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N 
ederland lijkt code-moe. Ons land telt zo veel codes en 

monitoringcommissies dat je de tel kwijtraakt. Com-

missarissen en andere interne toezichthouders hebben 

geen behoefte aan nog een code, laat staan een modelcode. Zij 

zitten niet te wachten op bemoeizucht van buitenstaanders die 

nog een code willen toevoegen. Zo was volgens ons ongeveer de 

stemming tijdens het symposium ‘De deugden van de commis-

saris. Hoe verder met een gedragscode voor commissarissen?’ 

van het Erasmus Instituut voor Compliance en Toezicht dat op 

25 maart 2010 werd gehouden. 

De zwakste schakel bij het toepassen van codes zijn de be-

stuurders en commissarissen zelf (zie de rubriek commissaris-

sencommotie). Zou het daarom niet nuttiger zijn wanneer we 

ons meer richten op het borgen van primaire en secundaire 

bedrijfsprocessen, dat aan scenarioplanning en stress testing 

wordt gedaan, dat er early warning systems zijn waardoor 

fouten en uitglijders direct als uitzondering opvallen? Zo’ n 

‘broncode’ maakt dat een organisatie niet afhankelijk is van de 

goede wil, de kunde en de ervaring van enkele key players. Is 

toezicht op invoering en onderhoud van deugdelijke broncode 

niet een mooie taak voor interne toezichthouders? In een vol-

gend nummer van ons blad komen wij hierop terug.

In dit nummer van de commissaris besteden wij extra aandacht 

aan governance en toezicht in de zorgsector. De zorgsector 

is een volwassen en dynamische sector met een governance 

traditie. De Zorgbrede Governancecode 2010 van brancheorga-

nisaties in de zorg (BoZ) gaat terug tot 1999 - drie jaar voordat 

de Commissie-Tabaksblat van start ging. In dat jaar kwam de 

Commissie Health Care Governance onder voorzitterschap van 

Pauline Meurs reeds met aanbevelingen voor good gover-

nance in de zorg. De zorgsector kent ook de Beloningscode 

Bestuurders in de Zorg (BBZ) die in de zomer van 2009 door 

de ledenvergaderingen van de Nederlandse vereniging van toe-

zichthouders in zorginstellingen (NVTZ) en de Vereniging van 

bestuurders in de gezondheidszorg (NVZD) werd vastgesteld. 

Als (semi-)overheidssector kan de zorg bovendien bogen op 

een vakminister die good governance een warm hart toedraagt 

getuige diens uitvoerige ambtelijke brief aan de voorzitter van de 

Tweede Kamer van 9 juli 2009. Doordat het kabinet-Balkenende 

IV is gestruikeld over de boobytrap van een verlengd verblijf in 

Uruzgan kan minister Klink zijn missie niet afmaken. In de vi-

sie van - de toen nog niet-demissionaire - minister Klink moet 

in de zorg het belang van de cliënt centraal staan. De val van 

het kabinet heeft echter geleid tot uitstel van de behandeling 

door de Tweede Kamer van de Wet cliëntenrechten zorg (Wcz). 

Deze wet, die onder meer een enquêterecht voor cliëntenraden 

introduceert, zal de zorgsector niet onberoerd laten. Intussen 

loopt de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amster-

dam (in dit verband heel toepasselijk ook aangeduid als OK) 

vóór de muziek uit. In haar uitspraak van 29 april 2010 oordeelt 

de OK dat de problematische verhouding van het bestuur van 

Zorgcentra de Betuwe met de Centrale Cliëntenraad – beiden 

waren al een jaar niet meer on speaking terms – voldoende 

aanleiding is voor een onafhankelijk onderzoek. De zorg als 

operatiekamer van corporate governance. ■ 
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RONDETAFEL

“STAPEL GEEN TOEZI CHT OP TOEZICHT”

Rutgers: Als je kijkt naar de lappendeken van 

toezichthouden, wat levert dat toezicht nu 

concreet op?

Van der Veen: Je moet je afvragen waarom er zo veel 

toezicht is. Basaal heeft het te maken met een diep-

gaand gevoel van wantrouwen over wie nu waar op aan-

spreekbaar is. Er worden meer en meer tralies gebouwd 

en er vindt meer en meer indekking plaats vanuit de 

overheid, waarbij ik zelf overigens somber ben over 

deze wijze van toezicht. 

Wilders: Het heeft wat mij betreft ook te maken met 

het niet los durven laten. Elke keer als er vanuit de 

overheid iets vrijkomt dan wordt er een toezichthouder 

op gezet. 

