde waarde van dit onderzoek 
ligt vooral in de uitwerking van deze kenmerken. Zo gaat het bij de van belang zijnde 
bestuurlijke competenties minder om kennis en netwerk, die in de meeste wervings- 
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en selectieprocessen van toezichthouders centraal staan, maar veel meer om organisa-
tiesensitiviteit, aandacht voor communicatie, groepsdynamiek, et cetera. Anders ge-
zegd: de meer feminiene managementeigenschappen zijn belangrijker dan in de be-
staande toezichtpraktijk meestal wordt beweerd en verondersteld. Dat past bij de 
conclusie dat de diversiteit binnen Raden van Toezicht nog steeds te beperkt is, zowel 
voor wat betreft de man-vrouw verhouding, als op het punt van leeftijd, culturele 
achtergrond en ervaring.248

Ten aanzien van de groepsdynamica hebben we geconstateerd dat deze cruciaal is bij 
het tot stand komen van besluiten in Raden van Toezicht. Langzamerhand wordt dit 
in het onderzoek naar Raden van Toezicht steeds meer erkend, hoewel het zeker nog 
geen breed gedragen opvatting is. In onze case studies is hierbij opgevallen dat de 
dynamiek binnen de drie Raden van Toezicht meer overeenkomsten dan verschillen 
laat zien. 

De as van de voorzitters Raad van Toezicht en Raad van Bestuur is zeer bepalend voor 
het functioneren van de Raad van Toezicht. De reden hiervoor zit minder in de for-
mele status, bijvoorbeeld van het samen bepalen van de agenda, dan in het beoorde-
len wanneer bepaalde stukken op de agenda komen en hoe ze worden besproken. Ver-
der is gebleken dat de voorzitter van de Raad van Bestuur een bepalende invloed heeft 
op het verloop van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. De andere kant van 
dit verhaal is dat door de wijze van voorbereiden en de continue aanwezigheid van de 
Raad van Bestuur in de Raad-van-Toezicht-vergaderingen, de eigen meningsvorming 
van de Raad van Toezicht als geheel zeer beperkt is. Mede omdat toezichthouders ook 
eenheid willen uitstralen naar het bestuur, wordt in de vergaderingen lang niet alles 
gezegd wat toezichthouders individueel wel van belang vinden!

Het kenmerk dat wel een rol speelt, maar iets minder pregnant naar voren is gekomen 
dan de hierboven genoemde vier, is de mate van overeenstemming over de visie en de 
strategie. Hoewel Raden van Toezicht het adagium ‘het bestuur bestuurt’ hoog in het 
vaandel hebben staan, heerst er brede consensus dat toezichthouders zich inhoudelijk 
achter de strategie van de organisatie moeten kunnen scharen om hun functie naar 
behoren te kunnen uitoefenen. Als het gaat om strategievorming is de Raad van Toe-
zicht dus niet het orgaan op afstand, hoewel toezichthouders wel proberen terughou-
dend te zijn met het te berde brengen van hun eigen opvattingen. Als echter de Raad 
van Bestuur een richting op wil waar toezichthouders inhoudelijk geen goed gevoel bij 
hebben, dan zullen zij dit niet toestaan, ook niet als het bestuur intern het beleidspro-
ces goed heeft doorlopen en alle neuzen dezelfde kant op heeft staan.

248 Uit recent onderzoek van Vletter-van Dort en anderen (2012) blijkt dat het percentage vrouwen in Raden van 

Bestuur en Raden van Toezicht in publieke sectoren nog steeds laag ligt (< 30%, pp.79-80). Ook ligt de 

gemiddelde leeftijd vrij hoog (in de zorg is 70% van de toezichthouders 55 jaar of ouder, p. 69). Wel blijkt de 

maatschappelijke achtergrond divers te zijn (p.71). 
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Toetsen en adviseren gaan moeilijk samen
Niet alleen in de theorie, maar ook in de onderzochte toezichtpraktijk zit er een span-
ning tussen toetsen en adviseren. Dit komt vooral doordat toezichthouders uitermate 
bedachtzaam zijn als het gaat om het geven van inhoudelijke sturing aan het beleid. 
Doorgaans zijn zij zich er erg van bewust dat zij toezichthouder zijn en niet mede-
bestuurder. Gezien de kerntaak van een Raad van Toezicht, het toezien op het be-
stuur, is één van de conclusies van dit onderzoek daarom dat een Raad van Toezicht er 
goed aan doet om zich uitermate terughoudend op te stellen ten aanzien van het ge-
ven van inhoudelijke adviezen; zeker als het belangrijke beleidsinhoudelijke vraag-
stukken betreft, is er veel voor te zeggen advies ‘van buiten’ in te schakelen en het 
niet uit de eigen Raad van Toezicht te halen. Uiteraard is het wel zo dat toezichthou-
ders een bijdrage kunnen leveren aan het vinden van een goede adviseur. Bovendien 
kunnen zij kritische vragen stellen over de onderzoeksopzet die adviseurs presenteren 
en over de adviezen die ze geven. Zodoende ondersteunen ze de Raad van Bestuur in 
plaats van hem inhoudelijk te adviseren. Volgens ons is het dus goed om onderscheid 
te maken tussen inhoudelijk en procesmatig advies. Hierbij is het verstandig dat toe-
zichthouders het adviseren op de inhoud vooral doen in de vorm van het bieden van 
een klankbord. Op deze manier laten ze het initiatief meer bij het bestuur, maar kun-
nen ze toch hun expertise inbrengen.249

Meso-perspectief
De kenmerken van het meso-perspectief hebben zoals gezegd vooral een indirecte 
werking op het functioneren van de Raad van Toezicht. Bij deze kenmerken ligt het er 
namelijk aan hoe de Raad van Bestuur ermee omgaat en wat de Raad van Toezicht 
daar dan van vindt. De drie belangrijkste kenmerken vanuit het meso-perspectief 
zijn:

 – financiële situatie;
 – opstelling financiers;
 – functioneren van beleids- en kwaliteitssysteem. 250

De financiële situatie is een belangrijk thema in de vergaderingen van Raden van 
Toezicht. Als het financieel minder gaat, dan wordt een Raad van Toezicht door-
gaans kritischer, zeker naarmate de effecten van maatregelen langer uitblijven. Mo-
gelijk nog belangrijker dan de feitelijke financiële situatie is de vraag of de organisa-
tie ‘in control’ is: klopt de managementinformatie en is er zicht op de risico’s? Het 

249 Vergelijk Dinjes (2013), die aangeeft dat de door hem geïnterviewde bestuurders vinden dat de 

sparringpartnerrol van de Raad van Toezicht nog niet uit de verf komt (pp. 49-50). 

250 In dit rijtje staat het kenmerk ‘Vóórkomen van incidenten’ niet genoemd, omdat zich in de organisaties ten 

tijde van de case studies geen incidenten hebben voorgedaan. Dit neemt niet weg dat de veronderstelling 

blijft dat de wijze waarop bestuurders omgaan met incidenten invloed heeft op het functioneren van Raden 

van Toezicht. Ook is de verwachting uitgesproken dat toezichthouders steeds vaker en meer gaan reageren 

op incidenten bij andere organisaties, met name doordat deze steeds vaker publicitaire en daarmee 

politieke aandacht krijgen.
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kenmerk ‘financiële situatie’ moet dus breder worden geïnterpreteerd dan ‘het ex-
ploitatie-saldo’.

Aangezien de financiën een voorname rol spelen in de vergaderingen van de Raad van 
Toezicht en de inkomsten onder andere afhangen van de relatie tussen het bestuur en 
de financiers, komt het onderwerp ‘opstelling financiers’ met enige regelmaat expli-
ciet aan de orde in de Raad-van-Toezicht-vergaderingen. 

Een goed functionerend beleids- en kwaliteitssysteem leidt bij toezichthouders tot 
meer vertrouwen dat de organisatie in-control is. Bovendien geeft een dergelijk sys-
teem verschillende mogelijkheden aan bestuurders en toezichthouders om te komen 
tot afspraken over prestatie-indicatoren.

Belang van de Governance-code
Van Eyk van Heslinga en Schoenmakers sluiten zich in hun boek Codes en Commissa-
rissen aan bij de Commissie Tabaksblat als deze stelt dat de Governance-code ‘een stap 
is op weg naar herstel van vertrouwen van het publiek’(2006, p. 81). In dit onderzoek 
wordt het nut van de Governance-code zeker niet betwist, maar wordt wel benadrukt 
dat het hooguit een middel is, of zoals Cools zegt: ‘een hygiëne-factor’. Het gevaar 
bestaat namelijk dat het naleven van de code en het rapporteren daarover een afvink-
lijstje wordt.251 Het hebben van een code en het per organisatie rapporteren over de 
naleving ervan biedt echter geen enkele garantie op goede governance.252 Uiteindelijk 
wordt deze vooral bepaald in het overleg en de relatie tussen Raden van Toezicht en 
Raden van Bestuur. Het is dan misschien zo dat instellingen en sectoren de code naar 
de buitenwereld toe inderdaad proberen in te zetten als middel om het vertrouwen te 
herstellen, maar het is de vraag of dit echt helpt. De aandacht voor instellingen die 
afwijken van de code wordt namelijk eerder meer dan minder, ook al hanteren zij het 
code-principe ‘pas toe of leg uit’.

Macro-perspectief
Ook de kenmerken van het macro-perspectief beïnvloeden hooguit indirect het func-
tioneren van Raden van Toezicht. De ontwikkeling van de financieringsstructuur is 
van de vier genoemde kenmerken het meest aan de orde geweest in de Raden van 
Toezicht van de case studies. In onze analyse hebben we daarnaast geconcludeerd dat 
de institutionele structuur en cultuur een belangrijke rol lijken te spelen, hoewel deze 
niet als zodanig worden herkend noch worden besproken. Het gaat dan met name om 
de discussie over het zogenaamde Angelsaksische model en het Rijnlandse model.

Rijnlandse en Angelsaksische principes
Diverse kenmerken in het macro-perspectief werken door in het meso- en het micro-
perspectief en vormen tezamen een bepaalde ‘bestuurscultuur’. Over deze bestuurs-

251 Van Eyk van Heslinga, H. en J. Schoenmakers waarschuwen hier ook voor (p. 81).

252 Zie ook Minderman (2012), p. 121.
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cultuur en de vraag wat we daarvan moeten vinden, woedt inmiddels al weer jaren een 
discussie, namelijk die tussen de ‘Rijnlanders’ en de ‘Angelsaksen’. De Angelsaksische 
bestuurscultuur heeft de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk als belangrijk-
ste exponenten. Deze cultuur lijkt steeds meer domeinen van het maatschappelijk 
leven te gaan domineren. De meest in het oog springende voorbeelden zijn natuurlijk 
de Hollywood films, verschillende muziekstijlen en computergames. Maar ook de 
meeste grote multinationals worden steeds meer op Angelsaksische leest geschoeid. 
Langzamerhand wordt het bewustzijn van deze verandering groter. Dit heeft als con-
sequentie dat de discussie over de vraag of we deze veranderingen moeten willen en 
wat we daarmee overboord (lijken te) gooien, steeds pregnanter in beeld komt. In 
publicaties als Herwaardering van de Rijnlandse principes van Goodijk of Het Rijnland 
boekje. Principes en inzichten van het Rijnland-model van Weggeman en Peters wordt 
gepleit voor een herwaardering van de principes die zeer lange tijd het uitgangspunt 
van de bestuurscultuur in Nederland zijn geweest, zowel in de politiek als in het be-
drijfsleven.253 Dit sluit aan bij de inzichten van dit onderzoek, bijvoorbeeld over het 
belang van vertrouwen tussen partijen om tot samenwerking te komen. 

Eerder in dit onderzoek is Fukuyama aangehaald als auteur van het boek Trust. Hij is 
vooral bekend geworden met zijn boek The End of History, over de overwinning van de 
liberale democratie op het communisme.254 In de discussies over dit boek zijn verschil-
lende onderwerpen door elkaar heen gaan lopen. Zo hebben nogal wat auteurs gesteld 
dat Fukuyama vooral de overwinning van het liberalisme met zijn vrije-markt-ideolo-
gie aantoont. Vanuit het historisch perspectief en de Koude Oorlog is deze stelling 
begrijpelijk, maar het laat ook zien dat vóór 1989 vooral de nadruk lag op de tegen-
stelling tussen hét communisme en hét kapitalisme, terwijl later duidelijk is geworden 
dat er ook toen niet één kapitalisme was. Binnen de zogenaamde ‘kapitalistische we-
reld’ zijn ten minste twee systemen te onderscheiden. Dit wordt verwoord in het boek 
dat de basis vormt van de discussie tussen de Angelsaksen en de Rijnlanders, namelijk 
het boek van Albert: Kapitalisme contra Kapitalisme.255

Albert werkt in de eerste plaats overtuigend uit dat er sprake is van ten minste twee 
typen kapitalisme. In de tweede plaats geeft hij een antwoord op de vraag: ‘Waarom 
heeft het systeem met het minste succes [het Angelsaksische, MvO] de meeste 
invloed?’256 Dit antwoord ligt in de beperkte rationaliteit van het economische gedrag 
van individuen en collectiviteiten. ‘Feit is nu eenmaal dat het Rijnlands kapitalisme, 

253 Zie Goodijk, R. (2008), Herwaardering van de Rijnlandse principes. Over Governance, overleg en engagement. 

Assen: Van Gorcum. Of: Peters, J. en M. Weggeman (2009), Het Rijnland boekje. Principes en inzichten van het 

Rijnland-model. Amsterdam: Business- Contact. Dan wel: Brouwer J.J. en P. Moerman (2005), Angelsaksen 

versus Rijnlanders: zoektochten naar overeenkomsten en verschillen in Europees en Amerikaans denken. 

Antwerpen – Apeldoorn: Garant.

254 Fukuyama, F. (1992), Het einde van de geschiedenis en de laatste mens. Amsterdam: Contact.

255 Albert, M. (1992), Kapitalisme contra Kapitalisme. Amsterdam – Antwerpen: Contact.

256 Dit is de titel van het negende hoofdstuk. Albert (1992), pp. 172 – 188.
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met al zijn deugdzaamheid, sociale gelijkheid, voorzichtigheid en discretie, door het 
internationale publiek niet erg aantrekkelijk wordt gevonden. En dat is nog een eufe-
misme. [..] Het Rijnlandse model heeft alles mee om succes te hebben, maar mist elke 
aantrekkingskracht. Het concurrerende Amerikaanse model biedt juist het spektakel 
dat het publiek mooi vindt: grote woorden, romantiek en de bijbehorende legende 
vorming.’ (p. 173). 

De tegenstelling tussen Angelsaksen en Rijnlanders komt ook tot uitdrukking in de 
wijze waarop belang gehecht wordt aan en omgegaan wordt met vertrouwen. Zo 
wordt binnen de Angelsaksische traditie veel meer gestuurd op hiërarchische controle 
in plaats van op vertrouwen, ruimte geven en respect voor ieders inbreng.257 Deze 
redenering leidt tot een paradoxale conclusie, namelijk dat het belang van het sturen 
op vertrouwen groter wordt, terwijl de tijdgeest in het voordeel lijkt van een model 
waarin dat sturen op vertrouwen nauwelijks een plek heeft. Anderzijds kan dit juist de 
verklaring zijn waarom het belang van (het sturen op) vertrouwen in de wetenschap-
pelijke wereld steeds meer ingang krijgt, terwijl het in de praktijk nog maar zeer be-
perkt wordt erkend, laat staan wordt opgepakt: inhoudelijk is het misschien wel beter, 
maar voor het publiek is het (nog) niet aantrekkelijk.

Een laatste onderscheid tussen beide bestuursculturen die we in dit kader willen noe-
men, betreft de positie van de vrouw. Weggeman en Peters stellen hierover het vol-
gende: ‘Veel vrouwen kunnen niet tegen de Anglo-Amerikaanse machocultuur en kie-
zen voor een win-winsituatie: het gezin én een leuke baan. [..] In een Rijnlandse om-
geving waarin niet alles in hokjes en vakjes is verdeeld, komen ze aanzienlijk beter uit 
de verf.’258 Misschien leidt het meer omarmen van de Rijnlandse principes dus ook wel 
tot meer interesse van en meer waardering voor vrouwen in leidinggevende en toe-
zichthoudende functies.

