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Bestuurder service-
flat Oranjewoud 

Jan Wibier
Voorzitter raad van 
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Bestuurder en toezichthouder  
aan het woord

 Serviceflat Oranjewoud in het  
Friese Heerenveen kampte met 

leegstand. Bestuurder Kees Boer en 
voorzitter RvT Jan Wibier vonden  

een creatieve oplossing.

W
ie de serviceflat Oranjewoud 
in Heerenveen binnenloopt, 
heeft grote kans de nieuwe 

Sven Kramer of Epke Zonderland te-
gen het lijf te lopen. De van oorsprong 
op ouderen gerichte woonvorm heeft 
namelijk een deal gesloten met het 
Centrum voor Topsport en Onderwijs 
(CTO) voor de huisvesting van jonge 
topsporters. “We hadden te maken 
met leegstand,” herinnert bestuurder 
Kees Boer zich, “en ik vind dat je je dan 
moet openstellen voor alles wat er op 
je pad komt. Zo kregen we mensen 
die net gescheiden waren en op zoek 
waren naar tijdelijke huisvesting. Ook 
kwam er een student van het CIOS, die 
gehandicapt is en op zoek was naar 
een aangepaste woning. En zo kwam 
er ook iemand van de KNSB langs die 
op zoek was naar huisvesting voor 
jonge sporters. En eigenlijk hebben we 
daar vrijwel meteen ja op gezegd.”

Wel even met de raad van toezicht 
gebeld?
“Ja, natuurlijk. Maar niet uitgebreid 

‘Kritische 
vragen stellen 

is  
de basis’
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Bestuurder en toezichthouder  
aan het woord

Bestuurder Rob Hoogma en 
RvT-voorzitter Jos Houben van 

gehandicaptenzorginstelling Siza over 
hun samenwerking, de transitie en de 
vraag of het toezicht nog wel voldoet.

C
liënten helpen om hun eigen 
leven te organiseren. Dat is de 
visie van Siza. De Paswoning, 

waar het interview wordt gehouden, 
is daarvan een goed voorbeeld.  Deze 
modelwoning in Ons Dorp is voorzien 
van allerlei technologische snufjes. 
Trots laten Hoogma en Houben aan 
de interviewer zien hoe het kookeiland 
360 graden kan draaien zodat het door 
een bewoner die halfzijdig verlamd is, 
kan worden bediend.  Hoogma: “Dit 
soort woningen is de toekomst voor 
een deel van onze cliënten.”

Wat betekent intern toezicht  
voor Siza?
Jos Houben: “De raad houdt toezicht 
op bestuurder en organisatie. In hoe-
verre worden door Rob - en degenen 
die namens hem handelen - de waar-
den van de organisatie gerealiseerd? 
Zo kijken we bijvoorbeeld ook naar 
de begroting. Wat van de waarden 
komt daarin terug? Daarnaast kijken 
we naar de externe stakeholders: hoe 
weegt de bestuurder hun belangen?”
Rob Hoogma: “Wij willen mensen hel-
pen zoveel mogelijk hun eigen leven 

‘Wij nemen 
soms bewust 

risico’s’

Rob Hoogma
Bestuurder Siza 
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te organiseren door middel 
van ondersteuning, zorg, 
hulp bij werkintegratie 
etcetera. Dat is onze visie. 
Over die visie en bijbeho-
rende waarden leggen we 
verantwoording af. Zowel 
intern als extern.” 

Gaat de RvT dan ook te rade bij 
(in- en externe) stakeholders?
Houben: “Als raad hebben wij na-
drukkelijk ruimte om zelf op zoek te 
gaan naar informatie, bijvoorbeeld 
door in gesprek te gaan met de  
cliëntenraad of met een wijkraad. Of 
door deelname aan kwaliteitsvisi-
taties. Maar dit moet gestructureerd 
gebeuren en staat in ons jaarlijkse 
toezichtsplan. Het mag het onder-
linge vertrouwen tussen bestuurder 
en raad niet schaden.”