Van der Veen: Het probleem is uiteraard wel dat wij 

als overheid op doel staan. Het gaat hier om publieke 

middelen en om het algemeen belang. Wat ik echter niet 

goed vind aan het huidige toezicht, is dat de verschillen-

de toezichthouders elkaar proberen vliegen af te vangen. 

Gevers: Eens, maar je ontkomt niet aan toezicht op ver-

schillende niveaus. Centraal staat echter de vraag hoe je 

het dan moet vormgeven. Het is wat mij betreft jammer 

dat steeds incidenten dan weer de roep om extra ingrij-

pen stimuleren. Daar zouden we los van moeten komen.

Rutgers: Zou je dan niet meer toe moeten naar een 

systeem van High trust, high penalty? 

Trompetter: Wat de insteek van high trust, high penalty 

compliceert is dat door de schaalvergroting er een 

enorme complexiteit is ontstaan, die bijna niet meer 

is te overzien. Vanuit dat oogpunt is toezicht logischer. 

Echter, als je het nu opnieuw zou moeten inrichten zou 

ik het wellicht anders doen. 

Wilders: Ik kan me in je opmerking over complexiteit 

goed vinden. Ik ben een groot voorstander van trans-

parantie, maar in de praktijk komt het huidige toezicht 

erop neer dat ik 1100 kwaliteitsindicatoren moet verza-

melen. Als ik dan overleg met mijn schadeverzekeraars 

dan zeggen die dat ze hooguit vijftien indicatoren van 

ons nodig hebben. Dan stel ik mij de vraag voor wie ik 

die overige 1085 zit op te schrijven. Het ultieme doel 

van toezicht moet toch zijn om transparantie te bieden 

waar nu precies veilige en goede gezondheidszorg wordt 

geboden en dat dit ook inzichtelijk is voor de patiënt. 

Wij zouden de guts moeten hebben om de circa tien of 

honderd belangijkste kwaliteitsindicatoren eruit te pak-

ken, zoals de verzekeraars dat doen en niet te verzanden 

in een bureaucratie. Nu is de zorg stuck in the middle. 

Van der Veen: We moeten toezicht – om nog even op 

de vraag van de lappendeken terug te komen - wat mij 

betreft in ieder geval ook efficiënter en effectiever orga-

niseren. Wij willen als politiek af van de incidentenpo-

litiek en er moet ook niet een hele toezichtsindustrie 

gaan ontstaan, waarbij bijvoorbeeld de NMa en NZa 

vechten om elk stukje werk. Waar het om gaat is dat 

de zorg aan de ene kant privaat georganiseerd is, maar 

aan de andere kant een sterk collectief karakter heeft. Je 

moet daarbij dan overeenstemming hebben over waar 

de overheid wel over gaat en waar ze niet over gaat. Op 

dit moment blijft dat in de Tweede Kamer te veel in het 

midden hangen. 

Vier spelers in de zorg oVer toezicht op de kwaliteit Van de zorg

in de afgelopen jaren is toezicht in de zorg en met name toezicht op de kwaliteit 
van zorg volop in de publieke belangstelling komen te staan. Eelke van der Veen, 
woordvoerder Volksgezondheid voor de Partij van de Arbeid, Sjef Gevers, hoog-
leraar Gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, Marjan Trompetter, 
o.a. lid van de raad van toezicht Ziekenhuis Sint Jansdal en GGZ Friesland, Yvonne 
Wilders, lid raad van bestuur van het Spaarne Ziekenhuis, en Dirk-Jan rutgers, 
voorzitter van de Gezondheidszorggroep van DLA Piper, hadden een rondetafel-
gesprek over dit onderwerp. 

V.l.n.r: Sjef 
Gevers, Marjan 
Trompetter

Rutgers: Hebben verzekeraars wel voldoende invloed 

op de sturing op de kwaliteit in de zorg?

Gevers: Het algemene beeld is dat daar nog steeds vrij 

weinig van terecht komt. 

Wilders: In het onderhandelingstraject met de verzeke-

raars gaat het eigenlijk nauwelijks over kwaliteit. Ook 

voor verzekeraars is het namelijk moeilijk om kwaliteit 

van de zorg in het beloningsresultaat te verwerken.

Van der Veen: De centrale vraag hier is ‘wat of wie de 

olifant nu laat dansen’. Er is daar een aantal vereisten 

voor nodig. Een daarvan is dat de zorgverzekeraars 

voldoende in staat moeten zijn om kwalitatieve zorg in 

te kopen en dat de patiënt de beste kwaliteit geleverd 

krijgt. Patiënten bepalen echter zelf vaak wel waar zij 

hun zorg halen en verzekeraars hebben vaak ook on-

voldoende mensen in huis om te bepalen wie de beste 

kwaliteit nu levert. En dan moeten zij ook nog eens de 

patiënten er toe zien te bewegen dat die naar instellin-

gen gaan die wel kwalitatief goede zorg leveren.