Besturingsfuik
In Hoofdstuk 4 zijn Meurs en Van der Grinten geciteerd inzake hun stelling over de 
besturingsfuik: van bestuurders op instellingsniveau wordt steeds méér verwacht, 
terwijl zij niet of nauwelijks maatschappelijk gelegitimeerd zijn om vergaande poli-
tieke en morele beslissingen te nemen. Op basis van dit onderzoek kan deze stelling 
worden onderschreven. Het is weliswaar niet zo dat we hebben kunnen laten zien dat 
toezichthouders steeds hogere verwachtingen hebben van bestuurders, maar we heb-
ben wel geconstateerd dat de rijksoverheid steeds verder terugtreedt, waardoor de 
beleidsverantwoordelijkheid op instellingsniveau toeneemt. Dit gaat gepaard met 
toenemende verantwoordingseisen van diverse partijen, terwijl de speelruimte voor 
bestuurders eerder af- dan toeneemt.259 Daarbij is uit dit onderzoek gebleken dat Ra-
den van Toezicht nauwelijks aandacht besteden aan stakeholdermanagement of aan 

257 Goodijk (2008), p. 114 en p. 118 (Vergelijk Cools, 2007).

258 Peters, J. en M. Weggeman (2009) .

259 Vergelijk Goodijk (2012), p. 3.
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de legitimering van het beleid naar de omgeving. Dit onderstreept dat bestuurders 
nauwelijks maatschappelijk gelegitimeerd worden om vergaande besluiten te ne-
men.260 Aldus is het inderdaad verstandig om een nieuwe inhoudelijke kijk op bestu-
ren te gaan ontwikkelen, bijvoorbeeld door verschillende elementen van het Rijnlands 
model in ere te herstellen. Andere ideeën hieromtrent worden gegeven door Putters, 
in zijn oratie Besturen met duivelselastiek; we doelen dan op het belang van het ontwik-
kelen van en het reflecteren op het morele kompas van een bestuurder (p. 30).261 Ove-
rigens zijn deze onderwerpen noch in de praktijk van de drie cases, noch in de meeste 
gehouden interviews aan de orde geweest. Er lijkt dus nog veel te moeten gebeuren 
alvorens deze aanbevelingen in de praktijk navolging zullen krijgen.

Als de overwegingen rondom de besturingsfuik en de zich ontwikkelende bestuurscul-
tuur ten opzichte van elkaar worden bezien, dan biedt dat een mogelijke verklaring voor 
de conclusie dat in de praktijk nog weinig zichtbaar is van de gewenste of nodig geachte 
andere inhoudelijke kijk op besturen.262 Als we namelijk veronderstellen dat de publieke 
governance (het macro-perspectief) het kader bepaalt waarin de private governance 
(het micro-perspectief) opereert, dan is het logisch dat ook in de private governance het 
denken gedomineerd wordt door de Angelsaksische thema’s, zoals het planning & con-
trol-denken.263 Het veranderen van de bestuurscultuur binnen organisaties vraagt dan 
ook om vergelijkbare wijzigingen in de bestuurscultuur van het Nederlandse publieke 
domein. Sterker nog, die veranderingen in het publieke domein zijn mogelijk een essen-
tiële voorwaarde om tot veranderingen in het private domein te (kunnen) komen. 

§3.  Het belang van vertrouwen

Lessen uit de case-studies
Op basis van de case studies en diverse interviews kan worden geconcludeerd dat het 
onderwerp ‘vertrouwen’ niet of nauwelijks een rol speelt in de bewuste overwegingen 
van toezichthouders. Desgevraagd geven toezichthouders wel aan dat het onderwerp 
‘natuurlijk’ erg belangrijk is. Als vervolgens wordt doorgevraagd waarom het onder-
werp dan niet vaker wordt besproken, wordt naast het antwoord dat men het niet 
weet, vooral gesteld dat het bespreekbaar maken van dit onderwerp het risico met 
zich brengt dat de kwestie van mogelijk te weinig of misschien zelfs geen vertrouwen 
te snel, te veel en te vaak op tafel komt. Aldus wordt het beeld bevestigd dat vertrou-
wen meestal iets onzichtbaars is: ‘Trust is like air, always necessary, but the necessity 
only becomes apparent when it’s gone.‘264

260 Zie ook Minderman (2012), p. 99. 

261 Putters, K. (2009), met name: pp. 28-30 en pp. 35-37

262 Vergelijk Meurs en Van der Grinten (2005), p. 115 e.v.; Grit en Meurs (2005), p. 140 e.v.; Goodijk (2008), pp. 

17-20; Brouwer en Moerman (2005), pp.124-125; Peters en Weggeman (2009).

263 Zie ook Hoofdstuk 4, §7: met name het deel over ‘governance-werelden’.

264 Pirson, geciteerd in Van Eenennaam en Pheijffer (2008), p. 11.
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Op basis van de theorievorming over het belang en de werking van vertrouwen, kan 
worden gesteld dat toezicht houden neerkomt op het continu nagaan of er nog vol-
doende vertrouwen is om de bestuurder zijn werk te laten doen op de manier waarop 
hij dat doet. Als dit vertrouwen afneemt, uit zich dit eerst in een toenemend aantal 
vragen om informatie. Vervolgens kan het zichtbaar worden in adviezen die aanvan-
kelijk procesgeoriënteerd zijn en langzamerhand meer inhoudelijk worden. Een an-
dere mogelijkheid is dat er steeds striktere criteria worden verwoord, waaraan een 
bestuurder moet voldoen. In zekere zin speelt ‘de vertrouwenskwestie’ dus altijd. De 
mate waarin bepaalt het gedrag van toezichthouders. Het vertrouwen waar we het 
hier over hebben, betreft in eerste instantie het individuele vertrouwen van iedere 
toezichthouder. Hieromtrent is de conclusie getrokken dat iedere toezichthouder zijn 
eigen ‘thermometer van vertrouwen’ heeft. Zijn gedrag hangt erg af van de tempera-
tuur. De hoogte van deze temperatuur wordt in eerste instantie bepaald door het ge-
drag van de bestuurder, maar wordt zeker ook beïnvloed door de groepsdynamica in 
de vergaderingen van de Raad van Toezicht. 

§3.1 Vertrouwen in relatie tot de perspectieven: macro, meso en micro.
Verschillende aspecten omtrent vertrouwen zijn binnen alle drie de perspectieven het-
zelfde. De reden hiervan is dat vertrouwen noodzakelijk is om tot samenwerking te 
komen. Dit geldt voor samenwerking tussen individuen, tussen organisaties en tussen 
een overheid en de inwoners van een land.265 Anderzijds is een gebrek aan vertrouwen 
het recept om meer eisen aan de verantwoording te stellen: een toenemende behoefte 
aan informatie in een toenemende mate van detaillering. Anders gezegd: bij een afne-
mend vertrouwen gaat de besluitvorming meer tijd kosten, waarmee de transactiekos-
ten toenemen. Deze beweging kan alleen worden gekeerd door te investeren in ver-
trouwen. Overigens is vanuit dit perspectief een minimale vorm van samenwerking 
dat partijen elkaar accepteren als stakeholder. De maximale variant is een dermate 
automatische samenwerking (lees: goedkeuring van het gedrag van Raden van Be-
stuur door Raden van Toezicht), dat van een gezonde kritische houding niet meer 
gesproken kan worden. Dit wordt wel ‘blind vertrouwen’ genoemd.

De vertrouwensband tussen toezichthouders
Eerder in dit onderzoek is opgemerkt dat de Raad van Toezicht hooguit een groep 
toezichthouders is. Van een team kan eigenlijk niet worden gesproken. Dit is ook goed 
zichtbaar geweest in de oordeels- of besluitvorming van de Raden van Toezicht in het 
empirisch onderzoek. Deze moet namelijk meer worden getypeerd als een aaneen-
schakeling van vragen en opmerkingen op basis waarvan de voorzitter het gezamen-
lijke oordeel of besluit formuleert, dan als de resultante van onderlinge discussie. 
Aldus kan worden gesteld dat iedere toezichthouder op ieder punt in feite zijn eigen 
afweging maakt. Anders gezegd: er wordt niet nadrukkelijk gewerkt aan een gezamen-

265 Het is nauwkeuriger om hier de term ‘vreedzame samenwerking’ te gebruiken, omdat samenwerking ook 

kan worden afgedwongen. Bij die samenwerking, waar onderling vertrouwen ontbreekt, zal de dynamiek in 

de interactie heel anders zijn dan de samenwerking die wel is gebaseerd op vertrouwen.
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lijk gedachtegoed of aan gezamenlijke oordeelsvorming. Dit impliceert ook dat men 
niet goed weet wat men aan elkaar heeft in tijden van conflict of crisis. Dan gaan me-
chanismen spelen die gebaseerd zijn op beelden van elkaar (wie durft door te pakken 
en wie niet, et cetera). Omdat het dan gaat om beelden en verwachtingen die voor-
heen nooit zijn uitgesproken, is het verloop van dergelijke situaties zeer ongewis. 

Gezien het doorgaans beperkte contact tussen toezichthouders onderling kan in dit 
kader nauwelijks gesproken worden van een vertrouwensband. Wel is duidelijk dat toe-
zichthouders op basis van hun CV en selectie voor de Raad een groot vertrouwen heb-
ben in elkaars kwaliteiten op het eigen vakgebied. Daar wordt doorgaans haast ‘blind’ 
op gevaren. Er wordt echter meestal weinig geïnvesteerd in teambuilding of in het ont-
wikkelen van een gemeenschappelijke visie op toezicht. Dat leidt ertoe dat in tijden van 
crises het haast toeval is welke kant het balletje oprolt. Mensen weten in die situaties 
weinig over wat ze aan elkaar hebben; dat geldt dan dus ook voor de bestuurder(s).

Mede omdat de gezondheidszorg de afgelopen jaren meerdere voorbeelden heeft gehad 
van situaties waarin Raden van Bestuur en Raden van Toezicht ‘in gezamenlijkheid’ 
zodanig van het pad zijn geraakt, dat zij hun organisaties hiermee in grote problemen 
hebben gebracht, hebben wij aandacht besteed aan het fenomeen ‘groepsdenken’. Op 
basis van de theorie van Janis kunnen we enerzijds concluderen dat de kans op groeps-
denken niet zo groot lijkt te zijn, vooral omdat de Raad van Toezicht geen hechte groep 
is, die intensief met elkaar optrekt. Bovendien hebben we in de case studies van de 
acht symptomen van groepsdenken die Janis heeft geformuleerd, slechts twee waarge-
nomen (in alle drie de cases), namelijk zelfcensuur en de illusie van unanimiteit. Ge-
zien echter de hierboven genoemde voorbeelden uit de praktijk, is het gevaar van 
groepsdenken toch een realiteit waarvoor aandacht moet zijn en blijven.266

De relatie afstand en vertrouwen nader geformuleerd
In de case studies is gebleken dat veel toezichthouders expliciet stilstaan bij de mate 
van afstand die ze houden tot de bestuurdersstoel. In meerdere interviews is aangege-
ven dat dit punt regelmatig meespeelt bij overwegingen om wel of niet te vragen naar 
meer informatie. Daarentegen noemde niemand overwegingen rondom ‘vertrouwen’ 
of aanverwante begrippen zoals geloofwaardigheid. Op basis van theorieën over ver-
trouwen kunnen we stellen dat het waarschijnlijk is dat toezichthouders met meer 
vertrouwen eerder geneigd zijn meer afstand te houden, dan toezichthouders die min-
der vertrouwen in de bestuurder hebben. Meer vertrouwen impliceert namelijk een 
geringere behoefte om te controleren. 

De omgekeerde relatie is moeilijker te leggen: naarmate toezichthouders minder af-
stand houden tot de bestuurdersstoel, is hun vertrouwen in dat bestuur geringer. Dit 

266 Het gaat dan met name om het ogenschijnlijke gemak waarmee toezichthouders de opvatting ondersteunen 

van degene die zij het meest deskundig achten over een bepaald onderwerp én het feit dat om de lieve vrede 

te bewaren lang niet alles wordt gezegd in een Raad-van-Toezicht-vergadering.
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is in zoverre ook logisch, omdat vertrouwen vaak een moeilijk kwantificeerbaar gevoel 
is en slechts beperkt op basis van tastbaar gedrag kan worden gemeten. Toezichthou-
ders leggen zelf ook niet bewust een relatie tussen hun opvatting over ‘afstand hou-
den’ en de mate waarin ze de bestuurder vertrouwen. 

Wij denken dat de variabele vertrouwen zwaarder weegt dan de variabele afstand, 
omdat een variatie in het vertrouwen van toezichthouders wel invloed heeft op de 
afstand die ze bereid zijn te houden, terwijl het niet zo is dat toezichthouders die 
meer afstand houden tot de bestuurdersstoel altijd meer vertrouwen hebben in het 
bestuur. De mate waarin toezichthouders afstand houden tot de bestuurdersstoel 
hangt namelijk ook af van hun opvatting over het toezichtmodel. Zo blijven sommige 
toezichthouders met weinig vertrouwen vaak toch op aanzienlijke afstand van de be-
stuurdersstoel, omdat ze ten principale vinden dat ze er niet in de buurt mogen ko-
men. Wel is het zo dat als het vertrouwen afneemt, de prikkel groter wordt om dichter 
naar de bestuurdersstoel te kruipen, al is het maar incidenteel. 

Zoals eerder in dit onderzoek is benoemd, heeft Stoopendaal onderzocht in hoeverre 
bestuurders zich op afstand van de werkvloer bevinden. Nadat ze verschillende di-
mensies aan het begrip afstand heeft gekoppeld (ruimtelijke afstand, temporele af-
stand, sociale afstand en mentale afstand) komt zij in haar slotbeschouwing tot een 
overweging die ook op toezichthouders van toepassing lijkt te zijn: ‘Het spel van af-
stand en betrokkenheid wordt door iedereen overal in de organisatie gespeeld, waar-
door afstand en betrokkenheid in organisaties naast elkaar bestaan en in een relatio-
neel proces gevormd en steeds weer vervormd worden.’(p. 208) De stelling van dit 
onderzoek is dat ‘vertrouwen’ een belangrijke invloed heeft op de hier bedoelde pro-
cessen.267 De toegevoegde waarde van het onderzoek van Stoopendaal aan dit onder-
zoek kan zijn dat door het spel goed te spelen, toezichthouders wel op afstand blijven 
maar zich tegelijkertijd heel betrokken opstellen. Dat hoeft dus zeker niet met elkaar 
in tegenspraak te zijn. Overigens komt die betrokkenheid met name ook tot uiting in 
de aanwezigheid van toezichthouders op meer informele momenten, thema-avonden 
en discussies met diverse geledingen van een organisatie.

§3.2 Vertrouwen als variabele in het Model Gedragstypologieën Intern 
Toezicht

In Hoofdstuk 9 is het Model Gedragstypologieën Intern Toezicht gepresenteerd. Dit 
model is gebaseerd op de variabelen afstand en vertrouwen. De conclusie van de toet-
sing van het model in de case studies is dat het vooralsnog onvoldoende mogelijk is 
om objectief een directe relatie te leggen tussen de gedragstypologieën laten informe-
ren, toetsen, adviseren en beïnvloeden enerzijds en het gedrag van toezichthouders in 
de praktijk anderzijds. Op basis van deze constatering had ervoor gekozen kunnen 
worden het model te verfijnen door een gelaagdheid in de gedragstypologieën in te 

267 Hier moet benadrukt worden dat afstand en betrokkenheid twee verschillende variabelen zijn: het is niet zo 

dat betrokkenheid staat voor weinig afstand.
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bouwen en door een verdere analyse van het gebruik van taal. Hier is expliciet niet 
voor gekozen, omdat de overgrote meerderheid van de vragen die in de Raad-van-Toe-
zicht-vergaderingen zijn gesteld, te typeren zijn als ‘laten informeren’. Deze constate-
ring heeft tot de conclusie geleid dat het kwadrant ‘laten informeren’ blijkbaar de uit-
gangssituatie van het handelen van een Raad van Toezicht is. Dit betekent dat een 
Raad van Toezicht normaliter veel vertrouwen heeft in de Raad van Bestuur en op 
afstand van de bestuurdersstoel blijft. Het is dan vervolgens de vraag wanneer het 
gedrag van toezichthouders overgaat naar één van de andere kwadranten. De praktijk 
lijkt aan te geven dat deze verandering zeer snel kan gaan, maar geeft nog weinig aan-
knopingspunten om uitspraken te doen over het hoe en wanneer. De hypothese van dit 
onderzoek, afgeleid uit de ideeën over (het belang van) vertrouwen, is dat het feitelijke 
gedrag van toezichthouders misschien wel in een kort tijdsbestek kan omslaan, maar 
dat dit een langere voorgeschiedenis heeft waarin het vertrouwen van de toezichthou-
ders in het bestuur tanende is of ten minste varieert (de temperatuur op de ‘thermo-
meter van vertrouwen’ is dan al langere tijd aan het dalen). Gezien overigens alle inter-
views in de case studies lijkt het erop dat toezichthouders zich er nauwelijks van be-
wust zijn dat veel van hun gedrag en oordelen in concrete situaties worden ingegeven 
door hun impliciete opvatting over hun vertrouwen in de Raad van Bestuur.268 

Zoals reeds bij de presentatie van het Model Gedragstypologieën Intern Toezicht is 
gesteld, draait het bij goed toezicht om het vinden van een balans in de diverse ge-
dragstypen: een balans op de continua van de variabelen vertrouwen en afstand. Het 
is dus zeker niet zo dat Raden van Toezicht die goed scoren op vertrouwen en hoog op 
afstand ‘het beste’ toezicht houden. In sommige situaties zou het juist getuigen van 
slecht toezicht als de Raad van Toezicht uitlatingen of gedragingen van een Raad van 
Bestuur zonder meer vertrouwt.269 Bij een langjarig hoog ziekteverzuim en teruglo-
pende financiële prestaties van een organisatie is het bijvoorbeeld alleen maar goed 

268 Dijksterhuis laat in Het slimme onbewuste. Denken met gevoel. (2010) op velerlei manieren zien in welke mate 

en op welke manieren ons gedrag gestuurd wordt door het onbewuste: “Een heel groot gedeelte van ons 

gedrag vindt onbewust plaats, en ons gedrag wordt door allerlei dingen beïnvloed waarvan we ons niet 

bewust zijn.”Amsterdam: Bert Bakker. p. 191.

