
10 Skipr • nr. 1 • januari 2018

Coverstory



nr. 1 • januari 2018 • Skipr 11

  Toezicht  • Verantwoording • Skipr 99

W

Verzekeringspolis 
 met diffuse dekking

Toezichthouders zien zich geconfronteerd met meer verplichtin-
gen. Daar staat een hogere bezoldiging tegenover. Wat is de maat-
schappelijke meerwaarde als we kijken naar kosten en baten? 
Door Philip van de Poel

“Wat is de relevantie van de raad van toezicht; 
doet deze er wel toe?” De NVTZ-commissie Le-
gemaate valt in het essay Mandaat en moeras 
met de deur in huis. De Nederlandse Vereni-
ging van Toezichthouders in Zorg en welzijn is 
niet de enige partij die toezichthouders wil aan-
zetten tot zelfreflectie. Governance-denktank 
The Midfield luidt zijn eerste jaarcongres zelfs 
in met een dubbele vraag: “Do boards really 
matter? – Wat is de meerwaarde van intern 
toezicht?” 
De samenleving verwacht steeds meer van 
raden van toezicht in zorg, volkshuisvesting en 
onderwijs, constateert The Midfield. Langs de 
lijnen van meer verantwoordelijkheden, meer 
taken, grotere aanspreekbaarheid en sterkere 
aansprakelijkheid moet intern toezicht bijdra-
gen aan betere dienstverlening, betere organi-
saties en een betere samenleving.  
Doen raden van toezicht dit ook? En zo ja, hoe 
worden de baten voor de buitenwacht in beeld 
gebracht? Is het wenselijk of überhaupt moge-
lijk om het werk van toezichthouders in harde, 
meetbare criteria weer te geven? “Dat laatste 
is moeilijk”, zegt Goos Minderman, hoogleraar 

Public Governance en directeur van The Mid-
field. “Het toezicht heeft best een verantwoor-
dingsprobleem. Toezicht is eigenlijk overlast, 
ballast. Je doet dingen over, je reflecteert. Het 
is een soort verzekeringspolis. Als er niks ge-
beurt, heb je die premie voor niks betaald.”

Bezoldiging
De kosten van deze ‘verzekeringspolis’ be-
staan vrijwel volledig uit de bezoldiging van de 
toezichthouders. De gezamenlijke ‘premie’ die 
de honderd grootste zorgaanbieders ophoes-
ten voor hun raden van toezicht is in 2016 8 
miljoen euro. In 2011 berekent Skipr op basis 
van de jaarverslagen voor deze zelfde groep van 
ruim 600 toezichthouders een bedrag van 6 
miljoen euro.  
Geen dramatische stijging dus. Tenminste niet 
in het licht van de opgehoogde bezoldigings-
percentages voor interne toezichthouders, 
zoals vastgelegd in de WNT2. Leden van raden 
van toezicht mogen sinds de invoering in 2016 
maximaal 10 procent in plaats van 5 procent 
van een bestuurderssalaris verdienen. Voor 
voorzitters geldt een maximum van 15 pro-
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Wat is de kerntaak van de raad 

van toezicht? Volgens de NVTZ-

commissie Legemaate is dat het 

verstrekken van het maatschap-

pelijk mandaat aan de raad van 

bestuur. Deze rol opvatten als 

een verlengstuk van het werkge-

verschap is volgens  Legemaate 

“te smal, te technisch”. Het gaat 

om het ter beschikking stel-

len van een maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. Daarmee 

is de raad van toezicht “schar-

nierpunt tussen de organisatie 

en de samenleving”. Tezelfder-

tijd zijn de toezichthouders au-

tonoom en onafhankelijk van 

welke belangengroep dan ook.   

Mandaat

Skipr 1 - 12

cent in plaats van 7,5 procent. Met deze verho-
ging wil de Tweede Kamer ‘concreet erkenning  
geven aan de groeiende verwachtingen aan en 
verantwoordelijkheden van interne toezicht-
houders’, zo leert de Memorie van toelichting. 

Maatschappelijk belang
Toch is dit niet het hele verhaal. Als gevolg 
van Europese regels hebben zorginstellingen 
anders dan enkele jaren geleden te maken met 
een BTW-verplichting ten aanzien van toezicht-
houders. Daarmee zou het feitelijke bedrag dat 
de honderd grootste aanbieders voor toezicht 
betalen niet 8 miljoen euro, maar bijna 10 mil-
joen euro zijn. Afgezet tegen de bedragen die 
in de zorg op macroniveau omgaan nog steeds 
geen bedrag om steil van achterover te slaan. 
Maar gezien het maatschappelijk belang van de 
sector is de vraag wat de samenleving hier voor 
terugkrijgt niet meer dan logisch.  
Beantwoording van die vraag is lastig, al was 
het maar vanwege de forse onderlinge bezoldi-
gingsverschillen. Die lijken niet altijd goed te 
rijmen met de WNT-regels. De toezichthouders 
van het Universitair Medisch Centrum Gronin-
gen (jaaromzet 1,2 miljard euro) kennen zich-
zelf in 2016 gezamenlijk iets meer dan 63.000 
euro toe, waarmee ze ruim onder de norm 

blijven. Die van het Admiraal De Ruyter Zie-
kenhuis (omzet 207 miljoen euro)  met 134.000 
euro meer dan het dubbele, daarbij rekenend 
met een individuele vergoeding die past bij de 
zwaarste categorie instellingen. VVT-organisa-
ties Laurens en Aafje zitten in 2016 beide in de 
hoek waar de klappen vallen: financiële zorgen, 
maatregelen van de inspectie, kritiek van pers 
en publiek op en gerommel in de top. Toch zit 
er een aanzienlijk verschil in het totaalbedrag 
voor toezicht: Aafje 72.300 euro tegen Laurens 
104.881. 