Hoe is de samenwerking?
Houben: “Wij hebben ieder onze 
eigen verantwoordelijkheid, maar 
willen gezamenlijk dat Siza dezelfde 
richting uitgaat. De raad van toezicht 
zoekt hierbij pro-actief de dialoog 
met bestuurder, medewerkers en 
cliënten.”
Hoogma: “Bestuurder en RvT bepa-
len samen de thema’s voor de verga-
dering.  En dat zijn altijd thema’s die 
verband houden met onze waarden. 
Als we de financiën willen optimali-
seren, kijken we of dat in het belang 
is van onze waarden. De paradox is 
dat we door zo vanuit onze waarden 
te kijken juist financieel gezond zijn.”

Hoe kijkt u aan tegen extern toe-
zicht? Als een noodzakelijk kwaad?
Houben: “Nee, dat zien wij niet zo. 
Door de decentralisatie krijgen 

externe toezichthouders een toe-
nemende invloed. Voor een deel 
werkt dat preventief en dat is goed. 
Maar het systeemdenken heeft wel 
de overhand genomen, met veel 
zinloze regels.”
Hoogma: “Ik vind dat de transitie 
van AWBZ naar Wmo een trans-
formatie zou moeten zijn. Daarmee 
bedoel ik dat als we het stelsel  
wijzigen, er ook een verandering 
moet komen in hoe je je verant-
woordt. Wij zijn te veel tijd kwijt  
met zaken die niets met de zorg te  
maken hebben, maar alleen de  
regelgeving in stand houden.”

Minder regelgeving betekent ook 
meer risico. Bent u bereid om 
daarvoor verantwoordelijkheid te 
dragen?
Hoogma: “We hebben een samenle-
ving met tegenstrijdige eisen. We vin-
den dat mensen met een beperking 
een normaal leven zouden moeten 
leiden, maar accepteren de risico’s 
daarvan niet. Dat kan niet. In overleg 
met cliënten en de RvT nemen wij 
soms bewust risico’s. We hebben 
bijvoorbeeld een voor mensen met 
een beperking ontworpen navigatie-
apparaatje geïntroduceerd waarmee 
cliënten zelfstandig kunnen reizen. In 
het uiterste geval is er een call center 
dat hen helpt. Dat kan best een keer 
fout gaan, maar het voldoet wel aan 

de waarde dat cliënten hun 
eigen leven moeten kunnen 
leiden.” 

Wat vindt u van de  
werkwijze van de  
belangrijkste externe 
toezichthouder, de IGZ?
Houben: “De IGZ is nodig 

om het systeem in stand te houden. 
Maar ik zie dat er een worsteling 
plaatsvindt bij de inspectie: aan de 
ene kant willen ze het lerende ver-
mogen van organisaties stimuleren, 
aan de andere kant kijken ze redelijk 
statisch naar wat goed en fout gaat.” 
Hoogma: “Wat de inspectie in mijn 
ogen goed doet, is dat ze een rol 
neemt in het vertalen van maat-
schappelijke discussies naar de 
ondergrenzen van wat we willen  
accepteren. Bijvoorbeeld als het 
gaat om vrijheidsbeperkende mid-
delen of medicatie.” 

Stelt de transitie in de langdurige 
zorg andere eisen aan intern en 
extern toezicht? 
Houben: “Andere partijen gaan een 
rol spelen in de zorgverlening, zoals 
wijkteams en gemeenten. Het is de 
vraag of je kunt volstaan met het go-
vernancemodel dat wij nu hebben.”
Hoogma: “Om dit te illustreren kun 
je kijken naar onze activiteitencen-
tra. Dat worden buurtcentra waar 
verschillende mensen, bedrijfjes 
en instellingen samen komen.  De 
vraag is dan: wie houdt toezicht op 
de kwaliteit? Ook de IGZ zal daar iets 
van gaan vinden. En ik ben benieuwd 
hoe de gemeenten hierop gaan in-
spelen. Hopelijk niet met een eigen 
toezichtsorgaan met weer eigen 
voorwaarden en eisen!” 

DUO
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