269 In het boek Het drama Ahold (J. Smit, 2004) wordt haarfijn beschreven hoe de Raad van Commissarissen van 

Ahold door het jarenlange succes van Van der Hoeven c.s. steeds meer blind vaart op zijn uitspraken. Zelfs 

als op een gegeven moment zowel de interne accountantsdienst als de externe accountant stellen dat 

inmiddels ongeveer 30 tot 40% van de onderzochte concernonderdelen niet meer over een adequate 

controle van de cijfers beschikken, komt de Raad van Commissarissen niet verder dan het dreigement dat er 

voorlopig geen verdere overnames gedaan mogen worden (p.220): “Overigens blijft het bij een dreigement 

van de Raad van Commissarissen, ze geven er geen vervolg aan. Dat verbaast de zittende bestuurders niet. 

Henny de Ruiter [de president-commissaris, MvO] is in hun beleving niet erg kritisch. Ze beschouwen de 

bijeenkomsten met de Raad van Commissarissen als een rituele dans. De sfeer is eigenlijk altijd goed. De 

Ruiter zorgt er vooral voor dat iedereen het naar de zin heeft. [...] De bijeenkomsten worden gekenmerkt 

door veel grapjes en weinig concrete discussies. De president -commissaris van de Koninklijke Ahold lijkt 

zich te hebben neergelegd bij de ongrijpbaarheid van Van der Hoeven.”(pp. 220-221)  
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dat het vertrouwen van de Raad van Toezicht in de Raad van Bestuur afneemt. We 
kunnen aldus geen ideaal scorepatroon schetsen en dat is ook niet de bedoeling. Het 
is wel goed mogelijk om iets te zeggen over bepaalde score-patronen. Zo kan worden 
gesteld dat de combinatie van weinig vertrouwen met weinig afstand, relatief snel 
leidt tot sturend gedrag van toezichthouders, wat de kans groter maakt dat de Raad 
van Bestuur dit op een gegeven moment niet meer accepteert. Anders gezegd: een 
Raad van Toezicht met een dominant kwadrant ‘beïnvloeden’ loopt relatief veel kans 
op een conflict met de Raad van Bestuur. De combinatie van weinig vertrouwen met 
veel afstand lijkt in aanvang minder bedreigend voor een Raad van Bestuur: de Raad 
van Toezicht maakt dan veelvuldig gebruik van toetsing, maar voorkomt dat ze actief 
gaat beïnvloeden. Het kan dan echter wel zo zijn dat de Raad van Toezicht op een 
gegeven moment tot het oordeel komt dat een Raad van Bestuur de toets der kritiek 
niet meer kan doorstaan; het vertrouwen zakt dan razendsnel weg, met alle mogelijke 
gevolgen van dien. Zo bekeken kan een situatie van weinig vertrouwen en veel afstand 
uiteindelijk misschien nog wel gevaarlijker zijn dan de situatie weinig vertrouwen en 
weinig afstand: in dit laatste geval zullen de signalen naar een Raad van Bestuur dat 
er ‘echt’ iets aan de hand is namelijk naar alle waarschijnlijkheid duidelijker overko-
men en heeft een Raad van Bestuur ten minste enige tijd en ruimte om iets aan de 
situatie te doen.

Op basis van bovenstaande overwegingen kan worden gesteld dat de ‘gevaarlijkste’ 
kwadranten getypeerd worden door een lage score op vertrouwen:

 – Weinig vertrouwen en weinig afstand: beïnvloeden;
 – Weinig vertrouwen en veel afstand: toetsen.

Andersom gesteld: als een Raad van Toezicht veelvuldig probeert besluiten van een 
Raad van Bestuur te beïnvloeden of veel en scherpe toetsingscriteria hanteert, dan is 
dat een uitdrukking van weinig vertrouwen (of ten minste van het onder druk staan 
van vertrouwen).270 

De minst gevaarlijke kwadranten zijn dan:
 – Veel vertrouwen en veel afstand: laten informeren;
 – Veel vertrouwen en weinig afstand: adviseren.

Met gevaarlijk wordt hier bedoeld: ‘bedreigend voor de positie van de bestuurder’. 
Bezien vanuit ideeën over goed bestuur is het daarentegen ook niet wenselijk als Ra-

270 Voor de goede orde moet hierbij worden opgemerkt dat deze constatering niet moet worden opgevat als een 

pleidooi om af te zien van toetsing op basis van vastgestelde ijk- en meetpunten. Zoals hieronder nogmaals 

wordt beschreven, gaat het uiteindelijk om de balans tussen de diverse gedragstypen.
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den van Toezicht zich te zeer in de ongevaarlijke kwadranten bevinden.271 Het kwa-
drant ‘laten informeren’ levert de Raad van Bestuur niets op, terwijl veel adviezen de 
bewegingsruimte van Raden van Bestuur kan beperken; al is het maar een door de 
Raad van Bestuur vrijwillig gekozen beperking: “we moeten toch iets met al die advie-
zen”. In dit kader schrijven Luursema en anderen het volgende: “Een raad van toezicht 
moet niet ‘op de stoel van het bestuur gaan zitten’. Wel moet de raad bij de uitoefe-
ning van zijn taak een evenwicht weten te bereiken tussen meedenken, zich voldoen-
de laten informeren om beslissingen te kunnen toetsen en eventueel sturen op hoofd-
lijnen enerzijds en het op afstand blijven en loslaten van details anderzijds. Dit vraagt 
van een raad van toezicht ‘de blik van een valk en de onbeweeglijkheid van een uil’.” 
(2003, p. 30). Kortom, het gaat om ‘evenwicht’, zowel bezien vanuit de Raad van Be-
stuur als vanuit de Raad van Toezicht. De openstaande vragen zijn dan: “Wanneer is 
er sprake van een stabiel evenwicht ?”. En: “Welke actie is bij welke instabiliteit het 
meest wenselijk?”. 

Bij de uitwerking van het Model Gedragstypologieën Intern Toezicht is gesteld dat het 
model een opvatting over goed toezicht impliceert. Deze luidt dat goede Raden van 
Toezicht zich bedienen van alle vier de geformuleerde gedragstypen. Op basis van de 
case studies, waar is gebleken dat de onderzochte Raden van Toezicht vooral hoog sco-
ren op het gedragstype ‘laten informeren’, zou dan geconcludeerd kunnen worden dat 
deze Raden van Toezicht niet goed functioneren. Een andere mogelijkheid is echter 
dat de veronderstellingen bij het model moeten worden aangepast. Voor dit laatste is 
veel te zeggen. Op basis van de case studies kan namelijk worden gesteld dat het ge-
dragstype ‘beïnvloeden’ in bijna alle gevallen onwenselijk gedrag is van toezichthou-
ders. Dit gedrag impliceert namelijk dat toezichthouders aan het (mee)sturen zijn, 
terwijl dat het domein van de Raad van Bestuur is. Soms is het sturen door de Raad 
van Toezicht echter wel nodig, bijvoorbeeld als er een impasse in een twee- of meer-
hoofdige Raad van Bestuur is of als een Raad van Bestuur te zeer afwijkt van het reali-
seren van de statutair vastgestelde organisatiedoelen. 

Als ‘laten informeren’ de natuurlijke toestand is, is het logisch dat het kwadrant dat 
het tegenovergestelde gedrag typeert (= ‘beïnvloeden’), de ‘tegen-natuurlijke toestand’ 
wordt genoemd. Dat gedrag is in principe niet wenselijk, hooguit in uitzonderingsge-
vallen nodig. Het gedrag in de andere twee kwadranten kan dan worden gezien als 
gedrag dat soms nodig is om in de natuurlijke toestand te kunnen blijven of daarnaar 
terug te keren. Er is in die situaties immers ‘slechts’ op één as iets te doen (afstand of 
vertrouwen). In het verlengde van deze redenering kan worden opgemerkt dat het 

271 Vergelijk Damhuis, Elshout, Verschure (2011), Better Governance. Samenspel raad van toezicht en raad van 

bestuur. Zij hebben het in dit verband over ‘vitale spanning’: “Onderspanning treedt op als men de eigen rol 

te voorzichtig speelt en geen vruchtbare uitwisseling tot stand komt. Het zoekproces kan tot overspanning 

leiden als te snel of onnodig scherp wordt ingezet. De uitdaging is te zoeken naar een vitale spanning, 

waarbij men de ambiguïteit die bij de relatie tussen raad van toezicht en raad van bestuur hoort, accepteert 

en bespreekbaar maakt.” (p. 10 )
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gedrag ‘toetsen’ soms heel goed kan zijn, maar beperkt moet blijven tot enkele hoofd-
punten, omdat te veel toetsen impliceert dat er blijvend weinig vertrouwen is. Anders 
gezegd: als de Raad van Toezicht het gevoel heeft dat er structureel meer getoetst 
moet worden om de organisatie op koers te houden, dan is mogelijk sprake van (te) 
weinig vertrouwen in de Raad van Bestuur.

Over de adviesfunctie is in dit onderzoek al het een en ander gezegd. Vanuit de case 
studies en het model geredeneerd, kan in lijn met het gedragstype ‘toetsen’ worden 
gesteld dat het prima is dat het gebeurt, maar dat een te veel aan advisering impli-
ceert dat de afstand tot de bestuurdersstoel wordt ingeperkt en de overgang naar het 
kwadrant ‘beïnvloeden’ zichtbaar en tastbaar wordt. Dat is niet wenselijk, omdat het 
sturen van de organisatie de kerntaak van de Raad van Bestuur is. Aldus kan een con-
clusie zijn dat het niet verstandig is om de adviesfunctie van de Raad van Toezicht al 
te zeer op te tuigen. Eén manier om te voorkomen dat de advisering te sturend wordt, 
is door het in de vorm te gieten van het bieden van een ‘klankbord’: het gaat niet om 
de eigen opvattingen van de toezichthouder, maar om een zo goed mogelijke onder-
steuning van het denk- en stuurproces van de Raad van Bestuur.

§3.3 Kritische reflectie op het belang van de variabele vertrouwen 
Van Montfort is in zijn boek Besturen van het onbekende sceptisch over het belang van 
vertrouwen: ‘Ik denk dat door het begrip vertrouwen zo centraal te stellen in de dis-
cussies over toezicht, deze discussies in een verkeerd spoor worden geleid waarbij 
toezicht aan wantrouwen, en minder toezicht aan vertrouwen wordt gekoppeld. Dat 
gaat voorbij aan het doel van toezicht, namelijk vaststellen of besluiten goed worden 
uitgevoerd en dat regels worden gehandhaafd of nageleefd. Op het moment dat, op 
welke wijze dan ook, kan worden vastgesteld dat dit het geval is, is aan het doel van 
toezicht voldaan. Daar komt geen vertrouwen aan te pas. Bij toezicht houden gaat het 
dus niet om vertrouwen, maar om vaststellen.’(p.67)272 Een tweede reden waarom Van 
Montfort de nadruk op vertrouwen niet goed vindt, is dat ‘een gezonde democratie 
niet zonder een gezond wantrouwen kan.’ (ibid.)

Wat Van Montfort over het hoofd lijkt te zien, is dat vertrouwen altijd een rol 
speelt.273 Ook toezichthouders die stevige controle uitoefenen moeten namelijk op 
een gegeven moment vertrouwen op de informatie die zij krijgen over de handhaving 
van regels of afspraken. Zo wordt meestal toezicht gehouden op basis van ‘manage-
mentinformatie’. Je moet als toezichthouder dan kunnen vertrouwen op de juistheid 

272 - Montfort, C.J. (2008), Besturen van het onbekende. Goed bestuur bij publiek-private arrangementen. Den 

Haag: Boom – Lemma.

273 Het is overigens de vraag of wantrouwen en vertrouwen twee uitersten op één as zijn, waar Van Montfort 

vanuit lijkt te gaan. Volgens ons is afnemend vertrouwen niet hetzelfde als toenemend wantrouwen. Anders 

gezegd: vertrouwen en wantrouwen lijken twee verschillende variabelen te zijn. Als er wantrouwen is, dan is 

er geen vertrouwen, maar als er weinig vertrouwen is hoeft dit niet te betekenen dat er wantrouwen is. 

Aldus geven de variabelen een verschillende mate van ‘geen vertrouwen’ aan.
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van deze informatie; je moet vertrouwen op een adequaat onderzoek door de accoun-
tant, et cetera. Juist op al deze punten lijkt de trend van de afgelopen jaren te zijn dat 
‘het gezonde wantrouwen’ waar Van Montfort het over heeft, steeds meer ‘ongezond 
wantrouwen’ aan het worden is. Maar, om bij de kern te komen: wanneer is er sprake 
van ‘gezond’ wantrouwen? 

Hoewel in dit onderzoek wordt onderbouwd dat de variabele vertrouwen essentieel is, 
moeten de opmerkingen van Van Montfort wel ter harte worden genomen.274 Het gaat 
om een goede balans. Veel vertrouwen mag niet leiden tot het ontbreken van kritische 
vragen; het mag niet leiden tot ‘blind’ vertrouwen. Anderzijds moet ‘weinig vertrou-
wen’ en zeker ‘wantrouwen’ zo snel mogelijk onderwerp van gesprek worden, omdat 
dit leidt tot overdreven toezicht en soms tot haast onmogelijke eisen aan de informa-
tievoorziening. Kortom: toverwoorden in deze zijn ‘balanceren’ en ‘evenwicht’. Dat 
leidt tot ‘gezond vertrouwen’. 

§4. De relatie tussen kenmerken en gedragstypologieën.

In Hoofdstuk 4 zijn diverse kenmerken van Raden van Toezicht gezocht, geordend en 
geanalyseerd. Doelstelling hiervan was om een begrippenapparaat te krijgen waarmee 
het functioneren van de drie Raden van Toezicht uit de case studies goed beschreven 
en met elkaar vergeleken kon worden. Zodoende is duidelijk geworden dat sommige 
kenmerken meer inzicht geven in het functioneren van Raden van Toezicht, dan an-
dere. Vervolgens is in Hoofdstuk 9 een model ontwikkeld met diverse gedragstypolo-
gieën. Doelstelling van dit model is om met zo min mogelijk variabelen zo veel moge-
lijk gedrag van Raden van Toezicht te kunnen verklaren. De vraag is nu welke relatie 
er bestaat tussen de kenmerken van Raden van Toezicht en de gedragstypologieën. 

De kenmerken die verzameld zijn in het Classificatieschema Governance Gezond-
heidszorg (Hoofdstuk 4) en geordend zijn in de drie perspectieven macro, meso en 
micro, zijn gezocht met het oog op hun beschrijvende en potentieel verklarende waar-
de. We wilden starten met een zo breed mogelijke blik op het functioneren van Raden 
van Toezicht, op een theoretisch relevante manier, met inachtneming van de actuele 
maatschappelijke context waarbinnen het interne toezicht opereert. 

Met de bril van de diverse kenmerken op, moeten we concluderen dat de drie Raden 
van Toezicht van de case studies op diverse punten van elkaar verschillen. Tegelijker-
tijd is gebleken dat ze zeer vergelijkbaar zijn in de wijze waarop hun vergaderingen 

274 F.E. Six gaat in haar artikel Vertrouwen in Toezicht in tegen de redenering van Van Montfort en komt tot de 

conclusie dat ‘vertrouwen onvermijdelijk aan de orde is in toezichtrelaties’. Hierbij moet worden opgemerkt 

dat dit artikel een reactie is op een eerder artikel (en niet bovengeciteerd boek) van Van Montfort waar de 

overwegingen vooral gebaseerd zijn op ‘extern toezicht’ in plaats van ‘intern toezicht’. In: Tijdschrift voor 

Toezicht. (2010) vol.1 nr 4. pp. 6 – 26.
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verlopen: er is sprake van overeenkomstig gedrag en vergelijkbare gedragspatronen. 
Zo scoren alle drie de Raden van Toezicht heel hoog op ‘laten informeren’. Dit laatste 
betekent echter niet dat de verschillen in kenmerken er niet toe doen als het gaat om 
het gedrag van toezichthouders tijdens vergaderingen. 