Van der Veen: Als ik dan kijk naar de praktijk, hoe wor-

den jullie dan als raad van toezicht aangesproken op de 

kwaliteit van de zorg? Hoe voer je dat nu concreet in de 

praktijk uit?

Trompetter: Als raad van toezicht kijk je meer naar 

hoe met de systemen de kwaliteit van de zorg wordt 

gewaarborgd. Ziekenhuizen zijn wat dat betreft 

Tekst: ralph Jan van der ham   foto: Thomas Schlijper
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verder dan de geestelijke gezondheidszorg, simpelweg 

omdat ze veel verder zijn met het invoeren van kwali-

teitssystemen. De rol van de raad van toezicht is dus het 

zich ervan vergewissen dat systemen goed functioneren 

en steeds verder geprofessionaliseerd worden, onder 

andere door in de sector van elkaar te leren. 

Van der Veen: Ligt de primaire verantwoordelijkheid voor 

de kwaliteit van de zorg dan bij de raad van toezicht?

Trompetter: Nee, eerder bij de raad van bestuur. Deze 

gaat over de dagelijkse gang van zaken binnen de orga-

nisatie en heeft dus ook concreter zicht op wat er daad-

werkelijk gebeurt. Incidenten met medisch specialisten 

horen wij uiteraard wel graag als raad van toezicht van 

de raad van bestuur.

Wilders: Het probleem zit er in dat je als raad van 

toezicht een sloot aan informatie over financiële cijfers 

krijgt, maar gestructureerde kwaliteitsinformatie over 

de zorg wordt nu nog nauwelijks gerapporteerd. De 

zorg is eigenlijk nu pas op een punt dat dit begint. 

Rutgers: In de Governance Code Goed Bestuur staat 

dat er in de raad van bestuur tenminste ook één 

persoon moet zijn aangewezen die kennis heeft van de 

zorg. Biedt dit een garantie voor kwaliteit?

Wilders: Het probleem dat ik heb met het plan van Klink 

is dat het toch wel een typisch Nederlandse oplossing is. 

Je zet de verantwoordelijkheid op papier en dan is het 

opgelost, want we hebben een verantwoordelijke. Dat is 

natuurlijk niet hoe het in de praktijk er aan toegaat. 

Gevers: Centraal staat natuurlijk de vraag hoe je nu 

verder komt dan alleen maar de incidentenmeldingen 

en dat je dus als het ware een dashboard krijgt aan 

informatie, beperkt en overzichtelijk, van de stand van 

zaken van kwaliteit van de zorg in je instelling. 

Wilders: Aan de ene kant is daarvoor heel belangrijk 

dat je een cultuur van openheid creëert en dat de zoge-

naamde conspiracy of silence wordt doorbroken. Als col-

lega’s hun mond houden over een slecht functionerende 

specialist dan stokt de informatiedoorstroom over de 

kwaliteit al. In ons eigen ziekenhuis proberen we dit 

op te lossen door de beoordelingsgesprekken met de 

medisch specialisten allemaal in aanwezigheid van een 

lid van de raad van bestuur, samen met de medische 

staf, te laten doen. 

Rutgers: Ligt hier ook een rol voor de raad van toezicht?

Wilders: Nee, je moet de rollen helder houden. Het 

dagelijkse werk moet gedaan worden door de raad van 

bestuur. Deze moet vervolgens dan wel terugkoppelen 

naar de raad van toezicht.

Rutgers: Betekent dit dat jullie ook geen noodzaak 

zien voor contact tussen de werkvloer en de raad van 

toezicht?

Wilders: Nee, natuurlijk wel. Ook voor de leden van de 

raad van toezicht is het van belang dat ze voelhorens 

hebben binnen de organisatie. Waar je echter wel voor 

moet waken is dat het een spelletje vlooien wippen 

wordt, waarbij vervolgens door de medisch specialisten 

geklaagd wordt over de raad van bestuur teneinde te 

proberen die eruit te wippen. 

Van der Veen: Jullie ontslaan dus ook daadwerkelijk 

medisch specialisten?

Wilders: Ja. Wij ontbinden dan de toelatingsovereen-

komst, betalen de goodwill uit en vervolgens wordt er 

een nieuwe specialist aangesteld. Dit gebeurt gewoon. 

