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IN BATANS
De druk vqnuil poliliek en
publieke opinie op besluur
en loezichl vqn zorgorgonisqlies is grool. Dql zet ook
hel sqmenspel lussen die
twee onder druk.
Zit de rood von toezicht te veel op de
inhoud of juisf te weinig? Zit hij te veel

op het proces of vindt hij olles best

zo-

long de joorcijfers goed zijn? Vqststoqt
dot de medeverontwoordelijkheid von
de rvl groot is, zeker in hef lichi von de
mootschoppelijke opdrocht von de
orgonisotie. Dot vroogt een prooctieve
inbreng von de rvt.
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goed somen

spe/ houden

rood vcn besTerur
en rcod von
ioezlcht elkocr in
posilie zodal ze
ieder hun eigen
rol kunner-¡
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DRIE VARIABE[EN er zit een bondbreedte in de stijl en inlensiteit von het toezicht, zegt Honneke Beijer. Zij is een von
de docenten bij de Governonce Clqss
von het Erqsmus Centrum voor Zorgbestuur, Beijer onderscheidt drie'voriobeien'die bepolend zijn voor de rol die de
rvl speelt in de governqnce von orgonisqties: de bestuurder, de toezichthouder
en de siluotie.'Stel het goot finoncieel
slecht met een orgonisotie. Dqn zol de
rvl octiever qdviseren. Goot het het joor
doorop nog slecht, don wordt de bestuurder nog dringender geodviseerd
en ten slotte blijft wellicht ingrijpen niet

dot de bes'tuurder somenwerking oongoot met een nieuwe portner,
bijvoorbeeld een woningcorporotie. Hij
of zij is er nog wot onzeker over. De woningcorporotie denkt toch wel erg commercieeì. De bestuurder vroogt qdvies
ult. Of stel

von de rvt woordoor deze rol tijdelijk
op de voorgrond treedt. Ook de rood
vqn toezicht kon - ol dqn niei terecht onzeker zijn en doordoor (te) ver goon
in zijn odviezen, Er is bijvoorbeeld een
oonwijzing von de lGJ. Wellicht moet
een nieuw lid von de rvt met kwoliteil
in de portefeuille nog wennen oon zijn
rol. Niet hij moet "in control" zijn, hij moet
verifiëren of de bestuurder.in control"
is of de juisle mootregelen neemt om
de zqken weer op orde te krijgenl Het
is goed om rolvost te blijven, zegt Beijer.
Mqqr een rigide houding von'niet op
de stoel von de bestuurder goon zitten'
- een holle frqse die ze bijno niet meer
kon horen

-

is niet effectief.
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SPAI{NING
Hel somenspel lussen rvl en rvb belreft
proces en inhoud.
Doorbij kon sproke
zijn von (een zekere
mole von) ondersponning en oversponn¡ng in de relotio.
B¡j

ondersponning op

het proces is de rvf te
veel 'vriendjes'mel de
rvb, bij oversponning
is hij te veel regisseur.
Bij ondersponning

op dê ¡nhoud is de
rvt een'joknikker', bij
oversponning neeml
hi¡ de rol von superbesluurder.
E

o
c

o
o

À

FO
O

o'

À

Wensíng en
selßctÍß zän

fiwmßnten

L
f

uan dß

0

uanÍlwíd'

zo
()
()

Q

houden elkoor in positie zodot ze ieder
hun rol kunnen vervullen.'Zo schelsf
Beijer goed somenspel tussen rvb en
rv1. ln hoqr coochinglrojecten komt ze
regelmotig bestuurders tegen die klogen overÌe veel bemoeienis von hun
foezichthouders, Don vroogt ze hoe zij
doorop reogeren.'Een defensieve reoctie stelt de toezichthouder niet gerust
en zol olleen moor tot meer bemoeienis leiden. Je moet de toezichthouders
een beelje opvoeden moor ook noor
je eigen gedrog kijken. Blijkboor is de
rvt ongerust, wot kon komen doordot
de bestuurder de rvt niel goed heeft
ge'informeerd. En ols je odviezen von
de rvl nief opvolgt, leg don uif woqrom.'ln hef prokfische boekje Pr7lers
voor foezichf, dot ze somen mef hoor
collego Guus de Vries schreef, stoot
een eenvoudige en glosheldere weergove vqn het sponningsveld tussen te
veel en 1e weinig bemoeienis von de
rvt. Ze geeft de sponning in de relotie
rvb-rvt een posifieve loding door von
'vitole sponning'te spreken. Dot begrip
wordt omqrmd, merkt ze,'Don is ergens
onenigheid over tussen rvb en rvt en
hoor je de loconieke constolering
"Even weer een moment von vilole
sponning".'
WERKGEVERSCIIAP Sponnins hoort bij
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GOED SAMENSFEL 'Besiuur en toezicht

de governonce in orgonisoties met zulke
ingewikkelde problemoliek, vindt Beijer.
'Doqrom is de rol von werkgever heel
belongrijk voor de rvt. Doet hij dot perfect, don kon hij de resl von zijn token bij
wijze von spreken mel twee vingers in de
neus doen.'
Werkgeverschop omvot ollereersl notuurlijk werven.'De werving en selectie
von nìeuwe bestuurders zijn momenlen

von de woqrheid, Don blijkt hoe goed
de rvt functioneert. Het proces wordt
vook te veel overgeloten oon executive
seorch bureous.' Vervolgens moet de
rvt goed het functioneren en de ontwìkkeling von de rvb volgen,'Bespreek
joorlijks of de "horses" nog bij de "courses" possen,'En ten slotte moet de rvt de
bestuurder'met de rode loper uitgeleide
doen,'
Meer oon successlon planning doen,
dot odviseerl ze loezichthouders en
bestuurders. Zowel mel het oog op vertrek von een bestuurder vonwege dìens
qmbities ols op een besluurswisseling
omdot zijn kwoliteifen niet meer possen bij de veronderde ombities von of
uitdogìngen voor de orgonisolie. Ook
kon het zijn dot de veronderde situotie
om een ondere somenstelling von het
bestuur vroogt. Woi de reden ook is, een
bestuurswisseling goot met onrusl gepoord en opvolging kon moor beter in
olle rust voorbereid worden.
PR0M0IIE0NDERZOEK Beijer is be-

gonnen oon promotìeonderzoek noor
bestuurswisselingen in ziekenhuizen. Er
is nog weinig onderzoek noor gedoon,
verlelt ze. En ze is nog te kort bezig om
(deel)conclusies ult hoor eigen onderzoek te kunnen lrekken. Ze deelt de
mening von rvt-voorzitter Mork Boumons
dol te veel belong wordT gehecht oon
complementave hard skl//s bij de somenstelling vqn een rood von bestuur.
Hij zocht'schrogende competenties en

complementoire soft skills' (Zorgvlsr,e
magazine 1 2, 2018). Beijer voegt eroon
toe:'Collegiolileit is de hoorlemmerolie
voor bestuurskrochtl
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