De kenmerken geven gewicht aan de verschillende onderwerpen die op de agenda van 
de Raad van Toezicht komen. Ze zijn bijvoorbeeld van invloed op de vragen die wor-
den gesteld en wat bij de beantwoording van die vragen van belang wordt geacht. Nog 
belangrijker is dat de kenmerken van invloed zijn op de snelheid waarmee het gedrag 
van de Raad van Toezicht van ‘de natuurlijke toestand’ overgaat naar gedrag uit één 
van de andere kwadranten. Dit impliceert dus dat de kenmerken invloed hebben op de 
‘score’ van de variabelen afstand en vertrouwen. Daarom veronderstellen we dat de 
manier waarop Raden van Toezicht zich gedragen als het systeem onder druk komt te 
staan, varieert op basis van verschillen in de kenmerken. Zo denken wij bijvoorbeeld 
dat de Raad van Toezicht van Gamma niet op dezelfde wijze was omgegaan met de 
situatie binnen Bèta als de Raad van Toezicht van Bèta heeft gedaan, omdat deze 
Raad een andere samenstelling had, deels andere competenties, et cetera. 

Onze verwachting is dat het verschil in kenmerken een belangrijkere rol speelt naar-
mate het systeem meer uit ‘de natuurlijke toestand’ geraakt. Hier ligt een opdracht 
voor verder onderzoek: Hoe is de relatie tussen de zichtbare kenmerken en de onder-
stoom: vertrouwen en afstand?

§5. Uitleiding 

Vertrouwen is een belangrijke variabele als het gaat om het verklaren van gedrag van 
toezichthouders. Dat komt doordat vertrouwen van belang is om samenwerking tus-
sen partijen te realiseren en te behouden. Dit geldt zowel binnen het micro-, meso- als 
macro-perspectief. Hoe groter het vertrouwen, hoe makkelijker en meer er wordt sa-
mengewerkt tegen lagere transactiekosten. Het gedrag en de opvattingen die hierbij 
horen passen beter in de Rijnlandse bestuurscultuur dan in de Angelsaksische be-
stuurscultuur, terwijl juist deze cultuur steeds dominanter lijkt te worden. Aldus 
wordt op diverse niveaus in de samenleving de spagaat zichtbaar tussen datgene wat 
gevoelsmatig nodig is, namelijk het sturen op vertrouwen, en datgene wat feitelijk 
gebeurt op basis van ons gedrag, namelijk toenemende controle. Met deze opmerking 
sluiten we de beschouwing over dit onderzoek af en komen we op het punt dat we het 
antwoord op de onderzoeksvragen en de probleemstelling kunnen formuleren. Dat 
doen we in het volgende, laatste hoofdstuk
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§1. Inleiding

Dit onderzoek is gedaan om meer inzicht te krijgen in het functioneren van Raden 
van Toezicht in de Nederlandse gezondheidszorg. Drie case studies vormen de kern. 
Deze zijn beschreven op basis van een eerder ontwikkeld classificatieschema met di-
verse kenmerken vanuit drie perspectieven. Hieronder geven we aan welke van deze 
kenmerken de belangrijkste lijken te zijn, waarmee we een antwoord geven op de 
tweede en derde onderzoeksvraag. Alvorens dit te doen, geven we het antwoord op de 
eerste onderzoeksvraag: wat wordt in dit onderzoek verstaan onder functioneren? 

In Hoofdstuk 9 is het Model Gedragstypologieën Intern Toezicht ontwikkeld, geba-
seerd op de variabelen vertrouwen en afstand. De kennis en ervaring die tot heden 
met dit model zijn opgedaan, vormen het antwoord op de vierde onderzoeksvraag.

Nadat we de vier onderzoeksvragen hebben beantwoord, formuleren we enkele con-
clusies over de probleemstelling. Daarna staan we stil bij de verschillende theoretische 
inzichten die dit onderzoek heeft opgeleverd. We beëindigen dit hoofdstuk en daar-
mee dit onderzoek met enkele aanbevelingen voor bestuurders en toezichthouders, 
een aantal suggesties voor vervolgonderzoek én een uitleiding.

§2. Conclusies ten aanzien van de probleemstelling en de 
onderzoeksvragen

In het eerste hoofdstuk is de volgende probleemstelling als vertrekpunt van het on-
derzoek geformuleerd:

Welke overeenkomsten en verschillen kunnen we waarnemen in het functioneren 
van Raden van Toezicht in de Nederlandse gezondheidszorg en hoe kunnen we 
deze verklaren?

Vervolgens hebben we een aantal concrete onderzoeksvragen gesteld. We zullen eerst 
deze vragen concreet beantwoorden om daarna een afsluitend antwoord te formule-
ren op de probleemstelling.

Onderzoeksvraag 1: 
Wat houdt ‘het functioneren’ van een Raad van Toezicht in?

Met het functioneren van Raden van Toezicht bedoelen we de wijze waarop de Raad 
van Toezicht invulling geeft aan de taken en verantwoordelijkheden die hem zijn ge-
geven, via de Nederlandse wet, de statuten en de reglementen van de organisatie 
waarop hij toezicht houdt. Raden van Toezicht houden met name toezicht op het 
functioneren van Raden van Bestuur. Dit doen zij door periodiek met elkaar en de 
Raad van Bestuur te vergaderen aan de hand van een door hen gezamenlijk opgestelde 
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agenda. Daarbij is het vooral de Raad van Bestuur die aan de Raad van Toezicht de 
door hem gewenste informatie verschaft. Uit het onderzoek is gebleken dat Raden 
van Toezicht ten aanzien van meerdere kenmerken van elkaar verschillen, maar in 
hun vergaderpraktijk vooral vergelijkbare typen gedrag vertonen. In dit kader is ‘laten 
informeren’ de zogenaamde ‘natuurlijke toestand’ van de Raad van Toezicht: normaal 
gesproken bestaat het functioneren van Raden van Toezicht vooral uit het zich laten 
informeren over de voortgang op diverse beleidsterreinen, op basis van een door hem-
zelf goedgekeurd Strategisch-beleidsplan.

Onderzoeksvraag 2:
Welke kenmerken van organisaties en hun leden verklaren het functioneren van Raden van 
Toezicht in de Nederlandse Gezondheidszorg?

Uit dit onderzoek kan worden opgemaakt dat de kenmerken die het meeste inzicht 
geven in het functioneren van Raden van Toezicht, meestal iets zeggen over de Raad 
van Toezicht of zijn leden zelf. We hebben het dan met name over de kenmerken in 
het zogenaamde ‘micro-perspectief’. De belangrijkste kenmerken in dit kader zijn: 
bestuurlijke competenties, verhouding voorzitter Raad van Toezicht – Raad van Be-
stuur, omvang en demografische samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Toe-
zicht en de groepsdynamica. Het kenmerk ‘overeenstemming visie en strategie’ is iets 
minder pregnant naar voren gekomen, maar speelt zeker een rol.

Als we kijken naar items buiten het micro-perspectief, dan lijken de volgende kenmer-
ken het meest belangrijk: de financiële situatie, de relatie met financiers en de finan-
cieringsstructuur. Daarnaast is gebleken dat ook het kenmerk ‘functioneren van be-
leids- en kwaliteitssysteem’ een rol speelt. In dit kader moet overigens worden opge-
merkt dat de institutionele cultuur in Nederland in toenemende mate ter discussie 
wordt gesteld, hoewel dat vooralsnog met name in wetenschappelijke kringen het geval 
is. Het gaat er hier om dat Nederland op velerlei terreinen in toenemende mate ‘Angel-
saksische kenmerken’ krijgt, terwijl onze samenleving voortkomt uit de Rijnlandse 
cultuur, waarin bijvoorbeeld meer aandacht is voor het belang van vertrouwen. Met 
deze opmerkingen is de opmaat gegeven voor het antwoord op de derde onderzoeks-
vraag. 

Onderzoeksvraag 3:
Welke invloed heeft de omgeving van een zorgorganisatie op het functioneren van de Raad 
van Toezicht in de Nederlandse gezondheidszorg?

 – Welk effect heeft de (veronderstelde) toenemende marktwerking op het functioneren 
van Raden van Toezicht in de Nederlandse gezondheidszorg?

 – In hoeverre is er sprake van een toenemende mate van extern toezicht en welke con-
sequenties heeft dit voor het functioneren van Raden van Toezicht in de Nederlandse 
gezondheidszorg?
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De vraag naar de invloed van de omgeving op het functioneren van de Raad van Toe-
zicht wordt beantwoord door te kijken naar de effecten van de (veronderstelde) toene-
mende marktwerking en de ontwikkelingen op het vlak van het externe toezicht.

Als we stilstaan bij de marktwerking in de gezondheidszorg, dan kan worden opge-
merkt dat de mate waarin marktprikkels effect hebben op het gedrag van zorgorgani-
saties, vooral afhangt van de wijze waarop bestuurders ermee omgaan. Er is geen on-
dersteuning gevonden voor de gedachte dat door de toenemende marktwerking, die 
leidt tot grotere financiële risico’s voor zorgorganisaties, de toezichthouders dichter 
bij de bestuurdersstoel komen. Zolang bestuurders voldoende informatie geven en de 
toezichthouders hen vertrouwen, blijven deze op afstand.

Er lijkt sprake te zijn van toenemend extern toezicht, in ieder geval in de beleving van 
bestuurders en toezichthouders. Mogelijk komt dit doordat incidenten steeds meer 
media-aandacht krijgen, waarna de politiek erop springt. Dit heeft gevolgen voor het 
handelen van de rijksinspecties, omdat van hen vaak extra actie wordt verwacht door 
de politiek. Naarmate dit meer gebeurt, gaan ook bestuurders en toezichthouders 
vaker reageren op incidenten, om te voorkomen dat zij bij een eventuele inspectie 
nadelig in het nieuws komen.

Met name de recente ontwikkelingen inzake het toetsingskader van de IGZ duiden 
erop dat de Raad van Toezicht vaker in beeld kan komen als gesprekspartner van de 
IGZ, waar dit tot heden haast uitsluitend de Raad van Bestuur is. Desalniettemin ziet 
het er niet naar uit dat het externe toezicht zich daadwerkelijk op de kerntaak van de 
Raad van Toezicht gaat richten. De overlap of raakvlakken liggen duidelijk op het ter-
rein van de kwaliteit van zorg en de patiëntenveiligheid.

Samenvattend kunnen we stellen dat de omgeving zeker invloed heeft op het functio-
neren van Raden van Toezicht, in de zin dat ze prikkels geeft tot bepaald gedrag, maar 
dat de mate van en de vorm waarin beïnvloeding plaatsvindt vooral afhangt van de 
manier waarop de Raad van Bestuur externe omstandigheden en ontwikkelingen 
doorvertaalt naar intern beleid.

Onderzoeksvraag 4:
In hoeverre is het mogelijk om overeenkomsten en verschillen in het functioneren van Raden 
van Toezicht te typeren op basis van een beperkt aantal variabelen en welke zijn dat dan?

In dit onderzoek is gebleken dat de variabele vertrouwen een belangrijke verklarende 
variabele is voor het gedrag van toezichthouders in de gezondheidszorg. De reden 
hiervan ligt erg voor de hand: de relatie tussen een Raad van Toezicht en een bestuur-
der begint met het uitspreken van vertrouwen, door iemand als bestuurder aan te 
stellen. Bovendien eindigt de relatie met een vertrouwensbreuk, als een Raad van 
Toezicht besluit een bestuurder te ontslaan. De kunst is dus om helder te krijgen hoe 
het met dit vertrouwen zit in het dagelijkse functioneren van een bestuurder, zodat 
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het niet zo ver hoeft te komen dat een dalend vertrouwen dusdanig wordt, dat de 
Raad van Toezicht zich genoodzaakt ziet de bestuurder te ontslaan. 

Het Model Gedragstypologieën Intern Toezicht is ontwikkeld om gedrag van Raden 
van Toezicht te kunnen verklaren en om gedragspatronen van verschillende Raden 
van Toezicht met elkaar te kunnen vergelijken. In het empirisch onderzoek is geble-
ken dat de variabelen in het model, vertrouwen en afstand, nog niet nauwkeurig ge-
noeg geoperationaliseerd zijn om tot valide inschattingen en vergelijkingen te kunnen 
komen: het is nog onvoldoende gelukt om uitspraken eenduidig te scoren in de vier 
gedragstypologieën die we hebben gekoppeld aan combinaties van de variabelen ver-
trouwen en afstand. Desalniettemin is een belangrijk resultaat van het onderzoek dat 
toezichthouders verreweg de meeste tijd (> 90%) gedrag vertonen dat zich bevindt in 
het kwadrant ‘laten informeren’ (veel vertrouwen en veel afstand).275 Dit resultaat was 
niet verwacht. Wij veronderstelden namelijk dat het gedrag van Raden van Toezicht 
meer gelijkmatig verdeeld zou zijn over de vier kwadranten: laten informeren, toet-
sen, adviseren en beïnvloeden. Gezien de uitkomsten van het empirisch onderzoek 
moet een conclusie zijn dat ‘laten informeren’ de natuurlijke toestand van het in-
terne toezicht is. Op zichzelf is dit ook logisch omdat ‘laten informeren’ het kwadrant 
van veel vertrouwen en veel afstand is. In principe hebben toezichthouders (veel) 
vertrouwen in hun bestuurders en vinden ze het erg belangrijk voldoende afstand te 
bewaren tot de bestuurdersstoel. De andere kant van deze constatering is wel dat het 
kritisch vermogen van Raden van Toezicht op de keper beschouwd erg beperkt is, 
tenzij zaken al langere tijd niet goed gaan en het vertrouwen in de bestuurder eigen-
lijk al zo goed als verdwenen is. Dan wordt in korte tijd doorgepakt. Hoe dan ook: de 
vormgeving van de countervailing-power van Raden van Toezicht behoeft aandacht.276

Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat toezichthouders zich zeer bewust zijn van hun 
positie. Ze zijn ook in vergaderingen expliciet ermee bezig dat ze moeten voorkomen 
op de bestuurdersstoel te gaan zitten. Aangezien toezichthouders hier in de praktijk 
zo nadrukkelijk aandacht aan besteden, is onze conclusie dat het adagium ‘de Raad 
van Bestuur bestuurt’ meer gerelativeerd zou moeten worden. Dit adagium leidt er in 
de praktijk namelijk toe dat Raden van Toezicht op (te) grote afstand staan en niet 
altijd kritisch genoeg doorvragen. Anders gezegd: de zoektocht van toezichthouders 
om op gepaste afstand te blijven heeft er vooralsnog toe geleid dat deze afstand eerder 
te groot dan te klein is, waarbij de trend eerder vergroting dan verkleining van de 

275 Dit is gemeten door de vragen en uitspraken te classificeren in vier gedragstypen, gekoppeld aan de 

agendapunten van een vergadering. De tijd die de behandeling van een agendapunt nodig had, vormde 

vervolgens de basis van de tijdsverdeling naar de vier kwadranten.

276 Vergelijk Goodijk (2012), bijvoorbeeld p. 109, waar hij stelt dat er sprake is van “een gebrek aan checks and 

balances en countervailing power”.
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afstand lijkt te zijn.277 De reden hiervoor is de behoefte aan zo efficiënt mogelijk tijd-
gebruik: minder leden in een Raad van Toezicht en minder vergaderen. Ook lijkt de 
aandacht voor de minder formele zaken, zoals informele bijeenkomsten, bedrijfsbe-
zoeken en themasessies, af te nemen terwijl deze voor het vertrouwen juist zo belang-
rijk zijn.

Kort samengevat is het antwoord op de vierde onderzoeksvraag dat het goed mogelijk 
lijkt om met een model van twee variabelen (vertrouwen en afstand) het functioneren 
van Raden van Toezicht adequaat te typeren, in de zin dat kennis over de genoemde 
variabelen veel inzicht geeft in de manier waarop Raden van Toezicht invulling geven 
aan hun taak.