Op straat
Wat bij nadere beschouwing ook opvalt, is dat 
het vergeefs zoeken is naar een direct verband 
tussen de kosten en de kwaliteit van het interne 
toezicht. Neem bijvoorbeeld Treant Zorggroep. 
Als gevolg van een moeizame fusie struikelt het 
concern van drie noordelijke ziekenhuizen en 
zeventien woonzorgcentra van crisis naar crisis. 
In een poging het tij te keren, zet de zevenkop-
pige raad van toezicht onder aanvoering van 
VVD-coryfee Bas Eenhoorn eind 2016 vlak voor 
de jaarwisseling twee bestuurders op straat. 
Volgens de raad past hun bestuurlijk profiel 
niet langer bij de noden van Treant.  
Het ontslag krijgt in augustus 2017 een kost-

 1. Wouter Bos

Voorzitter raad van bestuur 

VUmc. Medevormgever van de 

megafusie met het AMC. Wist 

als officieus ambassadeur het Europees Medi-

cijn Agentschap voor Nederland te winnen. 

  2 Pauline Meurs 

Voorzitter Raad voor Volks-

gezondheid en Samenleving. 

Hoogleraar, oprichter en direc-

teur Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, lid 

raad van toezicht AMC en UvA.

  3 Wim van der Meeren 
Voorzitter raad van bestuur CZ. 

Al jaren hoog in de Skipr 99. 

Was voordat hij naar CZ ging 

lid van de raad van bestuur van het Elisabeth 

Ziekenhuis in Tilburg.  

 

 4 Ernst Kuipers 

Voorzitter raad van bestuur 

Erasmus MC. Tevens voorzitter 

NFU, lid Gezondheidsraad en 

bestuurslid DICA. In 2017 Zorgmanager van 

het jaar. 

 5   Ruben Wenselaar

Voorzitter raad van bestuur 

Menzis. Zet zich persoonlijk 

in voor de verlichting van de 

regeldruk. Lid raad van toezicht Hogeschool 

Arnhem Nijmegen (HAN).

 

                     
  6 André Rouvoet  

Sinds 2012 voorzitter Zorgver-

zekeraars Nederland. Daarvoor 

minister voor Jeugd en Gezin. 

Tevens voorzitter raad van toezicht Enver Jeugd-

zorg en TriviumLindenhof.

5 
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Kaf

Om toezichthouders ter wille te 

zijn is de NVTZ dit jaar een ‘di-

gitale vereniging’ gestart. Via 

dit platform kunnen toezicht-

houders makkelijk contact met 

elkaar onderhouden of kennis 

en ervaring uitwisselen. De digi-

tale vereniging ondersteunt ook 

het programma Goed Toezicht, 

waarmee raden van toezicht 

hun toegevoegde waarde voor 

de raad van bestuur, de organi-

satie en de samenleving zicht-

baar kunnen maken. “Het zal 

helpen het kaf van het koren te 

scheiden”, zegt NVTZ-voorzitter 

Erik Dannenberg over het digi-

tale platform. “Er zijn al heel wat 

organisaties die er trainingen 

en verslagen in hebben gezet. 

Daarmee wordt voor de buiten-

wacht goed navolgbaar wat je 

doet.” 

  11   Loek Winter

Eigenaar MC Groep. Geeft als di-

recteur DC Klinieken leiding aan 

specialistische centra, via MC 

Groep betrokken bij ziekenhuizen in Lelystad, 

Emmeloord en Amsterdam.

 
 

 12 Gijs de Vries  

Voorzitter raad van toezicht Eras-

mus MC. Daarnaast algemeen 

directeur van het Nederlandse 

Rode Kruis. Tevens lid raad van commissaris-

sen van Academy Het Dorp.

 7 Jos de Blok 

Directeur Buurtzorg Nederland. 

Werd beroemd met zijn zelf-

sturende teams die inmiddels 

overal in de zorg zijn doorgedrongen. Werkt 

aan Zorgeloos; een nieuwe zorgverzekeraar.

 8 Alexander Rinnooy Kan 

Voorzitter raad van toezicht 

AMC. Universiteitshoogleraar 

Economie en Bedrijfskunde aan 

de UvA. Voerde in 2008 de allereerste Skipr 

99 aan.

  9 Chris Oomen 
Voorzitter raad van bestuur 

DSW.  Wil niet in het bestuur 

van Zorgverzekeraars Nederland 

en vaart al jaren zijn eigen koers. Is niet bang 

om zijn mening te geven.  

 

 10 Ab Klink 

Lid raad van bestuur VGZ. Van 

2007 tot 2010 minister van 

Volksgezondheid in het kabinet 

Balkenende IV. Tevens hoogleraar aan de Vrije 

Universiteit.

baar staartje als het Scheidsgerecht oordeelt 
dat de raad van toezicht bij het ontslag on-
zorgvuldig te werk is gegaan. Oud-bestuurder 
Bruins krijgt daarom een schadevergoeding van 
420.000 euro toegewezen. Volgens het Scheids-
gerecht is met name de manier waarop de raad 
in het openbaar de bestuurders de schuld geeft 
van de fusieproblemen onnodig beschadigend 
en ongepast voor een goed werkgever. Slordig 
voor een raad die met een totale bezoldiging 
van 125.625 euro aan de bovenkant van het 
beloningsspectrum zit. 

