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Zorgbestuurders moeten meer ruimte krijgen om te besturen. ‘Een bestuurder zit tussen meerdere  

werelden in en heeft altijd te maken met tegengestelde eisen’, aldus Kim Putters die 9 oktober zijn leerstoel 

aanvaardde als bijzonder hoogleraar management van instellingen in de gezondheidszorg aan het instituut 

Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG) te Rotterdam. De leerstoel is ingesteld door de NVZD en  

het Erasmus Centrum voor Management Development. Zorgmarkt in gesprek met de hoogleraar. 

Strategie en organisatie| Mariët Ebbinge

Bestuurder moet  
meer ruimte krijgen
Eigen beroepsethiek 
ontbreekt
 
Wat zijn de onderzoeksvragen voor jouw leerstoel?
In mijn onderzoeksprogramma staan twee vragen centraal. 

In de eerste plaats stel ik de vraag: is er nog wel ruimte 

voor bestuurders in de zorg om te besturen? Oftewel, be-

sturen bestuurders hun zorginstellingen nog wel? In de 

tweede plaats gaat het over de wijze waarop ze dat doen. 

Vinden wij dat eigenlijk wel goed? Wat vinden we, met z’n 

allen, de norm voor goed bestuur?

 
Waarom deze twee vragen?
Met betrekking tot de eerste vraag, constateerde ik in mijn 

oratie dat er een spanningsveld is tussen markt, overheid 

en gemeenschap, met daartussenin de bestuurder die met 

al deze belanghebbenden van doen heeft. Een bestuurder zit 

tussen meerdere werelden in en heeft altijd te maken met 

tegengestelde eisen. Toenemende marktwerking heeft van 

zorginstellingen gevraagd om transparant te zijn, meer te 

registreren en hun diensten meetbaar te maken. Dat levert 

enerzijds veel inzichten op, veel meer mogelijkheden om 

specifieke afspraken te maken over de prestaties. Anderzijds 

ben je als zorginstelling daar ook aan gebonden. Het be-

perkt de ruimte voor het zorgbestuur om eigen afwegingen 

te maken. En dat is paradoxaal, want de decentralisatie die 

de overheid voorstaat, veronderstelt juist dát er ruimte is.  

In je oratie spreek je over drie spanningvelden.  
Kun je die toelichten?
De eerste spanning die ik vaststel, is die tussen bestuur en 

toezicht. In mijn visie is de relatie tussen verticaal (NMa, 

NZa en IGZ) en horizontaal toezicht (raad van toezicht,  

cliëntenorganisaties, e.d.) ver te zoeken, maar ook die tus-

sen toezichthouders in de verticale kolom onderling. Neem 

bijvoorbeeld de casus van de Zeeuwse ziekenhuizen:  

de NMa was mordicus tegen de fusie vanwege één belang, 

namelijk aanmerkelijke marktmacht. De IGZ was voor de 

fusie, omdat er een aantal voorzieningen in het gedrang 

dreigde te komen. De NZa keek weer op een andere manier 

naar deze casus, namelijk naar de keuzemogelijkheden 

voor de klant. Uiteindelijk heeft de NMa de doorslag gege-

ven, niet op basis van een gedeeld belang met de andere 

twee toezichthouders, maar op grond van het efficiency-

bezwaar (dus doelmatigheid). Het hele systeem verhult 

dat er geen eensluidende definitie is van wat de publieke 

belangen zijn en wat de rangorde daarin is. Op instellings-

niveau betekent dit dat het bestuur continu een andere 

kant op wordt getrokken.