Ten slotte luidt het antwoord op de probleemstelling in de eerste plaats dat Raden van 
Toezicht op tal van kenmerken van elkaar (kunnen) verschillen. De belangrijkste ken-
merken zijn: de bestuurlijke competenties, de invulling van de as voorzitters Raad van 
Toezicht – Raad van Bestuur, de diversiteit in de samenstelling van de Raad van Toe-
zicht en de Raad van Bestuur, de groepsdynamica en de financiële situatie van de orga-
nisatie. In de tweede plaats laten Raden van Toezicht in de praktijk in vergelijkbare 
omstandigheden hetzelfde type gedrag zien, waarbij ‘laten informeren’ als de ‘natuur-
lijke toestand’ van een Raad van Toezicht kan worden bestempeld. Ten slotte is geble-
ken dat de variabele ‘vertrouwen’ en in mindere mate de variabele ‘afstand’ belangrijke 
bijdragen leveren aan het verklaren van het gedrag van interne toezichthouders.278

§3. Theorieontwikkeling op het terrein van governance

Hoewel er inmiddels al behoorlijk veel en gevarieerd onderzoek is gedaan naar ‘ver-
trouwen’, is er eigenlijk nog maar weinig informatie over het meten van vertrou-

277 Goodijk (2011) stelt dat het erop lijkt dat in veel organisaties de overgang van het bestuursmodel naar een 

Raad-van-Toezicht-model gepaard is gegaan met het nemen van teveel ‘afstand’ door de toezichthouders. 

(p. 17).

278 In de probleemstelling wordt verwezen naar ‘de gezondheidszorg’; in dit kader is eerder opgemerkt dat de 

bestuurlijke situatie in ziekenhuizen en in mindere mate in de GGZ anders is dan in andere sectoren, zoals 

de Verpleging en Verzorging, de Thuiszorg en de Gehandicaptenzorg. Het gaat dan met name om de positie 

van de medische staf. Wij hebben ons niet op dit type organisaties gericht. Gezien de inhoud van de 

conclusies, kan de stelling worden geponeerd dat deze ook gelden voor Raden van Toezicht in de 

ziekenhuizen en de GGZ. Wel is het waarschijnlijk dat in de ranglijst van meest verklarende variabelen van 

het functioneren van Raden van Toezicht aldaar de variabele ‘verhouding Raad van Bestuur en Medische 

staf’ in de top drie zou staan.
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wen.279 Er zijn nog geen criteria ontwikkeld op basis waarvan geconcludeerd kan wor-
den dat het vertrouwen ‘voldoende’ of ‘goed’ is. Het lijkt een goed idee om dit wel te 
gaan doen, bijvoorbeeld omdat één van de onderwerpen die al lang hoog op de ‘irrita-
tielijsten’ van bestuurders en toezichtouders staat, de enorme hoeveelheid verant-
woordings- en controle-informatie is die zorgorganisaties moeten opleveren. Er lijkt 
aldus sprake van steeds minder vertrouwen in organisaties én in de samenleving als 
geheel. Tegelijkertijd zit in dat meten van vertrouwen juist het probleem. Vertrouwen 
gaat vaak niet om rationele argumenten, maar om een gevoel. Sommigen stellen zelfs 
dat ‘trust begins where rational prediction ends’ (Simmel, geciteerd in Nootenboom, 
p. 42). Nootenboom komt in zijn studie echter tot de conclusie dat ‘vertrouwen’ welis-
waar irrationele en niet meetbare componenten bevat, maar wel degelijk ook rationele 
elementen, die wel meetbaar zijn: ‘trust in people (behavioural trust) cannot entail 
certainty and cannot be treated and calculated as a probability. […] Trust is often cal-
culative, not in the literal sense of calculating probabilities, but in the sense of a ratio-
nal evaluation of the evidence for trustworthiness. On the basis of observed or repu-
ted behavior one may make inferences about trustworthiness.’ (p.188) Kortom, als we 
het hebben over vertrouwen gekoppeld aan gedrag, dan gaat het om de geloofwaardig-
heid van de persoon en die kan worden gemeten.

Naast het belang van vertrouwen hebben we ook uitgewerkt dat de bestaande domi-
nante theorieën in het kader van het governance-onderzoek niet goed bruikbaar zijn. 
We doelen dan op de principal-agent-theorie en de stakeholder-theorie. We zijn tot 
deze conclusie gekomen omdat beide theorieën weinig zeggen over het functioneren 
van Raden van Toezicht en met name over de relatie tussen toezichthouders en be-
stuurders. Als we over deze onderwerpen meer willen weten, dan is het zinvoller aan-
dacht te besteden aan theorieën over leiderschap en teamontwikkeling of groepsdyna-
mica. Eén van de lessen uit deze theorieën is het belang van ogenschijnlijk ‘irrationele 
overwegingen’ in besluitvormingsprocessen, met name die over fundamentele vraag-
stukken zoals ‘vertrouwen in de bestuurder’. 

Uit de case studies kan worden afgeleid dat het vertrouwen van toezichthouders in 
het bestuur erg belangrijk is en dat de leiderschapskwaliteiten van het bestuur en de 
toezichthouders hierop van invloed zijn. Aldus passen de conclusies van dit onderzoek 
bij de uitkomsten van onderzoek door Putters (2009), Lückerath Rovers (2011), Leb-
lanc en Gillies (2005), Van Eenennaam en Soesman (2008), Van Ees, Gabrielsson en 
Huse (2009), die allemaal laten zien dat het feitelijk gedrag van bestuurders en toe-
zichthouders belangrijker is dan structuren of codes en dat de zogenaamde ‘soft-con-
trols’ of mores vaak een grotere rol spelen dan formele verantwoordelijkheden en 

279 Vergelijk - Bachman, R. en A. Zaheer (2006), Handbook of Trust Research. Cheltenham: Edward Elgar. 

Enerzijds wordt in dit boek duidelijk hoeveel onderzoek er al is naar vertrouwen, op verschillende niveaus 

en vanuit diverse perspectieven. Anderzijds moet worden gesteld dat: “many questions regarding trust in 

leadership have not been tested [..]” (p. 27)
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bevoegdheden.280 Tegelijkertijd is in dit onderzoek gebleken dat in de formele ge-
sprekken en de bewuste afwegingen van bestuurders en toezichthouders ‘vertrouwen’ 
nauwelijks een rol speelt. Dit pleit ervoor om te proberen het begrip vertrouwen tast-
baarder te maken, bijvoorbeeld door het een explicietere plek te geven in de theorie-
vorming over leiderschap. Een voorbeeld hiervan is de theorie die Zand formuleert in 
zijn boek The Leadership Triad. Hij stelt daar namelijk dat het bij leiderschap in mo-
derne organisaties gaat om een drie-eenheid: kennis, vertrouwen en macht.281 Mede 
op basis van een studie naar succesvolle leiders, onderbouwt Zand dat juist de integra-
tie van deze drie elementen tot de effectiviteit van het leiderschap leidt: ‘triadic lea-
ders have wisdom, integrity, and courage, and they impart these characteristics to 
others. Triadic leaders foster and synthesize knowledge, trust and power, building 
productive, adaptive teams that share vision and commitment.’ (p. 208) 282

§4. Aanbevelingen voor Bestuurders: bouwen aan vertrouwen

Dit onderzoek heeft geen concreet recept voor goed toezicht opgeleverd, wat overi-
gens ook niet de bedoeling was. De belangrijkste conclusie naar bestuurders toe is dat 
zij zich bewust moeten zijn van het belang van vertrouwen in hun relatie met de Raad 
van Toezicht en dat het dan niet zozeer gaat om wel of geen vertrouwen, maar vooral 
om de ontwikkeling daarin. Naarmate er meer dingen fout zijn gegaan of toezichthou-
ders zich onvoldoende gehoord voelen in hun vragen en opmerkingen, ligt de dreiging 
op de loer dat discussies minder gaan om de inhoud en meer over de vraag: ‘Ben jij als 
bestuurder nog voldoende te vertrouwen?’. Of: ‘Ben jij wel in staat om de organisatie 
daar te brengen waar ze naartoe moet?’. Eén van de drie bestuurders uit de case stu-
dies gaf in het interview aan dat hij hier expliciet mee bezig is en na iedere vergade-
ring ook het vergaderproces met ieders inbreng evalueert. De andere bestuurders de-
den dat overigens impliciet in meer of mindere mate ook. De essentie lijkt dus ‘be-
wust-zijn’ te zijn; dan kun je er immers gericht iets mee doen.

280 Wat in dit onderzoek wordt uitgewerkt onder de noemer ‘sturen op vertrouwen’, beschrijft Lückerath-Rovers 

(2011) in haar oratie als sturen op ‘soft-controls’. Zij baseert haar ideeën hierover met name op het werk van 

Kaptein en anderen (2005), die het hebben over: helderheid, voorbeeldgedrag, uitvoerbaarheid, 

betrokkenheid, zichtbaarheid, bespreekbaarheid, sanctioneerbaarheid. Wat hierbij opvalt is dat Lückerath-

Rovers stelt dat de bestuurlijke mores de tegenhanger zijn van de gedragscodes (p. 10). Daarmee geeft ze 

aan dat de wijze waarop de Governance-code wordt toegepast en ingevuld afhangt van de heersende 

bedrijfsmores. Ze lijkt hiermee de lijn te ondersteunen dat tot op heden te veel aandacht is besteed aan de 

codes en te weinig aan de mores, terwijl die toch bepalend zijn (p. 39). Als dit inderdaad zo is, komen haar 

conclusies en die van dit onderzoek overeen.

281 Zand, D.E. (1997), The Leadership Triad. Knowledge, trust, and power. New York: Oxford University Press.

282 Een ander voorbeeld is - Chait, R.P., W.P. Ryan en B.E. Taylor (2005), Governance as Leadership. Reframing 

the work of Nonprofit Boards. Hoboken: Wiley. Zie onder andere het schema op p. 132.
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Stephen M.R. Covey heeft een wereldwijd zeer populair managementboek geschreven 
over vertrouwen: The speed of trust. The one thing that changes everything.’(2006) Hoe-
wel hij in zijn boek geen gefundeerd wetenschappelijk onderzoek presenteert, schrijft 
Covey wel een aansprekend verhaal met zeer veel voorbeelden en praktijksituaties 
over het belang van vertrouwen en het gedrag dat nodig is om vertrouwen te (her)
winnen. Zijn dertien tips zijn: 
1. Ben recht door zee, 2. Toon respect, 
3. Creëer transparantie , 4. Zet fouten recht,
5. Toon loyaliteit, 6. Boek resultaten, 
7. Verbeter jezelf, 8. Zie de realiteit onder ogen, 
9. Schep duidelijkheid over verwachtingen, 10. Leg verantwoording af, 
11. Luister eerst, 12. Kom toezeggingen na, 
13. Draag vertrouwen uit.

Hoewel de vraag gesteld kan worden wat de precieze relatie tussen de individuele tips 
en ‘vertrouwen’ is, kan als rode draad wel gesteld worden dat je, in dit geval als be-
stuurder, gedrag moet vertonen waardoor je ‘geloofwaardig bent en 
blijft’(trustworthiness): doe wat je zegt en zeg wat je doet. Dan weten mensen wat je 
wilt en waarom. Bovendien laat je ze achteraf ook zien waarom dit goed is geweest (of 
niet en dan moet je dat toegeven, ervan leren en bijsturen), zodat je ook daarna weer 
een appèl op mensen kunt doen om je te vertrouwen. Deze aansporingen van Covey 
zijn in lijn met de meer wetenschappelijk onderbouwde uitspraken van Nootenboom, 
hierboven. Ze zijn ook vergelijkbaar met de vier elementen die volgens Bennis nodig 
zijn om vertrouwen te realiseren en in stand te houden: standvastig; overeenstem-
ming tussen woord en daad; betrouwbaar; integer.283 Een bestuurder die zich meer 
bewust is van het belang van vertrouwen zal tot andere keuzes komen in zijn relatie 
met de Raad van Toezicht, dan een bestuurder die dit minder belangrijk vindt. Zo zal 
een bestuurder die actief werkt aan vertrouwen, meer aandacht besteden aan het op 
diverse manieren betrekken van toezichthouders bij de organisatie; niet alleen via de 
formele vergaderingen. Hij zal ook meer en eerder de vraag stellen: ‘Hoe gaat het?’. 
Of: ‘Hoe tevreden zijn jullie met de informatievoorziening of de wijze van overleg?’. In 
moeilijker tijden zal hij sneller zelf met het voorstel komen een en ander te laten toet-
sen door een externe onafhankelijke partij, et cetera. De andere kant van deze me-
daille is waarschijnlijk ook dat een bestuurder die vertrouwen belangrijk vindt, zelf 
eerder de conclusie trekt dat een samenwerking met de Raad van Toezicht niet meer 
effectief is en dus niet blijft zitten tot hij (mogelijk) wordt weggestuurd.

§5. Aanbevelingen voor Toezichthouders: toetsen van vertrouwen

We hebben in de case studies en de vele interviews geconstateerd dat toezichthouders 
nauwelijks bewust bezig zijn met het vraagstuk van vertrouwen. Als ze ermee bezig 

283 (1989) On becoming a leader, overgenomen uit Lange, H. (2004), p. 122.
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zijn, is dat bijna altijd omdat er al sprake is van ten minste een beperkt vertrouwen of 
zelfs van een mogelijke vertrouwensbreuk. Dan is het meestal al te laat: als het ver-
trouwen onder druk staat, wordt eenzelfde gedraging van een bestuurder heel anders 
beoordeeld, dan wanneer het vertrouwen goed is. Bijvoorbeeld: als een bestuurder een 
Raad van Toezicht over een vraagstuk beperkt heeft geïnformeerd, omdat de kwestie 
niet van belang leek maar later wel belangrijk wordt, komt een bestuurder die meer 
vertrouwd wordt daar makkelijker mee weg dan een bestuurder van wie het vertrou-
wen onder druk staat. 

In dit onderzoek is op meerdere plekken gesteld dat er nog steeds te weinig vrouwen 
in Raden van Toezicht zitten. Desondanks wordt bij de selectie van nieuwe toezicht-
houders toch nog vaak geconcludeerd dat de mannelijke kandidaten beter geschikt 
zijn dan de vrouwelijke (alleen bij ‘gelijke geschiktheid’ gaat de voorkeur uit naar een 
vrouw). In dit onderzoek wordt de stelling geponeerd dat dit iets zegt over de toe-
zichtprofielen en de wervingsprofielen. Hierin wordt te veel gefocust op masculiene 
eigenschappen en te weinig op de feminiene, terwijl juist deze zo van belang zijn. De 
twee aanbevelingen die in dit kader kunnen worden gedaan, zijn dat de wervings- en 
selectieprofielen van toezichthouders moeten worden aangepast en dat daar waar er 
al wel vrouwen in de Raad van Toezicht zitten, deze vaker en sneller de rol van voor-
zitter zouden moeten krijgen. De voorzittersrol is namelijk, zo is ook in dit onderzoek 
gebleken, erg bepalend voor de invulling van het interne toezicht.

Vandaag de dag zijn bijna alle toezichthouders zich bewust van hun rol en positie. De-
genen die nog ervaring hebben met het ‘oude’ bestuursmodel, hebben soms nog wel 
eens moeite met de ‘nieuwe’ rol en zouden liever zelf meer (mee)sturen. Bij anderen 
leidt deze ervaring juist tot een haast overdreven ‘afstand houden’. Er zijn in de inter-
views regelmatig voorbeelden aan bod gekomen waarin toezichthouders heel nadruk-
kelijk andere keuzes zouden willen maken dan de Raad van Bestuur, maar hun mond 
houden omdat ze ‘alleen maar’ toezichthouder zijn. Vanwege het belang van de zuiver-
heid van rollen en posities moet benadrukt worden dat toezichthouders nooit op de 
bestuurdersstoel mogen gaan zitten, ook niet tijdelijk en ook niet in tijden van crisis 
(er zijn genoeg interim-bestuurders).284 Toch kan het niet anders dan dat toezichthou-
ders zich wel inhoudelijk kunnen identificeren met de hoofdlijnen van het beleid, zoals 
de strategie. Als er dus gesproken wordt over de strategie van een organisatie, kan de 
strikte scheiding tussen bestuur en toezicht niet gehandhaafd worden. Hiermee wordt 
bedoeld dat de Raad van Toezicht bij de vaststelling van de strategie niet alleen kan 
toetsen op de procedurele zuiverheid en de interne consistentie van de keuzes.285 

284 Dit lijkt een logische conclusie, maar toch gebeurt het anno 2011 nog steeds enkele keren per jaar.

285 Vergelijk W. van Leeuwen en P. Simons (2012), p. 192: “Hoe dan ook, het zal niet lang duren of in Nederland 

krijgt de raad van toezicht een nadrukkelijker rol toebedeeld bij de totstandkoming van de strategie van de 

onderneming.”
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Het lijkt van groot belang dat toezichthouders zich meer gaan realiseren (zich bewust-
worden) hoe zeer zij zich in hun interpretatie van de verstrekte informatie laten lei-
den door hun vertrouwen in de bestuurder. Het is daarbij van belang dat toezichthou-
ders bij zichzelf nagaan welk gedrag zij nu eigenlijk van een bestuurder verwachten en 
waarom. Dat zijn ook belangrijke punten om met elkaar en met de bestuurder te be-
spreken. 