Niet eenvoudig
Falend toezicht of niet, volgens de betrokken 
toezichthouders is de hoogte van hun bezoldi-
ging conform de WNT-regels. Die regels zijn 
met een uitgebreid achterliggend puntenstelsel 
overigens nog niet zo eenvoudig. In concreto 
komen ze neer op een absoluut jaarmaximum 
van 17.900 euro voor leden en 26.850 euro 
voor voorzitters. Daarbij gaat het wel om 
organisaties met een  omzet vanaf 300 miljoen 
euro, meerdere financieringsbronnen en een 
hoge mate van complexiteit en kennisintensi-
viteit.  
Vrijwel alle toezichthouders van de honderd 
grootste instellingen blijven onder deze maxi-

mumnorm. Uitzondering vormen de toezicht-
houders van het Elisabeth-TweeSteden Zie-
kenhuis. Met een bezoldiging van 34.356 euro 
is jurist Joep Hubben in 2016 de best betaalde 
voorzitter. Ook de leden zitten met 22.904 
boven de bezoldigingsnorm. Als verklaring 
voor de overschrijding wordt in het jaarverslag 
verwezen naar het overgangsrecht. 

Gerijpte CV’s
Beroepsvereniging NVTZ adviseert toezicht-
houders juist terughoudendheid bij eventuele 
verhoging van de bezoldiging. De NVTZ acht 
maxima van 8 en 12 procent van een bestuur-
derssalaris passend, oftewel  14.320 euro en 
21.480 euro. Statistische analyse leert dat van 
de 634 onderzochte toezichthouders 40 procent 
boven de adviesnorm zit.      
“Over die bedragen kun je lang discussiëren, 
maar het is een vorm van beloning voor men-
sen met gerijpte CV’s, die ze hebben verworven 
na een intensieve loopbaan. Als die zich als 
zzp’er verhuren, is het uurtarief aanmerkelijk 
hoger”, zegt NVTZ-voorzitter Erik Dannenberg. 
“De wetgever heeft een verhoging mogelijk 
gemaakt. Wij hebben daar niet om gevraagd, 
maar in het licht van de toegenomen verant-
woordelijkheid, tijdsbeslag en aansprake-

21

14

7 44

8 17
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 13 Tom Kliphuis

Voorzitter raad van bestuur VGZ. 

Na een carrière bij ING en Na-

tionale Nederlanden stapte hij 

in 2013 over naar VGZ. Durft in het zorgdebat 

steeds vaker scherpe stellingen te betrekken.  

 14 Bas Leerink 

Sinds 2013 voorzitter raad van 

bestuur Medisch Spectrum 

Twente. Daarnaast voorzitter 

raad van toezicht van ZIO Maastricht. Lid Raad 

voor Volksgezondheid en Samenleving.  

  

 15 Jos Aartsen

Voorzitter raad van bestuur 

UMCG. Vicevoorzitter NFU. Lid 

dagelijks bestuur Landelijk 

Netwerk Acute Zorg. Voorzitter raad van com-

missarissen Vektis.

 

 16 Diana Monissen

Voorzitter raad van bestuur 

Prinses Máxima Centrum. Was 

daarvoor voorzitter van de raad 

van bestuur van De Friesland Zorgverzekeraar 

en Directeur-Generaal bij VWS.  

  17 Femke Halsema

Voorzitter Vereniging Gehandicap-

tenzorg Nederland. Daarnaast 

auteur, televisiemaker en produ-

cent. Was van 2002 tot 2010 fractievoorzitter van 

GroenLinks. 

   

  18 Kim Putters

Directeur SCP. Bijzonder 

hoogleraar en kroonlid SER. 

Adviserend lid WRR. Lid raad 

van advies Nationale Jeugdraad. Van 2003 tot 

2011 lid van de Eerste Kamer. 

lijkheid vinden wij het passend. Met het hele 
scholings- en accreditatietraject vraagt het veel 
meer van toezichthouders dan vroeger. Ook 
het afbreukrisico is veel groter. Vroeger keek 
iedereen eerst naar de bestuurder als er iets 
misging, tegenwoordig gaat de camera al vrij 
snel richting toezichthouders.”

Media
“De rol van de media is gigantisch toegenomen 
op een niet altijd positieve manier”, reageert 
Dorine Burmanje, oud-voorzitter van de raad 
van toezicht van het Canisius-Wilhelmina 
Ziekenhuis. “De angst is groot om in de krant 
te komen met een te hoog salaris of omdat een 
patiënt is overleden. Iedereen doet krampach-
tig zijn best om bij dat soort beelden weg te 
blijven.” 
Burmanje verzet zich tegen zulke negatieve 
stereotyperingen. “Men denkt vaak: wat hoef 
je als toezichthouder nou helemaal te doen? Je 
mag een beetje meekijken en je krijgt er nog 
geld voor ook. En als de discussie over geld of 
personeel gaat, denkt iedereen daar ook wel iets 
over te kunnen zeggen.”

Governancecode
Ten onrechte, vinden vrijwel alle betrokkenen, 

want toezichthouden is een vak. Van verschil-
lende zijden worden pogingen ondernomen om 
dit vak nadrukkelijker op de kaart te zetten. 
Eén van de pijlers van deze professionalise-
ringsslag is de nieuwe Governancecode Zorg, 
die begin dit jaar van kracht is geworden. NVZ-
voorzitter Yvonne van Rooy, tevens voorzitter 
van de koepel Brancheorganisaties Zorg (BoZ), 
vindt de code een mijlpaal. “Vroeger moest je 
lang zoeken voor de patiënt in beeld kwam. 
Anders dan in vorige codes, die meer afgeleid 
waren van het bedrijfsleven, staat in de nieuwe 
code de relatie tussen bestuur en toezicht met 
stakeholders in huis en patiënt of cliënt cen-
traal.” 
“Het vertrekpunt van de code is het bieden 
van goede zorg, daarin zit de maatschappelijke 
legitimatie”, vult BoZ-secretaris Johan van der 
Spek aan. “Dat staat op nummer één, dat is ook 
de toetssteen voor de code. Daarmee is deze 
code echt eigendom van de zorgpartijen. Dat 
is een betere manier om er actief en veelei-
send mee om te gaan dan afvinkregels uit Den 
Haag.”  
Van Rooy ziet in de opstelling van externe toe-
zichthouders een steun in de rug voor verdere 
verbreiding van de code.
“De IGZ en de NZa hanteren deze code voor 

Met de nieuwe Zorgbrede Gover-

nancecode, die sinds begin dit 

jaar van kracht is, wil de koepel-

organisatie BoZ af van ‘afvink-

gedrag’ in bestuur en toezicht. 