De tweede spanning is die tussen vraag en aanbod. Er is 

een groot verschil tussen de leefwereld van de burgers en 

die van de ‘systemen’ van de zorg. Bijvoorbeeld: zorg op 

maat aan mensen is vrijwel onmogelijk door de verschil-

lende financieringspotjes en de verschillende loketten. Dat 

is een van de redenen dat vraag en aanbod niet op elkaar 

aansluiten; er zijn er nog meer.
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Een derde spanning die ik onderscheid is die tussen  

verwachtingen en verantwoording. Ik heb het dan over  

verwachtingen van alle belanghebbenden: de overheid,  

de markt, de samenleving. Wij beoordelen de prestaties  

van zorginstellingen vanuit verschillende – eenzijdige  

– invalshoeken. Zorginstellingen moeten in al die rich-

tingen verantwoording afleggen over hun prestaties. Het 

zorgsysteem stuurt echter steeds meer op het verantwoor-

ding afleggen naar boven: zorginstellingen leggen verant-

woording af naarboven, naar de raad van bestuur, de raad 

van toezicht, toezichthouders en, uiteindelijk, de minister. 

Maar in het zorgstelsel is de aanname dat die verantwoor-

ding horizontaal wordt afgelegd, namelijk aan de klanten/

patiënten, woningcorporaties, huisartsen e.a. Het voor-

beeld van de neuroloog van het Medisch Spectrum Twente 

(MST) maakt heel duidelijk dat zorg wordt aangestuurd 

vanuit formele verticale lijnen, en dat de patiënt er in feite 

helemaal niet toedeed, want daar werd geen verantwoor-

ding aan afgelegd.

 
Hoe doorbreek je dat?
We zitten heel sterk in dezelfde groef van de grammafoon-

plaat, namelijk verantwoording naar boven afleggen en 

vervolgens gestrafd worden van boven middels boetes en 

strengere regelgeving. Ik vind de governancebrief van Klink 

en Bussemaker van 9 juli om die reden op belangrijke on-

derdelen niet goed: het draait te veel om registreren, meet-

baar maken en sanctioneren. Het doet absoluut onrecht 

aan de ruimte die bestuurders en professionals in de zorg 

nodig hebben om te kunnen komen tot gedragen beslis-

singen! Bovendien, als artsen niet meer de moed hebben 

om elkaar aan te spreken op elkaars gedrag en evenzo, als 

bestuurders niet meer de moed hebben om artsen aan te 

spreken op hun gedrag, dan helpt ook een sanctie niet. Ook 

het in loondienst nemen van specialisten helpt niet. Ik zie 

de oplossing veel meer in de opleiding van specialisten, 

daar moet veel meer de nadruk komen te liggen op com-

municatie, visitatie, collegiale toetsing, et cetera. 

 
En hoe kijk je aan tegen de bestuurders zelf?
Het valt mij op dat bestuurders in de gezondheidszorg 

nauwelijks duidelijk maken waar ze voor staan. Ze ont-

beren een beroepsethiek. Dat is wel begrijpelijk, want ze 

zitten in een spagaat tussen enerzijds het commerciële 

paradigma en anderzijds het zijn van de hoeder van het 

publieke belang. Dat geeft hun het gevoel dat ze of door 

de hond of door de kat worden gebeten. Wat ze ook doen, 

het is nooit goed. Om uit die spagaat te komen, moeten 

zorgbestuurders stelling nemen. Door een beroepsethiek te 

ontwikkelen, kunnen ze uitdragen dat ze bijvoorbeeld een 

commerciële houding verenigen met het publieke belang. 

De NVZD als beroepsvereniging zou hier veel meer aan-

dacht aan moeten besteden.

Hebben zorgbestuurders dan geen eigen visie?
Door de toenemende marktwerking en toenemende regu-

‘De essentiële vraag  
is wat mij betreft:  

kan de macht in  
de publieke ruimte  

nog gedeeld worden?’
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lering is de ruimte om te besturen, verkleind. Dat terwijl 

vóór de verandering van het zorgstelsel er genoeg zor-

ginstellingen waren die een eigen visie hadden op wat ze 

deden. Mijn fascinatie is hoe zorgbestuurders die ruimte 

weer kunnen innemen en hoe ze een eigen stempel kun-

nen drukken op wat ze doen. De essentiële vraag is wat mij 

betreft: kan de macht in de publieke ruimte nog gedeeld 

worden? Er wordt ruimte verondersteld, maar het over-

heidstoezicht en de marktregels staan dat niet toe, waar-

door er een beperkte mogelijkheid voor eigen inzichten 

en afwegingen bestaat. Tegelijkertijd constateer ik dat als 

het toch gebeurt, terwijl het eigenlijk niet mag, het dan of 

door de markt of de overheid wordt bestrafd, bijvoorbeeld 

door budgetkortingen of doordat de markt het niet wil 

financieren. 