Als vertrouwen als belangrijke variabele voor het gedrag wordt erkend, gaat dat iets 
betekenen voor de wijze waarop Raden van Toezicht functioneren. Mogelijke conse-
quenties zijn:

 – Veel meer aandacht voor het groepsproces: elkaar bevragen en aanspreken;
 – Meer tijd en aandacht voor het bijwonen van meer (informele) bijeenkomsten 

buiten reguliere vergaderingen om;286

 – Ten minste twee keer per jaar een themadiscussie, om tot onderlinge ideeënuit-
wisseling te komen;

 – Regelmatig managers van het tweede echelon en andere medewerkers uitnodi-
gen om hun werk te presenteren en toe te lichten;

 – Andere competentieprofielen opstellen waarin meer aandacht voor vaardighe-
den als ‘organisatie-sensitiviteit’ en ‘bestuurlijke intuïtie’, zodat het adagium 
‘de inhoud is leidend’ juist leidt tot de keuze voor meer vrouwen in de Raad van 
Toezicht . 

Samenvattend betekent meer sturen op vertrouwen door toezichthouders dat zij meer 
en vaker de temperatuur in de organisatie gaan opnemen, opdat hun eigen ‘thermo-
meter van vertrouwen’ een nauwkeuriger en betrouwbaarder graadmeter wordt. Als 
toezichthouders dit gaan doen, dan krijgen ze ook een beter beeld van het vertrouwen 
dat de bestuurder in de organisatie geniet en wordt de kans kleiner dat zij onverwacht 
worden geconfronteerd met het opzeggen van het vertrouwen door het management 
of een van de medezeggenschapsorganen.

§6. Suggesties voor vervolgonderzoek

We hebben een viertal suggesties voor vervolgonderzoek:

1 Operationalisering van het begrip vertrouwen: hoe krijg je het bespreekbaar?
Hoewel ‘vertrouwen’ een cruciale rol speelt in de relatie tussen toezichthou-
ders en bestuurders, is het lastig om dit onderwerp op een goede manier be-
spreekbaar te maken en te houden, bijvoorbeeld in het overleg tussen de 
voorzitters van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur of bij de jaar-
lijkse evaluatie. Als het begrip vertrouwen ter sprake komt, lijkt het al snel 

286 Dinjes (2013) schrijft dat 33,5% van de voorzitters van Raden van Toezicht niet of weinig bij informele 

bijeenkomsten, zoals nieuwjaarsborrels, open dagen en dergelijke komen (p. 34).
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alsof de mogelijkheid bestaat of opgeroepen kan worden, dat er sprake is van 
(te) weinig vertrouwen. Toch is het belangrijk dat het onderwerp meer be-
sproken gaat worden, omdat we verwachten dat dan de overgang van (for-
meel) vertrouwen naar het uitgesproken ontbreken van vertrouwen (en ont-
slag) zich niet meer in de korte tijdsperiodes voltrekt als vandaag de dag soms 
lijkt te gebeuren.

2 Onderzoek naar het effect van profielen op de resultaten van de werving en 
selectie.
Dit onderzoek stelt dat een belangrijke reden waarom er te weinig vrouwen in 
Raden van Toezicht zitten, voortkomt uit verkeerde profielen. De profielen op 
basis waarvan toezichthouders worden geworven en geselecteerd richten zich 
namelijk te veel op de masculiene eigenschappen, in plaats van op de zo no-
dige feminiene eigenschappen. Verder empirisch onderzoek zou deze assump-
tie kunnen onderbouwen of ontkrachten.

3 Ontwikkeling van een nieuwe bestuurstheorie.
Meurs en Van der Grinten stellen dat er behoefte is aan een nieuwe bestu-
ringstheorie, gezien de enorme veranderingen in de organisatie van de ge-
zondheidszorg.287 Dit onderzoek onderstreept dat het goed zou zijn om meer 
aandacht te gaan besteden aan diverse aspecten van het besturen die nu on-
derbelicht zijn of lijken te raken. In dit onderzoek wordt dan vooral gepleit 
voor het belang van vertrouwen, maar dat sluit helemaal aan op de stelling uit 
de oratie van Putters, dat bestuurders moeten werken aan hun bestuurs-
ethiek. Een en ander zou gevat kunnen worden in het raamwerk van het on-
derzoek naar het belang van het ‘Rijnlandse model’. De reden om dit op deze 
manier te stellen, is dat er een parallel lijkt te zitten in de verschillende hier-
boven genoemde adviezen. Die parallel is dat we te zeer gericht zijn op princi-
pes uit het Angelsaksische model (planning & control), terwijl wij voortko-
men uit en ons vaak eigenlijk het beste thuis voelen in het Rijnlandse model. 
Als hier niet meer aandacht voor komt, dan zou er sprake kunnen blijven van 
een min of meer geruisloze overgang naar het Angelsaksische model, met alle 
consequenties van dien.288 

4 Doorontwikkeling van het Model Gedragstypologieën Intern Toezicht: wat 
zijn vormen van effectief intern toezicht?
Eén van de conclusies van dit onderzoek is dat Raden van Toezicht op dit mo-
ment op te grote afstand staan. Bovendien is geconcludeerd dat Raden van 
Toezicht die willen gaan sturen op vertrouwen, een andere invulling moeten 
gaan geven aan hun toezichthoudende rol. In dit onderzoek is echter niet of 
nauwelijks stilgestaan bij de discussie over effectief intern toezicht. Zeker als 

287 (2005, pp. 114 - 115)

288 Zie ook Goodijk (2012), pp. 101-105.
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door het veld gehoor wordt gegeven aan de adviezen van dit onderzoek, zal de 
discussie over de invulling van het intern toezicht weer toenemen. Het is im-
mers niet alleen de bedoeling om benen-op-tafel sessies te hebben of geza-
menlijke etentjes. Het gaat, uiteraard, om een balans, waarbij de behoefte aan 
efficiëncy, in tijd en geld, niet minder zal worden. Het vraagt nader onderzoek 
om helderheid te krijgen over de vraag wat een goede balans is en wat dit voor 
de inrichting van het interne toezicht zou moeten of kunnen betekenen. Ove-
rigens moge duidelijk zijn dat dit vervolgonderzoek zich uitsluitend moet 
richten op het feitelijke gedrag van bestuurders en toezichthouders en niet op 
de verantwoording hierover in jaarverslagen of enquêtes.

In dit onderzoek is een aantal kenmerken van Raden van Toezicht geformu-
leerd die van invloed zijn op hun functioneren. Tevens is een model met ge-
dragstypologieën ontwikkeld. De relatie tussen de kenmerken enerzijds en de 
gedragstypologieën anderzijds is nauwelijks expliciet aan de orde gekomen. In 
vervolgonderzoek zou hier aandacht voor moeten zijn: welke relatie bestaat er 
tussen bepaalde kenmerken van een Raad van Toezicht en het voorkomen van 
bepaalde gedragstypen?

Een punt dat ook een plek in deze discussie zou moeten krijgen, betreft de 
vraag naar de wenselijkheid van een Raad van Toezicht die zelf nadrukkelijker 
de adviesrol oppakt. Veel Raden van Toezicht zien het ontwikkelen van de 
adviesrol als een belangrijk ontwikkelpunt.289 Daar staat tegenover dat de 
adviesrol op gespannen voet staat met de toetsende rol. Aldus is het goed om 
verder te onderzoeken hoe ver die adviesrol zou moeten en kunnen gaan en 
hoe voorkomen wordt dat dit leidt tot meer bestuurdersgedrag van de toe-
zichthouders. 

§7. Uitleiding: Zoeken naar evenwicht

Wetenschap draait doorgaans om ‘de ratio’: goed doordachte theorieën, objectiviteit, 
empirische toetsing, et cetera. Ook het besturen in de zorg is zich gaandeweg steeds 
meer gaan richten op het rationaliseren van de besluitvorming en het toezicht daarop. 
De huidige kwaliteitscertificaten en Governance-codes zijn daar de meest sprekende 
voorbeelden van. Zeker het afgelopen decennium is echter ook een tegengeluid ont-
staan. Dit geluid is gebaseerd op het bekende gegeven dat bij een mens hooguit sprake 
is van ‘bounded-rationality’. Mensen die zich hier voldoende van bewust zijn, gaan 
zich steeds meer realiseren dat ook in besluitvormingsprocessen de rationaliteit vaak 

289 Dit wordt bijvoorbeeld ondersteund door Goodijk (2012), p. 94: “Een Rvt dient zich volgens ons (verder) te 

ontwikkelen van een intern gerichte, controlerende rol naar meer strategisch – meedenkend en 

meeontwikkelend – partnerschap op bestuurlijk niveau. Controle blijft nodig, maar is onvoldoende om de 

bestuurder ‘bij de les te houden’ en uit te dagen.”
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ver te zoeken is. Daarom is het van belang dat ook het onderzoek naar besluitvor-
mingsprocessen en het gedrag van besluitvormers niet alleen bezien wordt vanuit hun 
ratio, maar ook vanuit hun irrationele en onbewuste opvattingen en gedrag. Dit on-
derzoek past in de literatuur waar het belang van irrationele processen wordt onder-
bouwd, evenals de waarschijnlijk doorslaggevende importantie van onbewuste proces-
sen op de meest wezenlijke besluiten.290

Het pleidooi van dit onderzoek is dat er gezocht moet worden naar balans, waarbij er 
meestal daadwerkelijk sprake is van ‘twee kanten van het verhaal’: veel vertrouwen 
– weinig vertrouwen / veel afstand – weinig afstand / rationeel – irrationeel (emotio-
neel?) / Bewust – Onbewust. Daarom heeft dit onderzoek de titel gekregen: Toezicht-
dynamica.

De kunst van het toezichthouden is het leren omgaan met dilemma’s en para-
doxen, zoals ook het besturen zelf een kwestie is geworden van balanceren. Goodijk 
(2011), p. 29

‘De oude helden waren de zonnekoningen, de nieuwe helden zijn wel ‘in control’, 
maar geven ruimte en sturen op vertrouwen.’ Cools (2007), p. 127.

290 Naast de boeken van Kets de Vries kan hier ook worden verwezen naar Fukuyama, die in zijn boek Trust een 

pleidooi houdt voor het belang van irrationele processen. Vergelijk H4 Languages of Good and Evil. 

Overigens citeert hij hier met instemming de beroemde socioloog Max Weber: ‘Trust, which [..] was critical 

to economic life, arose historically out of religious habit rather than rational calculation.’ p. 36.
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Bijlage 2: Topic-lijst interviews

1. Factoren die het functioneren van RvT’s bepalen. 

2. Het belang van vertrouwen en afstand:
a. Toezichthouders mogen nooit op de stoel van de RvB gaan zitten, hoe 

slecht de RvB ook functioneert.
b. Als ik het niet eens ben met de door de RvB voorgestelde strategie dan zal 

ik hiermee niet instemmen, ook al zijn alle stakeholders er goed bij be-
trokken.

c. Als de RvB echt niet functioneert, moet een lid van de RvT tijdelijk het 
bestuur kunnen waarnemen (en dan aftreden als RvT lid).

3. Het bestaande vertrouwen van toezichthouders in hun bestuurders (en omge-
keerd).

4. Het effect van (meer) vrouwen in een RvT.

5. De rol van de voorzitter op het functioneren.

6. De rol - functie van de as: voorzitter RvB en voorzitter RvT.

7. Professionaliteit van de RvT en de ontwikkeling daarin.

8. Het effect van marktwerking op het functioneren van de RvT en de ontwikke-
ling hierin.

9. Houdbaarheid van het huidige model: one-tier als alternatief?
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Bijlage 3: Geanonimiseerde 
samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst betreffende het onderzoek 
‘Het functioneren van Raden van Toezicht’
van drs. Marc van Ooijen MBA-H, Universiteit van Tilburg, onder begeleiding van 
prof. dr. J. Moen.

drs. M. van Ooijen, geboren 11 december 1970 en wonende te Gennep, hierna te noe-
men ‘onderzoeker’, en

, namens de Raad van Toezicht van , hierna te noemen ‘deelnemer’,

overwegende,
 – dat de onderzoeker werkt aan een proefschrift, onder begeleiding van prof. dr. 

J. Moen, over het functioneren van Raden van Toezicht in de gezondheidszorg; 
dat ten behoeve van dit onderzoek het van groot belang is dat daadwerkelijk in 
de praktijk wordt gekeken hoe Raden van Toezicht functioneren, met name ook 
in relatie tot Raden van Bestuur,

 – dat de deelnemer het belang van goed toezicht en het uitvoeren van weten-
schappelijk onderzoek naar goed toezicht onderstreept; dat juist om deze reden 
door de deelnemer is besloten de onderzoeker toegang te verlenen tot vergade-
ringen van haar Raad van Toezicht, 
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verklaren het volgende overeengekomen te zijn:
1. dat de deelnemer de onderzoeker in de gelegenheid stelt om 6 vergaderingen 

van de Raad van Toezicht bij te wonen, zo veel mogelijk aaneensluitend, in 
een periode van maximaal 16 maanden;

2. dat de deelnemer ervoor zorgt dat de onderzoeker ten behoeve van de onder 
1 genoemde vergaderingen alle vergaderstukken op voorhand ontvangt;

3. dat de deelnemer ervoor zorgt dat na de 6 vergaderingen (zoals bedoeld in 
punt 1) de onderzoeker in de gelegenheid wordt gesteld alle leden van de Raad 
van Toezicht en de Raad van Bestuur (individueel) een interview af te nemen 
betreffende het functioneren van de Raad van Toezicht in de onderzoeksperi-
ode;

4.  dat de onderzoeker alle mondelinge en schriftelijke informatie met betrek-
king tot de deelnemer, die hij in het kader van dit onderzoek van de deelne-
mer krijgt, vertrouwelijk zal behandelen;

5.  dat de onderzoeker alle mondelinge en schriftelijke informatie met betrek-
king tot de deelnemer, die hij in het kader van dit onderzoek van de deelne-
mer krijgt, uitsluitend zal aanwenden ten behoeve van zijn promotieonder-
zoek;

6.  dat de onderzoeker in zijn proefschrift of enige andere publicatie ten aanzien 
van het onderhavige onderzoek op geen enkele wijze de naam van de deelne-
mer (in dit geval de deelnemende organisatie of één van de bij deze organisa-
tie betrokken toezichthouders, bestuurders of medewerkers) zal noemen;

7.  dat, indien het aantoonbaar zo is dat de onderzoeker zich niet gehouden heeft 
aan de hierboven genoemde bepalingen 4, 5 of 6, de deelnemer een schadever-
goeding kan eisen van €1000 euro per gebeurtenis;

8.  dat de onderzoeker een maximale inspanning zal doen om te voorkomen dat 
de informatie in zijn proefschrift of enige andere publicatie ten aanzien van 
het onderhavig onderzoek op enigerlei manier te herleiden is tot de deelne-
mer. Dit impliceert in ieder geval dat er geen concrete casusbeschrijving in het 
proefschrift zal worden opgenomen;

9. dat de onderzoeker aan het einde van de onderzoeksperiode een gerichte rap-
portage zal verzorgen ten behoeve van de deelnemer, waarin hij rapporteert 
over zijn bevindingen.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Gennep,
dd.

De onderzoeker     De deelnemer, 

drs. M. van Ooijen
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Bijlage 4: Vragenlijst 
Toezichthouders,  

ten behoeve van casestudies

1. Motivatie om tot de RvT toe te treden.
- Hoe lang in de RvT gezeten?
- Welke ontwikkeling heeft de RvT doorgemaakt?
- Wat zijn de belangrijke thema’s geweest; in hoeverre speelde de omgeving 

hierin een rol?
2. Vindt u dat uw RvT goed functioneert?

a. Waar baseert u dat op?

3. Factoren die het functioneren van RvT’s bepalen (= vorige vraag in algemene 
termen).

4. Het belang van vertrouwen en afstand
a. Ik vind dat toezichthouders nooit op de stoel van de RvB mogen gaan 

zitten, hoe slecht de RvB ook functioneert. 
b. Als ik het niet eens ben met de door de RvB voorgestelde strategie dan zal 

ik hiermee niet instemmen, ook al zijn alle stakeholders er goed bij be-
trokken.

c. Als de RvB echt niet functioneert, moet een lid van de RvT tijdelijk het 
bestuur kunnen waarnemen (en dan aftreden als RvT lid).

5. De relatie tussen vertrouwen en afstand en de verschillende gedragstypen: 
controleren, informeren, adviseren en beïnvloeden.

Ik vind dat de RvB in de organisatie waar ik toezicht houd ons voldoende in-
formeert over:
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- algemene zaken
- financiële zaken
- zaken betreffende de kwaliteit van zorg
- incidenten die mogelijk de media halen

In hoeverre bestaat er een spanning tussen de adviserende taak en de contro-
lerende taak?

Waar wordt in de RvT de meeste tijd aan gespendeerd?