Afvinkgedrag betekent aan de 

regels voldoen omwille van die 

regels. De BoZ wil ‘de bedoe-

ling’ juist weer centraal stellen. 

In de kern van de zaak gaat 

het om het leveren van ‘goede 

zorg’; governance dient daar 

een afgeleide van te zijn. Bij zo’n 

waardegedreven aanpak hoort  

een open cultuur waarin men-

sen elkaar kunnen aanspreken 

ongeacht hiërarchie en profes-

sionele status, zo wil de code. 

“De raad van bestuur, de raad 

van toezicht, het management 

en de professioneel verantwoor-

delijken laten zien en dragen uit 

dat zij het vanzelfsprekend en 

noodzakelijk vinden om elkaar 

aan te spreken.”

Afvinkgedrag

Skipr 13 - 24
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 19 Yvonne van Rooy

Voorzitter NVZ. Daarnaast 

lid raad van commissarissen 

Nationale Nederlanden Group 

en PWC. Voorzitter raad van commissarissen 

Philips Nederland. 

 20 Margriet Schneider  

Voorzitter raad van bestuur UMC 

Utrecht. Internist, hoogleraar, 

opleider, medisch manager. 

Kent de zorg van vele kanten. Hecht sterk aan 

innovatie en kwaliteit. 

 21 Machteld Huber 

Directeur Institute for Positive 

Health. Haar nieuwe definitie 

van gezondheid heeft grote 

invloed op het denken over gezondheid en 

ziekte. 

 

 22 Hans Romijn  

Voorzitter raad van bestuur 

AMC. Sinds 2010 hoofd van de 

afdeling Inwendige Genees-

kunde en voorzitter van de divisie Inwendige & 

Uitwendige Specialismen van het AMC.  

 23 Douwe Biesma 

Voorzitter raad van bestuur St 

Antonius Ziekenhuis. Voorzit-

ter  Santeon-groep. Auteur van 

onder meer De medisch specialist is (g)een 

alleskunner.

 24 Piet Batenburg  

Voorzitter raad van bestuur Ca-

tharina Ziekenhuis. Lid bestuur 

Santeon, lid raad van toezicht 

Meetbaar Beter en voorzitter raad van toezicht 

Nierstichting Nederland.

hun eigen toezicht. Dat is nogal een ondersteu-
ning, dunkt me. Ook de zorgverzekeraars han-
teren het naleven van de code als voorwaarde 
voor contractering. Dat bewijst het draagvlak 
voor deze aanpak.”

Neveneffecten
Marlies Honingh, universitair docent bij de 
afdeling Bestuurskunde van de Radboud Uni-
versiteit, is beducht voor onbedoelde nevenef-
fecten van codes, kaders en richtlijnen. Als 
wetenschapper doet ze onderzoek naar het 
verband tussen de kwaliteit van het onderwijs-
bestuur en die van het onderwijs als zodanig. 
Wat blijkt? Een direct verband is vooralsnog 
wetenschappelijk niet aan te tonen. Wat er vol-
gens Honingh wel gebeurt, is dat betrokkenen 
een zelfbevestigende bureaucratische logica 
opbouwen, die gemakkelijk uitdijt en zich van 
de werkelijkheid los zingt. 
“In 2006 waarschuwde Roel in ’t Veld al voor 
het verdwijnen van inhoudelijkheid als ge-
volg van een sterke focus op governance. Het 
meetbaar maken van prestaties kent vaak 
perverse effecten. Dat zien we ook bij interne 
verantwoordingsprocessen, waarbij niet zelden 
de veronderstelling is dat het wel goed zit als 
je het maar geformaliseerd hebt. De vraag is in 

hoeverre er sprake is van een realistische weer-
gave van de werkelijkheid. Laat zo’n systeem 
het effect van je handelen zien of is het een 
methode om te laten zien dat het terecht is dat 
er veel geld naartoe gaat?”
Toezichthouder Burmanje is ‘niet enthousiast’ 
over de trend om het werk van toezichthouders 
steeds verder formeel in te kaderen. “We zijn de 
afgelopen acht jaar steeds meer geconfronteerd 
met het vatten van toezicht in regels, afspraken 
en generieke salarisnormen. Ik ben zelf een 
toezichthouder die het liever over integriteit 
heeft. Hoe meer je probeert in regels te vatten, 
hoe creatiever een mens wordt in het omzei-
len. Als mensen in de spiegel kijken en met 
elkaar over bijvoorbeeld reële vergoedingen 
nadenken, heb je dat soort afspraken helemaal 
niet nodig. Je bent zo druk met allerlei regels, 
afspraken en controles. Als je niet oppast, ben 
je als toezichthouder voortdurend bezig met 
vragenlijstjes; voldoen we aan alle kwaliteit, 
zijn alle NEN-normen gehaald, hebben we de 
WNT-regels goed toegepast? Allemaal controles 
op met elkaar afgesproken regels. Dat maakt 
dat je niet meer toekomt aan discussie waar het 
echt om zou  moeten gaan.” 
Ook de NVTZ  is zich blijkens het essay van 
jurist Legemaate en de zijnen dat is terug 

Citizen value

Eén van de onderwerpen waar 

hoogleraar Goos Minderman 

zich op richt is dat van de added 

citizen value. Kan een term als 

toegevoegde maatschappelijke 

waarde ook helpen de waarde 

van intern toezicht in de zorg 

vast te stellen? “De theorie van 

de maatschappelijke meerwaar-

de richt zich op andere manier 

van sturing geven”, legt Min-

derman uit. “Het gaat minder 

om concrete doelstellingen en 

kpi’s, zoals aantallen patiënten, 

maar om goede zorg in de regio. 