 
Hoe kan het tij worden gekeerd? 
In mijn oratie heb ik het over drie vormen van bestuurlijk 

tekort die op de een of andere manier moeten worden op-

gevuld. Het eerste is dat, door toedoen van markt en over-

heid, zorginstellingen wegdrijven van hun eigenlijke taak: 

zorg verlenen. Het feit dat zorgbestuurders steeds minder 

een zorginhoudelijke achtergrond hebben, versterkt dat 

alleen maar. In mijn visie moet er in de top van een zorg-

instelling altijd voldoende zorginhoudelijke kennis aanwe-

zig zijn. Dat geldt ook voor raden van toezicht overigens. 

Het tweede is wat ik hierboven noemde het delen van de 

macht. Dat betekent ook dat de overheid zich meer moet 

terugtrekken. Politiek hou je nou eens koest! Als de over-

heid vindt dat de zorg moet gaan ondernemen, moet je de 

zorg ook de ruimte laten. Dat houdt wel in dat zorginstel-

lingen en hun bestuurders op hun publieke verantwoor-

delijkheid en maatschappelijke betrokkenheid moeten 

kunnen worden aangesproken. Het derde punt is daarom 

dat er een duidelijke beroepsethiek nodig is. Die ontbreekt 

te veel, waardoor bestuurders ook zelf debet aan de situatie 

zijn. Dus: zorgbestuurders neem positie in!

Hoe zie je de rol van de politiek?
Mijn analyse is dat de politiek, ook uit eigen ervaring, 

maar beperkt keuzes maakt. De politiek is ervoor om het 

publieke belang te (her)definiëren, en vervolgens prioritei-

ten te stellen, maar dat gebeurt te weinig. Men komt daar 

niet goed uit. Een voorbeeld is de Wet marktordening ge-

zondheidszorg. In die wet staat wat de NZa allemaal moet 

doen. Maar er staat niet in hoe het toezicht op de markt 

zich verhoudt tot het toezicht op kwaliteit. En dat staat 

ook niet eenduidig in de samenwerkingsprotocollen. Het 

gevolg is dat de toezichthoudende instanties zelf in hoge 

mate moeten zoeken naar wat publiek belang is en wat 

voor gaat. Daar zou de politiek een veel scherpere invulling 

aan moeten en kunnen geven. 

 
Wat ga je nog meer doen aan onderzoek?
Ik wil in mijn onderzoek ook de relatie oppakken tussen 

politiek, bestuur en media. De media worden door zowel 

de politiek als het zorgbestuur gezien als ‘een gevaarlijk 

ding’. In die wisselwerking wil ik door middel van onder-

zoek meer inzicht krijgen. De politiek kan bij een incident 

nauwelijks verkopen dat zij zich er niet mee bemoeit. Zeker 

als dit incident breed wordt uitgemeten in de media. Het is 

zelfs zo dat bij een incident in de zorg de minister vaak eer-

der door de media wordt bevraagd dan de voorzitter van de 

raad van bestuur! Bovendien vind ik dat de media zich veel 

te eenzijdig richten op een paar spelers: een aantal partijen 

wordt niet gehoord. Bijvoorbeeld, bij de IJsselmeerzieken-

huizen is de zorgverzekeraar te weinig in beeld geweest.