6. Het effect van (meer) vrouwen in een RvT.

7. De rol van de voorzitter op het functioneren.

8. De rol - functie van de as: voorzitter RvB en voorzitter RvT.

9. Het bestaande vertrouwen van toezichthouders in hun bestuurders (en omge-
keerd).

10. Professionaliteit van de RvT en de ontwikkeling daarin.

Ik vind dat alle leden van de Raad van Toezicht een voldoende inbreng hebben 
in de vergadering

11. Het effect van marktwerking op het functioneren van de RvT en de ontwikke-
ling hierin
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De aanleiding voor dit onderzoek is de behoefte meer inzicht te krijgen in het functio-
neren van Raden van Toezicht in de dagelijkse praktijk. Een drietal case studies vor-
men de kern: drie Raden van Toezicht zijn één jaar lang gevolgd. Dit houdt in dat de 
onderzoeker bij alle vergaderingen aanwezig was en ten behoeve daarvan alle 
vergaderstukken ontving. Na het jaar zijn alle toezichthouders en bestuurders geïn-
terviewd. Daarmee kan dit onderzoek worden getypeerd als een longitudinaal case 
study onderzoek. 

Aan dit onderzoek ligt de volgende probleemstelling ten grondslag: Welke overeen-
komsten en verschillen kunnen we waarnemen in het functioneren van Raden van 
Toezicht in de Nederlandse gezondheidszorg en hoe kunnen we deze verklaren?

Het onderzoek is opgebouwd uit vier delen, waarvan het eerste gaat over de opzet. 
Hier worden naast de probleemstelling ook de onderzoeksvragen geformuleerd en de 
methodologie uitgewerkt. In het tweede deel wordt het conceptueel kader uiteenge-
zet. Dit begint met een schets van de historische context van het huidige Raad-van-
Toezicht-model en de verschillende thema’s die in de voorbije decennia de discussie 
over goed bestuur hebben bepaald. Daarna volgt een hoofdstuk waarin het krachten-
veld van het zorgtoezicht wordt geschetst. Hier wordt nagedacht over de vraag hoe de 
beschrijving en de analyse van de latere drie case studies zo te doen, dat ze goed met 
elkaar kunnen worden vergeleken. Daartoe worden drie analyse-perspectieven ont-
wikkeld: het macro-, meso- en microperspectief (zie figuur S1 hieronder). In het derde 
deel beschrijven we de drie cases, waarna in het vierde deel diverse resultaten worden 
gepresenteerd. Het gaat dan in de eerste plaats om een analyse en een vergelijking van 
de drie cases. Daarna wordt een model ontwikkeld, met als uitgangspunt om op basis 
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van zo min mogelijk variabelen zo veel mogelijk gedrag van toezichthouders te verkla-
ren. Met een beschouwende analyse, de conclusies en aanbevelingen wordt het onder-
zoek afgerond.

Bovenstaande probleemstelling wordt uitgewerkt op basis van vier onderzoeksvragen. 
De eerste onderzoeksvraag luidt: Wat houdt ‘het functioneren’ van een Raad van Toe-
zicht in?

Met het functioneren van Raden van Toezicht bedoelen we de wijze waarop de Raad 
van Toezicht invulling geeft aan de taken en verantwoordelijkheden die hem zijn ge-
geven, via de Nederlandse wet, de statuten en de reglementen van de organisatie 
waarop hij toezicht houdt. Raden van Toezicht houden met name toezicht op het 
functioneren van Raden van Bestuur. Dit doen zij door periodiek met elkaar en de 
Raad van Bestuur te vergaderen aan de hand van een door hen gezamenlijk opgestelde 
agenda. Daarbij is het vooral de Raad van Bestuur die aan de Raad van Toezicht de 
door hem gewenste informatie verschaft. Uit het onderzoek is gebleken dat Raden 
van Toezicht ten aanzien van meerdere kenmerken van elkaar verschillen, maar in 
hun vergaderpraktijk vooral vergelijkbaar gedrag vertonen. In dit kader is ‘laten infor-
meren’ de zogenaamde ‘natuurlijke toestand’ van de Raad van Toezicht: normaal ge-
sproken bestaat het functioneren van Raden van Toezicht vooral uit het zich laten 
informeren over de voortgang op diverse beleidsterreinen, op basis van een door hem-
zelf goedgekeurd Strategisch-beleidsplan.
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Figuur S1. Classificatieschema Governance Gezondheidszorg

Macro- perspectief / 
de rechtsstaat en het zorgstelsel
1. Wet- en regelgeving; 
2. Financieringsstructuur;
3. Economisch getij; 
4. Institutionele structuur (cultuur). 

Meso- perspectief / de 
zorgorganisatie en zijn 

directe omgeving
1. Bestuurlijke verhoudingen 

(Cliëntenraad, Ondernemings-
raad en Medische staf);

2. Functioneren beleids- en 
kwaliteitssysteem;

3. Expliciet (extern) stakeholderma-
nagement;

4. Financiële situatie;
5. Vóórkomen van incidenten;
6. Macht en visie vakbonden, 

cliëntorganisaties en beroepsor-
ganisaties;

7. Opstelling financiers 
(zorgkantoor, verzekeraar, 
banken);

8. Opstelling gemeentes in werkge-
bied;

9. Concurrentie overige zorgorgani-
saties.

Micro- perspectief / Raad 
van Bestuur – Raad van 

Toezicht van de zorgorganisatie
1. Bestuurlijke competenties van 

Raad van Bestuur – Raad van 
Toezicht;

2. Omvang en demografische 
samenstelling  Raad van Bestuur 
en Raad van Toezicht;

3. Groepsdynamica;
4. Overeenstemming TVB;
5. Overeenstemming over visie en 

strategie;
6. Verhouding voorzitter Raad van 

Bestuur – Raad van Toezicht;
7. Mate van informatie-asymmetrie.

De tweede onderzoeksvraag is: Welke kenmerken van organisaties en hun leden verkla-
ren het functioneren van Raden van Toezicht in de Nederlandse Gezondheidszorg?

Uit dit onderzoek kan worden opgemaakt dat de kenmerken die het meeste inzicht 
geven in het functioneren van Raden van Toezicht meestal iets zeggen over de Raad 
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van Toezicht of zijn leden zelf. We hebben het dan over de kenmerken in het zoge-
naamde ‘micro-perspectief’. De belangrijkste kenmerken in dit kader zijn: bestuurlijke 
competenties, omvang en demografische samenstelling Raad van Bestuur en Raad 
van Toezicht, groepsdynamica en de verhouding voorzitters Raad van Toezicht – Raad 
van Bestuur. Het kenmerk ‘overeenstemming visie en strategie’ is iets minder preg-
nant naar voren gekomen, maar speelt zeker een rol.

Dat de bovengenoemde kenmerken het functioneren van Raden van Toezicht beïn-
vloeden, is niet onverwacht of opvallend. De toegevoegde waarde van dit onderzoek 
ligt vooral in de uitwerking van deze kenmerken. Zo gaat het bij de van belang zijnde 
bestuurlijke competenties minder om kennis en netwerk, die in de meeste wervings- 
en selectieprocessen van toezichthouders centraal staan, maar veel meer om organisa-
tiesensitiviteit, aandacht voor communicatie, groepsdynamiek, et cetera. Anders ge-
zegd: de meer feminiene managementeigenschappen zijn belangrijker dan in de be-
staande toezichtpraktijk meestal wordt beweerd en verondersteld. Dat past bij de 
conclusie dat de diversiteit binnen Raden van Toezicht nog steeds te beperkt is, zowel 
voor wat betreft de man-vrouw verhouding, als op het punt van leeftijd, culturele 
achtergrond en ervaring.

Ten aanzien van de groepsdynamica hebben we geconstateerd dat deze cruciaal is bij 
het tot stand komen van besluiten in Raden van Toezicht. Langzamerhand wordt dit 
in het onderzoek naar Raden van Toezicht steeds meer erkend, hoewel het zeker nog 
geen breed gedragen opvatting is. In onze case studies is hierbij opgevallen dat de 
dynamiek binnen Raden van Toezicht meer overeenkomsten dan verschillen laat zien. 

De as van de voorzitters Raad van Toezicht en Raad van Bestuur is zeer bepalend voor 
het functioneren van de Raad van Toezicht. De reden hiervoor zit minder in de for-
mele status, bijvoorbeeld van het samen bepalen van de agenda, dan in het beoorde-
len wanneer bepaalde stukken op de agenda komen en hoe ze worden besproken. Ver-
der is gebleken dat de voorzitter van de Raad van Bestuur een bepalende invloed heeft 
op het verloop van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. De andere kant van 
dit verhaal is dat door de wijze van voorbereiden en de continue aanwezigheid van de 
Raad van Bestuur in de Raad-van-Toezicht-vergaderingen, de eigen meningsvorming 
van de Raad van Toezicht als geheel zeer beperkt is. Mede omdat toezichthouders ook 
eenheid willen uitstralen naar het bestuur, wordt in de vergaderingen lang niet alles 
gezegd wat toezichthouders individueel wel van belang vinden!

Hoewel Raden van Toezicht het adagium ‘het bestuur bestuurt’ hoog in het vaandel 
hebben staan, heerst er brede consensus dat toezichthouders zich inhoudelijk achter 
de strategie van de organisatie moeten kunnen scharen om hun functie naar behoren 
te kunnen uitoefenen. Als het gaat om strategievorming is de Raad van Toezicht dus 
niet het orgaan op afstand, hoewel toezichthouders wel proberen terughoudend te 
zijn met het te berde brengen van hun eigen opvattingen. Als echter de Raad van Be-
stuur een richting op wil waar toezichthouders inhoudelijk geen goed gevoel bij heb-
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ben, dan zullen zij dit niet toestaan, ook niet als het bestuur intern het beleidsproces 
goed heeft doorlopen en alle neuzen dezelfde kant op heeft staan.

Als we kijken naar items buiten het micro-perspectief, dan blijken de volgende ken-
merken het meest belangrijk: de financiële situatie, de relatie met financiers en de 
financieringsstructuur. Daarnaast speelt ook het kenmerk ‘functioneren van beleids- 
en kwaliteitssysteem’ een rol. In dit kader moet overigens worden opgemerkt dat de 
institutionele cultuur in Nederland in toenemende mate ter discussie wordt gesteld, 
hoewel dat vooralsnog met name in wetenschappelijke kringen het geval is. Het gaat er 
hier om dat Nederland op velerlei terreinen in toenemende mate ‘Angelsaksische ken-
merken’ krijgt, terwijl onze samenleving voortkomt uit de Rijnlandse cultuur, waarin 
bijvoorbeeld meer aandacht is voor het belang van vertrouwen. Met deze opmerkingen 
is de opmaat gegeven voor het antwoord op de derde onderzoeksvraag. 

De derde onderzoeksvraag luidt: Welke invloed heeft de omgeving van een zorgorgani-
satie op het functioneren van de Raad van Toezicht in de Nederlandse gezondheidszorg?

 – Welk effect heeft de (veronderstelde) toenemende marktwerking op het functio-
neren van Raden van Toezicht in de Nederlandse gezondheidszorg?

 – In hoeverre is er sprake van een toenemende mate van extern toezicht en welke 
consequenties heeft dit voor het functioneren van Raden van Toezicht in de Ne-
derlandse gezondheidszorg?

De vraag naar de invloed van de omgeving op het functioneren van de Raad van Toe-
zicht is beantwoord door te kijken naar de effecten van de (veronderstelde) toenemen-
de marktwerking en de ontwikkelingen op het vlak van het externe toezicht.

Als we stilstaan bij de marktwerking in de gezondheidszorg, dan kan worden opge-
merkt dat de mate waarin marktprikkels effect hebben op het gedrag van zorgorgani-
saties, vooral afhangt van de wijze waarop bestuurders ermee omgaan. Er is geen on-
dersteuning gevonden voor de gedachte dat door de toenemende marktwerking, die 
leidt tot grotere financiële risico’s voor zorgorganisaties, de toezichthouders dichter bij 
de bestuurdersstoel komen. Zolang bestuurders voldoende informatie geven en de 
toezichthouders hen vertrouwen, blijven deze op afstand.

Er lijkt sprake te zijn van toenemend extern toezicht, in ieder geval in de beleving van 
bestuurders en toezichthouders. Mogelijk komt dit doordat incidenten steeds meer 
media-aandacht krijgen, waarna de politiek erop springt. Dit heeft gevolgen voor het 
handelen van de rijksinspecties, omdat van hen vaak extra actie wordt verwacht door 
de politiek. Naarmate dit meer gebeurt, gaan ook bestuurders en toezichthouders va-
ker reageren op incidenten, om te voorkomen dat zij bij een eventuele inspectie nadelig 
in het nieuws komen.

Met name de ontwikkelingen inzake het toetsingskader van de Inspectie voor de Ge-
zondheidszorg (IGZ) duiden erop dat de Raad van Toezicht vaker in beeld kan komen 
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als gesprekspartner van de IGZ, waar dit tot heden haast uitsluitend de Raad van Be-
stuur is. Desalniettemin ziet het er niet naar uit dat het externe toezicht zich daad-
werkelijk op de kerntaak van de Raad van Toezicht gaat richten: toezien op het functi-
oneren van de Raad van Bestuur. De overlap of raakvlakken liggen duidelijk op het 
terrein van de kwaliteit van zorg en de patiëntenveiligheid.

Samenvattend kunnen we stellen dat de omgeving van een zorgorganisatie zeker in-
vloed heeft op het functioneren van Raden van Toezicht, in de zin dat ze prikkels 
geeft tot bepaald gedrag, maar dat de mate van en de vorm waarin beïnvloeding 
plaatsvindt vooral afhangt van de manier waarop de Raad van Bestuur deze omstan-
digheden en ontwikkelingen vertaalt naar intern beleid.

De vierde onderzoeksvraag is: In hoeverre is het mogelijk om overeenkomsten en ver-
schillen in het functioneren van Raden van Toezicht te typeren op basis van een beperkt 
aantal variabelen en welke zijn dat dan?

In dit onderzoek is gebleken dat de variabele vertrouwen een belangrijke verklarende 
variabele is voor het gedrag van toezichthouders in de gezondheidszorg. De reden 
hiervan ligt erg voor de hand: de relatie tussen een Raad van Toezicht en een bestuur-
der begint met het uitspreken van vertrouwen, door iemand als bestuurder aan te 
stellen. Bovendien eindigt de relatie met een vertrouwensbreuk, als een Raad van 
Toezicht besluit een bestuurder te ontslaan. De kunst is dus om helder te krijgen hoe 
het met dit vertrouwen zit in het dagelijkse functioneren van een bestuurder, zodat 
het niet zo ver hoeft te komen dat een dalend vertrouwen dusdanig wordt, dat de 
Raad van Toezicht zich genoodzaakt ziet de bestuurder te ontslaan. 

Figuur S2: Model Gedragstypologieën Intern Toezicht

Toetsen Laten informeren

Beïnvloeden Adviseren

VEEL AFSTAND:
AFSTAND HOUDEN

TOEZICHT 
HOUDEN

WEINIG VERTROUWEN:
CONTROLEREN

VEEL VERTROUWEN:
VERTROUWEN GEVEN

WEINIG AFSTAND:
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Het Model Gedragstypologieën Intern Toezicht (figuur S2.) is ontwikkeld om gedrag 
van Raden van Toezicht te kunnen verklaren en om gedragspatronen van verschil-
lende Raden van Toezicht met elkaar te kunnen vergelijken. In het empirisch onder-
zoek is gebleken dat de variabelen in het model, vertrouwen en afstand, nog niet 
nauwkeurig genoeg geoperationaliseerd zijn om tot valide inschattingen en vergelij-
kingen te kunnen komen: het is nog onvoldoende gelukt om uitspraken eenduidig te 
scoren in de vier gedragstypologieën die we hebben gekoppeld aan combinaties van de 
variabelen vertrouwen en afstand. Desalniettemin is een belangrijk resultaat van het 
onderzoek dat toezichthouders verreweg de meeste tijd (> 90%) gedrag vertonen dat 
zich bevindt in het kwadrant ‘laten informeren’ (veel vertrouwen en veel afstand). Dit 
resultaat was niet verwacht. Wij veronderstelden namelijk dat het gedrag van Raden 
van Toezicht meer gelijkmatig verdeeld zou zijn over de vier kwadranten: laten infor-
meren, toetsen, adviseren en beïnvloeden. Gezien de uitkomsten van het empirisch 
onderzoek moet een conclusie echter zijn dat ‘laten informeren’ de natuurlijke toe-
stand van het interne toezicht is. Op zichzelf is dit ook logisch omdat ‘laten informe-
ren’ het kwadrant van veel vertrouwen en veel afstand is. In principe hebben toezicht-
houders (veel) vertrouwen in hun bestuurders en vinden ze het erg belangrijk vol-
doende afstand te bewaren tot de bestuurdersstoel. De andere kant van deze constate-
ring is wel dat het kritisch vermogen van Raden van Toezicht op de keper beschouwd 
beperkt is, tenzij zaken al langere tijd niet goed gaan en het vertrouwen in de bestuur-
der eigenlijk al zo goed als verdwenen is. Dan wordt in korte tijd doorgepakt. Hoe dan 
ook: de vormgeving van de countervailing-power van Raden van Toezicht behoeft 
aandacht.

Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat toezichthouders zich zeer bewust zijn van hun 
positie. Ze zijn ook in vergaderingen expliciet ermee bezig dat ze moeten voorkomen 
op de bestuurdersstoel te gaan zitten. Aangezien toezichthouders hier in de praktijk 
zo nadrukkelijk aandacht aan besteden, is onze conclusie dat het adagium ‘de Raad 
van Bestuur bestuurt’ meer gerelativeerd zou moeten worden. Dit adagium leidt er in 
de praktijk namelijk toe dat Raden van Toezicht op (te) grote afstand staan en niet 
altijd kritisch genoeg doorvragen. Anders gezegd: de zoektocht van toezichthouders 
om op gepaste afstand te blijven heeft er vooralsnog toe geleid dat deze afstand eerder 
te groot dan te klein is, waarbij de trend eerder vergroting dan verkleining van de 
afstand lijkt te zijn. De reden hiervoor is de behoefte aan zo efficiënt mogelijk tijdge-
bruik: minder leden in een Raad van Toezicht en minder vergaderen. Ook lijkt de aan-
dacht voor de minder formele zaken, zoals informele bijeenkomsten, bedrijfsbezoe-
ken en themasessies, af te nemen terwijl deze voor het vertrouwen juist zo belangrijk 
zijn.

Kort samengevat is het antwoord op de vierde onderzoeksvraag dat het goed mogelijk 
lijkt om met een model van twee variabelen (vertrouwen en afstand) het functioneren 
van Raden van Toezicht adequaat te typeren, in de zin dat kennis over de genoemde 
variabelen veel inzicht geeft in de manier waarop Raden van Toezicht invulling geven 
aan hun taak.
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Ten slotte luidt het antwoord op de probleemstelling in de eerste plaats dat Raden van 
Toezicht op tal van kenmerken van elkaar (kunnen) verschillen. De belangrijkste ken-
merken zijn: de bestuurlijke competenties, de invulling van de as voorzitters Raad van 
Toezicht – Raad van Bestuur, de groepsdynamica en de diversiteit in de samenstelling 
van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. In de tweede plaats laten Raden 
van Toezicht in de praktijk in vergelijkbare omstandigheden hetzelfde type gedrag 
zien, waarbij ‘laten informeren’ als de ‘natuurlijke toestand’ van een Raad van Toe-
zicht moet worden gezien. Ten slotte is gebleken dat de variabele ‘vertrouwen’ en in 
mindere mate de variabele ‘afstand’ belangrijke bijdragen leveren aan het verklaren 
van het gedrag van interne toezichthouders.
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The reason for this research is the need to gain more insight into the functioning of 
Supervisory Boards in daily practice. Three case studies form the core here and three 
Supervisory Boards have been monitored for a year. This means that the researcher 
was present during all meetings and, for this purpose, received all documents pertai-
ning to these meetings. At the end of this year, all supervisors and administrators 
were interviewed. Thus, this research may be typified as longitudinal case study re-
search. 

The following problem underlies this study: What similarities and differences can 
we observe in the functioning of Supervisory Boards in Dutch healthcare and how 
can we account for them?

The research consists of four parts, of which the first part is about the design. Here, 
in addition to the problem, the research questions will be formulated as well, and the 
methodology will be elaborated. In the second part, the conceptual framework is de-
veloped. This starts with a sketch of the historical context of the current Supervisory 
Board model and the various themes that have dominated the discussion on good 
governance in the past decades. This is followed by a chapter in which the field of 
force surrounding supervision in healthcare will be sketched. Here, the question is 
pondered of how to carry out the description and analysis of the subsequent three 
studies in such a way that they can be properly compared to each other. To this end, 
three analysis perspectives will be developed, which are the macro-, meso- and micro-
level perspectives (see figure S1 below). In the third part, we describe the three cases, 
after which, in the fourth part, various results will be presented. This is first and fore-
most an analysis and a comparison of the three cases. A model will subsequently be 
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developed, which has as its starting point the best possible accounting for behaviour 
of supervisors on the basis of as few variables as possible. The research will finish 
with a reflective analysis, conclusions and recommendations.

The problem mentioned above is worked out on the basis of four research questions. 
The first research question is: What does ‘functioning’ of a Supervisory Board entail?

By the ‘functioning of Supervisory Boards’ we mean the way in which the Supervisory 
Board in question implements the tasks and responsibilities with which it is entrus-
ted, via Dutch law, and within the statutes and regulations of the organisation it su-
pervises. Supervisory Boards mainly supervise the functioning of Boards of Directors. 
They do this by conferring periodically with each other and with the Board of Direc-
tors on the basis of an agenda that is drawn up jointly. Here, it is specifically the 
Board of Directors that provides the Supervisory Board with the information it requi-
res. The research has shown that Supervisory Boards differ from each other in respect 
of several characteristics, but largely display similar behaviour in their meeting practi-
ces. In this respect, ‘being informed’ is the so-called ‘natural state’ of the Supervisory 
Board: in the normal course of events, the Supervisory Boards primarily function in 
such a way that they are informed of the progress in various policy areas, on the basis 
of a Strategic Policy Plan that they have authorised themselves.
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Figure S1. Classification scheme: Governance Healthcare

Macro-level perspective/ the rule of law 
and the healthcare system
1. Laws and regulations; 
2. Financing structure;
3. Economic tide; 
4. Institutional structure (culture).

Meso-level perspective / 
the healthcare organisation 

and its immediate environment
1. Administrative relationships 

(Client Council, Works Council 
and Medical staff);

2. Functioning of policies and 
quality system;

3. Explicit (external) stakeholder 
management;

4. Financial situation;
5. Preventing incidents;
6. Power and vision of unions, client 

organisations and trade associa-
tions;

7. Attitude of financers (healthcare 
agency, insurers and banks);

8 Attitude of municipalities in the 
area;

9. Competition with other 
healthcare organisations. 

Micro-level perspective / 
Board of Directors – Supervisory 
Board of healthcare organisation

1.  Administrative competencies of the 
Board of Directors – Supervisory 
Board;

2.  Scope and demographic composi-
tion of the Board of Directors and 
the Supervisory Board;

3.  Group dynamics;
4.  Agreement on TRC*;
5.  Agreement on vision and strategy;
6.  Relationship: presidents of Board 

of Directors – Supervisory Board;
7.  Degree of information asymmetry.

* tasks, responsibilities and competencies

The second research question is: What characteristics of organisations and their mem-
bers account for the functioning of Supervisory Boards in Dutch Healthcare?
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From this research, it can be concluded that the characteristics providing the greatest 
insight into the functioning of Supervisory Boards usually say something about the Su-
pervisory Board or its members. We refer to the characteristics at the so-called ‘micro-
perspective’ level. In this respect, the most important characteristics are: administrative 
competencies, scope and demographic composition of the Board of Directors and the 
Supervisory Board, group dynamics and the relationship between the presidents of the 
Supervisory Board and the Board of Directors. The ‘agreement on vision and strategy’ 
characteristic is slightly less prominent, but it certainly plays a part.

The fact that the characteristics mentioned above influence the functioning of Supervi-
sory Boards does not come as a surprise nor is it striking. The added value of this re-
search lies mainly in the elaboration of these characteristics. In the relevant administra-
tive competencies, for example, it is not so much about knowledge and network – central 
to most recruitment and selection processes of supervisors – as it is about organisational 
sensitivity, focus on communication, group dynamics et cetera. In other words: the more 
feminine managerial properties have greater relevance than is usually argued and assu-
med in existing supervisory practice. This fits in with the conclusion that diversity wit-
hin Supervisory Boards is still too limited, both in respect of the male-female ratio and 
in the domain of age, cultural background and experience.

With regard to group dynamics, we have established that they are crucial in the imple-
mentation of decisions in Supervisory Boards. In this research into Supervisory Boards, 
this is increasingly acknowledged, although it is still not a widely supported opinion. 
What struck us in our case studies is that the dynamics within Supervisory Boards dis-
play more similarities than differences. 

The axis of presidents of the Supervisory Board – Board of Directors is highly relevant to 
the functioning of the Supervisory Board. The reason for this lies less in the formal sta-
tus – setting the agenda together for example – than in assessing when certain issues be 
put on the agenda and how they are discussed. Furthermore, it appears that the presi-
dent of the Board of Directors has a decisive influence on the proceedings in the mee-
tings of the Supervisory Board. On the other hand, the method of preparation, as well as 
the continuous presence of the Board of Directors in the Supervisory Board meetings, 
causes the personal opinion forming of the Supervisory Board as a whole to be very limi-
ted. Partly because supervisors wish to display unity towards the board, not nearly eve-
rything that supervisors personally deem important is said in meetings!

Although Supervisory Boards hold the adage ‘governance governs’ in high regard, there 
is a broad consensus that supervisors will have to be able to agree on the content of the 
strategy of the organisation in order to be able to properly fulfil their role. Therefore, 
as far as strategy development is concerned, the Supervisory Board is not a remote 
body, although supervisors do try to be reticent in putting forward their own opinions. 
However, if the Board of Directors wants to go in a direction in which the content does 
not feel right to supervisors, then they will not allow this, not even if the board has 
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gone through the policy process internally in a proper way and there is a general con-
sensus.

If we look at the items outside the micro-level perspective, then the following characte-
ristics appear to be paramount: the financial situation, the relationship with financers 
and the financing structure. In addition, the characteristic ‘functioning of policies and 
quality system’ plays a role. Within this framework, it should be noted, moreover, that 
the institutional culture in the Netherlands is increasingly becoming the subject of de-
bate, although this is still particularly the case in academic circles. The issue here is that 
the Netherlands, in many areas, is increasingly acquiring ‘Anglo-Saxon’ features, while 
our society has its origins in Rhenish culture, in which there is greater focus on the im-
portance of trust, for example. These remarks form the prelude to the answer to the 
third research question. 

The third research question is: What influence does the environment of a healthcare or-
ganisation have on the functioning of the Supervisory Board in Dutch healthcare?

 – What impact do the (supposedly) increasing market forces have on the functioning 
of Supervisory Boards in Dutch healthcare?

 – To what extent is there an increasing degree of external supervision, and what 
consequences does this have for the functioning of Supervisory Boards in Dutch 
healthcare?

The question pertaining to the influence of the environment on the functioning of the 
Supervisory Board is answered by looking at the effects of the (supposedly) increasing 
market forces and the developments in the field of external supervision.

If we dwell on the market forces in healthcare, then it may be remarked that the extent 
to which market incentives have an effect on the behaviour of healthcare organisations 
mainly depends on the way in which administrators deal with this. No support has been 
found for the idea that, due to the increasing market forces – leading to greater financial 
risks for healthcare organisations – the supervisors approach the administrative seat 
ever more closely. As long as administrators provide enough information and the super-
visors trust them, they will keep their distance.

There seems to be increasing external supervision, at least in the experience of adminis-
trators and supervisors. A possible reason for this may be that incidents are receiving 
more and more media attention, following which these incidents become a plaything for 
politics. This has consequences for the actions of government inspectorates, because 
political bodies often expect them to take additional action. The more this happens, the 
more administrators and supervisors will also react to incidents, in order to prevent 
themselves from being portrayed negatively in the news in the event of an inspection.

In particular, the developments regarding the assessment framework of the Health-
care Inspectorate (IGZ) suggest that the Supervisory Board may come to the fore 
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more often as interlocutor of the IGZ, where this has hitherto almost exclusively been 
the Board of Directors. Nevertheless, there are no signs that external supervision is 
really going to focus on the core business of the Supervisory Board: supervising the 
functioning of the Board of Directors. The overlap or interface clearly lies in the sphere 
of healthcare quality and patient safety.

In summary, we can argue that the environment of a healthcare organisation certainly 
influences the functioning of Supervisory Boards, in the sense that it provides stimuli 
for a certain type of behaviour; however the extent to which, and the form in which, 
this influencing occurs mainly depends on the way in which the Supervisory Bored 
translates these circumstances and developments into internal policies.

The fourth research question is: To what degree is it possible to typify similarities and 
differences in the functioning of Supervisory Boards on the basis of a limited number of 
variables, and what are these variables?

This research has shown that the variable of trust is an important variable explaining the 
behaviour of supervisors in healthcare. The reason for this is very obvious: the relations-
hip between a Supervisory Board and an administrator starts with the expression of 
trust, by appointing somebody as administrator. Moreover, the relationship ends with a 
breach of trust, when a Supervisory Board decides to dismiss an administrator. The trick 
is to obtain a clear picture of what the situation with trust is in the daily functioning of 
an administrator, so that matters will not have to come to a head when trust has declined 
so dramatically that the Supervisory Board feels forced to dismiss the administrator. 

Figure S2: Model Behavioural Typologies: Internal Supervision

A LOT OF DISTANCE
KEEPING DISTANCE

SUPERVISION
LITTLE TRUST:
MONITORING

A LOT OF TRUST:
  GIVING TRUST

LITTLE DISTANCE;
STEERING

Testing Being informed

Influencing Advising
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The model Behavioural Typologies: Internal Supervision (figure S2.) has been develo-
ped in order to be able to explain the behaviour of Supervisory Boards, and to able to 
compare behavioural patterns between various Supervisory Boards. Empirical re-
search has shown that the variables in the model, trust and distance, have not yet 
been sufficiently operationalised for us to be able to present valid assessments and 
comparisons: as yet we have insufficiently succeeded in unequivocally scoring the 
statements in the four behavioural typologies that we have coupled with combinati-
ons of the variables of trust and distance. Nevertheless, an important outcome of the 
research is that for the majority of the time (> 90%) supervisors display behaviour 
that is located in the quadrant ‘being informed’ (a lot of trust and a lot of distance). 
This result was not expected, as we assumed that the behaviour of Supervisory Boards 
would be spread more evenly across the four quadrants: being informed, monitoring, 
advising and influencing. In view of the results of the empirical research, however, we 
must conclude that ‘being informed’ is the natural state of internal supervision. In 
itself, this is logical, as ‘being informed’ is the quadrant of a lot of trust and a lot of 
distance. In principle, supervisors have (a lot of) trust in their administrators and 
they think it is very important to keep a sufficient distance from the administrative 
seat. The other side of this observation is that, on closer inspection, the critical ability 
of Supervisory Boards is rather limited, unless matters have not been going well for a 
longer period of time, and trust in the administrator has basically all but disappeared. 
Then, decisions are made with incredible speed. In any case, the design of the coun-
tervailing power of Supervisory Boards requires our attention.

It also evident from the research that supervisors are very conscious of their position. 
In meetings too, they explicitly bear in mind that they should refrain from sitting in 
the administrative seat. Since supervisors pay attention to this explicitly in practice, 
our conclusion is that the adage ‘the Board of Directors governs’ would have to be put 
more in perspective. In practice, this adage leads to a situation where Supervisory 
Boards are at a long, if not too long, distance, and do not always ask enough critical 
questions. Put differently: the quest of supervisors for staying at an appropriate dis-
tance has so far led to this distance being too long rather than too short, whereby the 
trend seems to be increasing instead of reducing the distance. The reason for this lies 
in the need for time management that is as efficient as possible: fewer members in a 
Supervisory Board and fewer meetings. In addition, attention to less formal matters, 
such as informal gatherings, company visits and theme sessions, seems to be on the 
wane, while these matters are of such great importance for the development of trust.

In short, the answer to the fourth research question is that it appears to be very pos-
sible to use a model consisting of two variables (trust and distance) to adequately ty-
pify the functioning of Supervisory Boards, in the sense that knowledge of said varia-
bles provides a great deal of insight into the way Supervisory Boards fulfil their tasks.

Lastly, the answer to the problem is first and foremost that the Supervisory Boards 
can differ from one another in a host of characteristics of which the most important 

bsl - Toezichtdynamica.indd   301 05-11-13   14:49



302

Summary

ones are: the administrative competencies, the implementation of the axis of presi-
dents of the Supervisory Board – Board of Directors, group dynamics and the compo-
sitional diversity of the Supervisory Board and the Board of Directors. Secondly, in 
practice, Supervisory Boards display the same behaviour under similar circumstances, 
where ‘being informed’ ought to be considered the ‘natural state’ of a Supervisory 
Board. Finally, it has become clear that the variable of ‘trust’, and, to a lesser extent, 
the variable of ‘distance’, contribute substantially to the explanation of the behaviour 
of internal supervisors.
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