Het voordeel is dat je veel mak-

kelijker kunt samenwerken met 

organisaties die anders georga-

niseerd zijn. Uiteindelijke creëer 

je gezamenlijk je in die keten de 

citizen value.”

  6 

22 69
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Exit WNT3

Toezichthouders zijn overwe-

gend niet gelukkig met de 

WNT2. De strakke wettelijke 

bepalingen hollen de werkge-

versrol uit. Daarbij zit er een 

bewerkelijk puntensystemeen  

achter de WNT2. Tot veler op-

luchting lijkt verdere aanscher-

ping van de regels in de vorm 

van een WNT3 met het aantre-

den van een nieuw kabinet van 

de baan, zo suggereert althans 

een ietwat cryptische zinsnede 

uit het regeerakkoord: “Voor het 

functioneren van de overheid is 

het goed dat deze op belangrijke 

terreinen voldoende expertise in 

huis heeft. Het beloningsniveau 

bij de overheid moet zodanig 

zijn dat ook hoogwaardige en 

schaarse specialisten, bijvoor-

beeld met kennis op gebied 

van ICT, financiën of inkoop, in 

dienst kunnen worden geno-

men.”

Skipr 25 - 60

 25 Leon van Halder  

Voorzitter rvb Radboudumc 

 26 Bart Berden

Voorzitter rvb ETZ

 27 Marja van Dieijen  

Voorzitter rvb Maastricht UMC+

 28 Eelco Damen 

Voorzitter rvb Cordaan

 29 Willy Spaan

Voorzitter rvb LUMC 

 30  Jacobine Geel  

Voorzitter GGZ Nederland  

 

    31 Hans van der Schoot 
Voorzitter rvb OLVG

 32 Jaap van den Heuvel 

Voorzitter rvb RKZ

 33 Carina Hilders

Directeur Reinier de Graaf Gasthuis 

 34 Marc Daniëls 

Voorzitter Federatie Medisch Specialisten

 35 Pim van Gool

Voorzitter Gezondheidsraad 

 36 Ella Kalsbeek

Voorzitter LHV

 37 Rob Dillmann  

Voorzitter rvb Isala 

 38 Piet-Hein Buiting  

Voorzitter rvb JBZ 

 39 Loek Hermans

Voorzitter rvt Radboudumc

 40 Marcel Levi

Lid rvt NKI-AVL

 41 Greet Prins

Voorzitter rvb Philadelphia Zorg 

 42 Andrée van Es 

Voorzitter rvt UMCG

29

56

nw

39

te vinden op de NVTZ-website,  bewust van dit 
gevaar.  “Zaken als een governancecode, een 
toezichtvisie of een training over uw moreel 
kompas kunnen behulpzaam zijn als merksteen, 
maar ze kunnen ook, wanneer ze als routekaart 
gaan fungeren, de praktijk juist uithollen door 
te verdoezelen waar de dilemma’s en schuur-
punten zitten.”
Naast het gevaar van bureaucratisering kent 
professionalisering van het toezicht nog een 
ander potentieel problematisch aspect. Met de 
aangescherpte formele vereisten, het grotere 
tijdsbeslag en de hogere beloning doet ook de 
fulltime-toezichthouder zijn intrede. Oud-
Twynstra Gudde-directeur Henk van der Stelt 
is, zoals hij op zijn LinkedIn vermeldt, “profes-
sioneel toezichthouder”. Dat is terug te zien in 
zijn CV. Zo is hij lid van de raad van toezicht 
van het St. Jansdal ziekenhuis, eenzelfde func-
tie die hij vervult bij Reinaerde, Fokus, Cari-
nova en sinds juli bij AxionContinu. Daarnaast 
is hij commissaris bij Result Laboratorium, 
het gezamenlijk lab van ASZ en Rivas, en het 
Centrum Consultatie en Expertise (CCE). Eer-
der was hij in de zorg toezichthouder bij onder 
meer Meander MC en ggz-aanbieder Tactus. 
De verdiensten lopen uiteen van zo’n 10 tot 15 
mille per toezichthouderschap, samen goed 

voor zo’n 70.000 euro.  
Een dergelijke stapeling van functies roept 
vragen op. Wat blijft er over van de maatschap-
pelijke inbedding als toezicht specialistenwerk 
wordt? En belangrijker nog: kan een professio-
nal die met toezichthouden zijn brood verdient 
nog onafhankelijk zijn?   
Terechte vragen, vindt Van der Stelt, maar in 
zijn optiek is professionaliteit eerder een pre 
dan een probleem. “Veel mensen doen het 
naast hun werk, maar gezien de toegenomen 
vereisten en verantwoordelijkheden is dat bijna 
niet meer te doen. Uitgebreide scholing kan 
ik alleen maar volgen omdat toezichthouden 
mijn hoofdactiviteit is. En omdat ik op verschil-
lende plekken actief ben, hangt mijn inkomen 
noch mijn ego van die ene klus af, dus ben ik 
volstrekt onafhankelijk. Die meervoudige erva-
ring betekent ook dat ik kan ‘makelen’ tussen 
verschillende  organisaties. De lessen van de 
ene tafel, bijvoorbeeld op het gebied van ICT of 
finance & control, kan ik bij de andere inbren-
gen. Misschien moet je het wel omdraaien; 
meer professionalisering leidt ertoe dat het 
intern toezicht beter wordt ingevuld.”