 
Tot slot, jij bent politicus (Eerste Kamerlid PvdA,  
woordvoerder zorg) en wetenschapper. Hoe verhouden 
zich die twee tot elkaar?
Ik ben me erg bewust van die twee rollen en probeer ze 

zo veel mogelijk gescheiden houden. In mijn oratie zul je 

geen politiek standpunt terugvinden, al ga ik wel op het 

eind in op die twee kanten van mij. Wat ik als meerwaarde 

zie, is dat ik onderzoek hoe wetgeving in de praktijk 

uitwerkt. Mijn ervaring is dat in de politiek soms wordt 

uitgegaan van een heel ander soort werkelijkheid dan die 

van huisartsen, verpleegkundigen of zorgbestuurders. Ik 

probeer die twee werelden bij elkaar te brengen door mijn 

onderzoekservaring in te brengen in de politiek. Uiteinde-

lijk ben ik toch vooral een wetenschapper. In de politiek 

zeggen ze vaak tegen me: Kim je hoeft niet alles te beargu-

menteren. Zeg nu eens wat je vindt! |
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Woudschoten Conferentiecentrum is 
perfect gelegen voor bijzondere zake-
lijke ontmoetingen. Het ligt midden 
in Nederland en het karakteristieke 
conferentiegebouw is omgeven door 
groen. In het gebouw bevinden zich 
140 hotelkamers, 30 vergaderzalen, 
een gezellige lounge, foyer, diverse 
restaurants en een sfeervol atrium.

Het ‘wow’-effect
Voor bekenden van Woudschoten zal 
een volgende ontmoeting een enor-
me verrassing zijn: er is gebouwd en 
verbouwd en dat blijft niet onopge-
merkt. En daar bleef het niet bij. Hans 
van Pelt: “We zijn een hele nieuwe 
commerciële weg ingeslagen. Dat is 

begonnen met de uitstraling en de 
huisstijl. Maar we hebben het volle-
dige product een ‘upgrade’ gegeven.”  
Met andere woorden, de ambitie van 
Woudschoten ging verder dan een 
verfrissende lik verf. 

Juist bij een dergelijke populaire 
locatie is het een uitdaging om een 
vernieuwd ‘wow’-effect te creëren. 
Hans van Pelt: “Niets is leuker dan 
vanaf het begin bij vernieuwings-
plannen betrokken te mogen zijn. We 
wilden vertrouwde en nieuwe gasten 
verrassen. Dat verdient de locatie.  
We hebben nu echt een onderschei-
dend product: onze ervaring met 
congressen en meerdaagse bijeen-

komsten, een vernieuwde uitstraling, 
een dynamisch team van jonge men-
sen dat op een persoonlijke manier 
gastvrij is en een culinair product 
op niveau. Het vasthouden aan de  
vertrouwde scherpe prijs-kwaliteit 
verhouding is hierbij een must. 
Woudschoten blijft zich positioneren 
in het midden-segment; dat zal be-
drijven erg aanspreken in deze tijd.” 

Value for money
Het is duidelijk; Woudschoten is klaar 
voor de toekomst. Met de forse uit-
breiding in capaciteit en de kwalita-
tieve ‘upgrade’ van het totale product 
dat Woudschoten te bieden heeft, 
krijgen gasten absoluut value for  
money. En dat is een propositie die we 
vaker zouden willen zien. Woudschoten 
biedt een 3 sterren product met een 4 
sterren service niveau.

Woudenbergseweg 54
3707 HX Zeist

T 0343 - 492 492
F 0343 - 492 444

E info@woudschoten.nl
I www.woudschoten.nl

Het nieuwe Woudschoten
Woudschoten Conferentiecentrum in Zeist is geheel vernieuwd. Alle  
gemeenschappelijke ruimten zijn sfeervol en up to date gerenoveerd. En 
er is capaciteit bijgebouwd; een compleet nieuwe vleugel met een atrium 
en tien nieuwe zalen voor de trainingsmarkt. De vernieuwingen maken 
van deze unieke locatie midden in het groen een superplek voor zakelijke 
ontmoetingen. Hans van Pelt, directeur: “Het ‘nieuwe Woudschoten’ gaat 
verder dan de verbouwing. Het wordt gekenmerkt door een persoonlijke 
gastgerichtheid en een jonge dynamische uitstraling.” 
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