Troebel
De zwaardere taakopvatting en verdere profes-
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Ruf-affaire

Het imago van het raad van 

toezicht-model kreeg dit najaar 

een knauw door de affaire rond 

directeur Beatrix Ruf van het 

Stedelijk Museum. Ruf bleek 

een eigen winkeltje te drijven 

waarbij ze haar directeurschap 

ogenschijnlijk ook nog gebruikte 

voor marketing-doeleinden. En 

dit alles zonder dat de toezicht-

houders ingrepen. Voor NRC-

columnist Jan Kuitenbrouwer 

reden om het toezichtmodel 

failliet te verklaren. “Sinds de 

invoering van dit ondeugdelijke 

RVT-model doen zich dus ook 

geregeld affaires voor met in 

de hoofdrol een ‘dominante 

bestuurder’, zoals het dan eufe-

mistisch heet, en een raad van 

toezicht, die toezien verwarde 

met toekijken en het allemaal 

liet gebeuren.”

 43 Wim van Harten  

Voorzitter rvb Rijnstate

 44 Marjanne Sint

Tot 1 april 2018 voorzitter STZ

 45 Jean-Paul van Haarlem

Voorzitter rvb ONVZ

 46 Martin van Rijn

Voorzitter rvb Reinier Haga Groep

 47 Peter Langenbach

Voorzitter rvb Maasstad Ziekenhuis 

 48 Roelof Konterman

Vicevoorzitter rvb Achmea

 49 Geert Blijham

Voorzitter rvt Maastricht UMC+

 50  Marjolein Tasche

Voorzitter rvb  Franciscus Gasthuis & Vlietland

 51  Peter van Lieshout

Voorzitter rvc Menzis

 52  Peter van der Meer

Voorzitter rvb ASZ

 53  Stephan Valk

Voorzitter rvb Parnassia

 54  Marjolein Verstappen

Voorzitter rvc Parnassia Groep 

 55 Guusje ter Horst

Voorzitter KNGF

 56 Henk Nies

Lid raad van bestuur Vilans 

 57 Jan Kremer

Hoogleraar patiëntgerichte innovatie

 58 Hugo Borst

Columnist en opsteller manifest ouderenzorg

 59  Sander Gerritsen

Directeur NVZ

 60  Chiel Huffmeijer

Voorzitter rvt Pantein
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sionalisering van de toezichthouder hebben 
vanzelfsprekend ook invloed op de relatie met 
de bestuurder. “Toezichthouders gaan meer tijd 
aan hun werk besteden en ze gaan dichter op 
de bestuurszetel zitten”, zegt Marc van Ooijen, 
bestuurder van zorgaanbieder PSW en voorzit-
ter van de governance-commissie van bestuur-
dersvereniging NVZD “Dat heeft als gevaar dat 
het troebel wordt en verantwoordelijkheden 
door elkaar gaan lopen.” Als voorbeeld noemt 
hij de zelfstandige contacten met stakeholders 
die toezichthouders steeds meer geacht worden 
te onderhouden.  
“Bij de aanbesteding in het sociaal domein in 
Midden-Limburg waar PSW actief is, zijn er op 
gebied van jeugd alleen 200 partijen gecon-
tracteerd. Zeg dat er 150 een stichting zijn met 
een raad van toezicht. Dan hebben wethouders 
alleen al met toezichthouders honderdvijftig 
keer per jaar een gesprek en bestuurders willen 
natuurlijk ook wel een gesprek.” 
“Wanneer het om echt belangrijke zaken zoals 
strategie, reorganisaties en samenwerking gaat, 
kan de bestuurder niets meer doen zonder de 
raad van toezicht”, constateert governance-
deskundige Minderman. “Dat wil dus zeggen 
dat je richting een one tier-situatie gaat.” 
De Nederlandse zorg kent van oudsher een 

tweelaagsmodel, gebaseerd op strikte scheiding 
tussen bestuurders en toezichthouders. Binnen 
een eenlaagsmodel maken de toezichthouders 
als niet-uitvoerende bestuurders deel uit van de 
raad van bestuur.  

Beter zichtbaar
Wat ook de bestuurlijke bedenkingen mogen 
zijn rond dit model, de grotere aansprakelijk-
heid van niet-uitvoerend bestuurders betekent 
mogelijk wel dat ze beter zichtbaar worden. De 
wetgever verwacht sowieso dat toezichthouders 
nadrukkelijker naar buiten gaan treden met 
uitleg over hun daden. Om te voorkomen dat 
er conflicten onder het tapijt worden gescho-
ven, moeten toezichthouders die tussentijds 
opstappen straks uitleg geven aan de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).  
Een wereld van verschil met enkele jaren 
geleden toen toezichthouders nogal eens kozen 
voor splendid isolation, zeker in de omgang 
met de pers. Een raad van toezicht vragen naar 
concrete prestaties was als de AIVD uithoren 
over het aantal in de kiem gesmoorde terreur-
aanslagen. “Ik vind het verkeerd als er neu-
rotisch wordt gedaan”, reageert Minderman. 
“Wat er meestal speelt, is dat de bestuurder 
zegt: ík treed naar buiten, want ik ben hier 
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Skipr 61-78

 61 Martin Bontje

Voorzitter InEen

 62  Jos de Beer

Directeur NVZD

 63 Dianda Veldman

Directeur Nederlandse Patiëntenfederatie

 64 Erik Dannenberg

Voorzitter NVTZ 

 65 Henk Kamp

Voorzitter ActiZ

 66 Georgette Fijneman,

Divisievoorzitter Zilveren Kruis

   67 Wout Adema 

Lid rvb St. Antonius Ziekenhuis

 68 Martin Sitalsing

Voorzitter rvb Lentis 

 69 Henk Bakker

Voorzitter V&VN  

 70 John Taks

Voorzitter rvb Diakonessenhuis

 71 Gerrit van der Wal

Lid rvt UMC Utrecht

 72 Hugo Keuzenkamp

Lid rvb Westfriesgasthuis

 

    73 Marius Touwen

Eigenaar Zorg van de Zaak

    74 Edwin Velzel 

Voorzitter rvb PGGM

 75 Jan Fidder

Voorzitter rvb ’s Heeren Loo 

 76 Ferry Breedveld

Voorzitter rvt Sanquin 

 77 Hans Feenstra

Voorzitter rvb Martini Ziekenhuis

 78 Jolande Sap

Voorzitter NPHF
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operationeel verantwoordelijk. Als jullie in het 
openbaar wat gaan roepen, zitten jullie mij 
dwars en zit je op de stoel van de bestuurder. 
Toch zie ik raden van toezicht onafhankelijker 
worden en zeggen: ik ben medeaansprakelijk 
voor wat er gebeurt, dus ik ben ook aanspreek-
baar.”  

Uitdagende stapeling
De discussie over de afbakening van verant-
woordelijkheden roept de vraag op of raden 
van toezicht gaandeweg niet zijn opgezadeld 
zijn met onverenigbare taken. Behalve werk-
gever en controleur moet een eigentijdse raad 
van toezicht ook klankbord, sparringpartner 
en maatschappelijk geweten zijn. Onderzoeker 
Honingh spreekt van ‘een uitdagende stape-
ling’.  “Voorheen werd er vooral gekeken vanuit 
de bedrijfsmatige kant en de rol als werkgever, 
maar daar zijn nu aspecten als kwaliteit en 
maatschappelijke meerwaarde bij gekomen. 
Zo’n klankbord-functie is prima, want veel in-
stellingen zijn sterk intern gericht. Maar wat als 
een bestuurder eventuele adviezen van de raad 
van toezicht opvolgt en het loopt in de soep, 
hoe kritisch kan een raad van toezicht dan zijn 
op de bestuurder? Wie is er dan verantwoorde-
lijk? Onderzoek leert dat raden van toezicht 

Stijgers en dalers

Voor wie denkt dat de eerste plek in de Skipr 99 is voorbehouden aan zorg-

verzekeraars en opinieleiders, telt de tiende editie een verrassing. Als eerste 

zorgbestuurder voert Wouter Bos dit jaar de lijst aan. Met recht en reden. Niet 

alleen geeft Bos als VUmc-bestuursvoorzitter leiding aan de miljardenfusie met 

het AMC, ook wist hij als officieuze ambassadeur en passant het prestigieuze  

Europese Medicijn Agentschap (EMA) naar Nederland te halen. Met zijn geslaag-

de optreden als internationaal lobbyist annex politiek schaakgrootmeester beli-

chaamt oud-PvdA-minister Bos als geen ander de zachte macht die de Skipr 99 

zichtbaar probeert maken. 

Een opvallend aspect van de tiende Skipr 99 is de manier waarop ideeën en 

woorden van relatieve buitenstaanders doorwerken in de zorgpraktijk. Hoogste 

nieuwe binnenkomer is directeur Machteld Huber (22) van het Institute for Posi-

tive Health. Haar ideeën over positieve gezondheid worden inmiddels ten uitvoer 

gebracht door zorgverzekeraars, ziekenhuizen en gemeenten. Ook journalist 

Hugo Borst (58) wist, samen met historica Carin Gaemers, dankzij zijn publici-

taire inspanningen niet alleen het debat in de ouderenzorg te verleggen, maar 

ook de koers van het beleid.

Ook opmerkelijk is de entree van prominente oud-politici: oud-VVD-minister 

Henk Kamp (65) is voorzitter geworden van ActiZ alsmede voorzitter van de raad 

van toezicht bij Ziekenhuisgroep Twente, voormalig staatssecretaris Martin van 

Rijn (47) is sinds december bestuursvoorzitter van de Reinier Haga Groep. 

Uit de lijst verdwenen in verband met aftreden zijn onder anderen ActiZ-voorman 

Guus van Montfort, Radboudumc-bestuurder Cathy van Beek, NVZ-directeur 

Margot van der Starre, PGGM-CEO Else Bos en  Zilveren Kruis-directeur Norbert 

Hoogers. 
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Het pad naar 
FIT VOOR DE TOEKOMST
SUCCESVOL ZIJN ME T EEN KOMPAS WA ARMEE U 
HE T PAD VAN DE TOEKOMST BEWANDELD
Adimon heeft verschillende organisaties ondersteund  in het ontwikkelen van het Kompas 
waarmee organisaties nu het pad van de toekomst succesvol bewandelen. #Fit voor de Toekomst

Wij werken graag met een team van verschillende professionals vanuit de organisatie aan 
het kompas. In onze aanpak kiezen we voor een resultaatgerichte en doelbewuste aanpak om 
de veranderingen in het zorglandschap vanuit gezamenlijkheid te vertalen naar een passend 
toekomstperspectief. Because we care!

Wilt u ook Het pad naar Fit voor de Toekomst vormgeven? Wij sparren hier graag met u over of 
sturen u onze whitepaper toe voor meer inzichten in onze werkwijze voor het programma 
Fit voor de Toekomst!

Neem contact met ons op, via: T 085 5000 600 of E info@adimon.nl

www.adimon.nl
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Het panel

Het panel van de Skipr 99 be-

staat uit Hanneke Beijer, Klaus 

Schmitt en Ruud Koolen. 

Beijer is bestuurskundige en 

als organisatie- en bestuursad-

viseur in de gezondheidszorg 

aangesloten bij adviesbureau 

DamhuisElshoutVerschure.

Schmitt is eigenaar van Klaus 

Schmitt en partners, dat actief 

is op het gebied van werving en 

selectie van bestuurders en ma-

nagers in de zorg. 

Koolen is uitgever zorgmanage-

ment bij BSL.

De panelleden zijn omwille van 

de procedurele zuiverheid van 

een notering in de Skipr 99 uit-

gesloten.

Uitleg over de samenstelling van 

de lijst en een toelichting op de 

rol van het panel is terug te vin-

den op: www.skipr.nl/skipr99

Skipr 79-99

 79 Louise Gunning 

Voorzitter rvc ONVZ

 80 Maarten Rook 

Voorzitter rvt Gelre Ziekenhuizen

 81 Daan Dohmen

Oprichter FocusCura, lid RVS

 82 Olof Suttorp 

Voorzitter rvb Amphia 

 83 Boele Staal

Voorzitter rvt St. Antonius Ziekenhuis

 84 Mark van Houdenhoven

Voorzitter rvb Sint Maartenskliniek

 85 Johan Legemaate

Hoogleraar gezondheidsrecht AMC

 86 Albert Arp

Lid rvc VGZ

 87 Elmer Mulder

Voorzitter rvt Reinier Haga Groep 

 88 Doekle Terpstra

Aanjager Zorgpact

 89 Bert van der Hoek 

Directievoorzitter De Friesland 

 90 Willem Geerlings

Voorzitter rvt VUmc

 91 Rien Meijerink

Voorzitter rvt ’s Heeren Loo

 92  Madeleine van Toorenburg

Lid rvt Reinier van Arkel

 93 Hans Simons 

Voorzitter Ambulancezorg Nederland  

 94 Bertine Lahuis 

Lid rvb Radboudumc 

 95 Illya Soffer

Directeur Ieder(in)

 96 Wouter van Soest

Directeur ActiZ 

 97 Heino van Essen   

Voorzitter Revalidatie Nederland

 98 Otwin van Dijk 

Voorzitter Patiëntenfederatie Nederland 

 99  Gerard Schouw 

Dir. Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen
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in die klankbordrol minder kritisch in hun 
werkgeversrol zitten.” 
Wat bestuurder Van Ooijen betreft, moeten 
betrokkenen zich vooral niet doodstaren op 
formele aangrijpingspunten. “We zoeken het 
vaak in structuren, maar uiteindelijk gaat het 
erom hoe mensen zich daarbinnen gedragen. 
Zijn ze voldoende bekwaam, steken ze er vol-
doende tijd in, hebben ze voldoende lef om hun 
verantwoordelijkheid te nemen? Dat krijg je 
niet afgedwongen met een model. Een raad van 
toezicht heeft zware bevoegdheden en zelfs de 
mogelijkheid om een bestuurder weg te sturen, 
maar dat is geen garantie dat het goed gaat. 
Elkaar aanspreken op cultuur en gedrag vinden 
we vaak soft, maar die zijn vaak bepalender 
dan de hard controls.”    

Moerassige aangelegenheid
Eenzelfde relativerende toon is terug te vinden 
in het essay Mandaat en moeras. Al zou het 
vanuit het oogpunt van onzekerheidsreductie 
nog zo wenselijk zijn, toezichthouden is volgens 
de opstellers nooit in beton gegoten. “Toe-
zichthouden is een moerassige aangelegenheid, 
waarbij onzekerheid over de vraag: “werkt het, 
deugt het, en doet het deugd?” altijd aanwezig 
is. […] Veel keuzes en besluiten hebben niet het 

heldere en eenduidige karakter van een keuze 
tussen goed en kwaad, maar veel meer tussen 
kwaad en kwaad, of juist goed en goed. Toch 
moeten er  besluiten worden genomen, men 
moet verder door het moeras.”  
“Het is een kwestie van, zoals hoogleraar 
Andries Baart het noemt, intelligent doormod-
deren”, zegt NVTZ-voorzitter Dannenberg. 
“De praktijk is ingewikkeld en complex, in die 
context moet je als toezichthouder voortdurend 
zoeken naar evenwicht.”  
Dat wellicht ietwat ongrijpbare element in het 
werk van toezichthouders, is voor Minderman 
geen reden om het hele model op de helling 
te zetten. “Dan heb je helemaal geen checks 
and balances meer op de bestuurder en geef 
je veel macht aan één persoon. Waarom zijn 
er de afgelopen jaren zoveel zorgbestuurders 
gesneuveld? Voor een niet gering gedeelte 
omdat de raad van toezicht zei: zo kan het niet. 
Die bestuurders waren waarschijnlijk allemaal 
blijven zitten als er geen raad van toezicht was 
geweest.”  
“Het werk van toezichthouders is moeilijk 
meetbaar te maken, maar je kunt het wel merk-
baar maken”, concludeert Dannenberg. “In the 
end mag je de raad van toezicht afrekenen op 
de vraag of er een goed bestuur zit.” 

  Toezicht  • Verantwoording • Skipr 99

AFAS in de zorg
Meer inzicht, minder kosten
Zie je als manager ook dagelijks de gevolgen van 
de marktwerking in de zorg? Je kunt geen 
compromissen meer sluiten, want jouw 
zorginstelling moet bezuinigen én meer werk 
doen met minder mensen. Zonder dat het ten 
koste mag gaan van de kwaliteit. 

Daarom heeft AFAS specifiek voor de zorg, 
software ontwikkeld om jouw HR- én financiële 
processen te automatiseren. Onze software voor 
de zorg helpt om jouw administratieve processen 
te optimaliseren, maakt de administratie 
overzichtelijk en helpt je grip te krijgen op de 
kwaliteit van de diensten in de organisatie.

www.afas.nl/zorg