Het knelpunt zit hem niet zozeer in het ‘ontslaan’, 

maar veel meer in het op tijd te weten komen dat 

iemand niet functioneert.

Gevers: Naar mijn smaak is dit nu nog veel te weinig 

dwingend geregeld en zou er meer een aanwijzingsbe-

voegdheid voor de raad van bestuur moeten komen en 

misschien moet die dan ook maar in de wet opgeno-

men worden. Met dan bijvoorbeeld een bepaling in de 

wet dat elk beding in de toelatingsovereenkomst dat 

hier afbreuk aan doet, nietig is.

Rutgers: Is voor een goed toezicht op de kwaliteit nog van 

belang welke samenstelling de raad van toezicht heeft? 

Trompetter: Dit is absoluut van belang. Een brede samen-

stelling van de raad van toezicht is een absoluut vereiste.

Gevers: In de zorgbrede Governance Code is ook 

neergelegd dat er minimaal één persoon in de raad van 

toezicht moet zitten met ervaring in de zorg. 

Van der Veen: De functie van lid van de raad van 

bestuur of toezicht is in mijn ogen veel risicovoller ge-

worden dan vroeger. Ervaren jullie dit persoonlijk zelf 

ook en maakt dit je terughoudender?

Trompetter: Ja, de functie is zeker risicovoller geworden 

en kost ook beduidend meer tijd dan vroeger. Het is 

niet meer een erebaantje zoals dat in het verleden was 

en je ziet vergoedingen dan ook toenemen. 

Van der Ham: Levert deze toename van risico voor jul-

lie ook problemen op met de kwaliteit van mensen die 

je kunt krijgen?

Gevers: Nee, er lijkt nog steeds veel belangstelling voor 

deze functies te bestaan.

Trompetter: Sterker nog, onlangs hadden wij twee 

vacatures waar in totaal 80 mensen op gereageerd heb-

ben. Wat mij betreft geldt dat hoe beter de kwaliteit van 

toezicht in de organisatie zelf (wat dus staat of valt met 

de kwaliteit van de mensen) hoe minder extern toezicht 

er feitelijk nodig is. 

Rutgers: Iemand nog behoefte aan een slotopmerking? 

Wilders: Het zou wel eens fijn zijn om net als in het 

strafrecht onschuldig te zijn tot het tegendeel bewezen 

is. Bij veel mensen in de zorg leeft nu het gevoel dat 

het niet zo is. 

Gevers: Wat mij betreft gaat het om de professional in 

the lead. Als mensen die in the lead zijn ten volle de ver-

antwoordelijkheid dragen en er een cultuur van open-

heid is, dan kom je vanzelf op het punt van de inhoud 

van de kwaliteit van de zorg. Het raakt aan de kern van 

de vraag waar de professioneel medicus staat en dat die, 

meer dan nu het geval is, verantwoordelijkheid aflegt 

aan de raad van bestuur. 

Van der Veen: Wat mij betreft moeten we daarbij wel 

voorkomen dat de gedachte ontstaat dat je de medisch 

professionals alleen maar met financiën prikkelt, zoals 

DBC’s. Ik denk dat de kracht van de zorg nu juist is dat 

de medische professionals ook een sterke intrinsieke 

beleving hebben dat ze kwaliteit in de zorg moeten 

leveren en ook willen leveren.  ■ 

‘Gestructureerde kwaliteits-
informatie wordt nog   

nauwelijks gerapporteerd.’

Dirk-Jan Rutgers

Eelke van der Veen

Yvonne Wilders

iGZ

NZa

NMa

Zorgbrede Governancecode

Sanquin Governancecode

Governancecode Welzijn en 
Maatschappelijke Dienst-
verlening

ToEZiCHTHoUDErS En CoDES in DE ZorG

Toezichthouders Codes (onder meer)
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…En niet te vergeten: the old girls. Recent is 

wederom een discussie opgestart om de 

invloed van het old boys netwerk drastisch 

te verkleinen. De Tweede Kamer heeft in december een 

wetsvoorstel geamendeerd waarbij een maximum wordt 

bepaald ten aanzien van het aantal toezichtposities op 

grotere rechtspersonen. In een artikel in het FD van 

27 januari heb ik reeds betoogd dat deze maximering 

averechts zal werken en de positie van de old boys bij 

grotere bedrijven alleen maar zal versterken. 

De vraag is natuurlijk of dat erg is. Al jaren heeft het 

old boys netwerk het imago van een klein groepje 

oudere mannen (en een paar vrouwen) die elkaar al 

heel lang kennen en op basis van wederkerigheid be-

voordelen. In de praktijk is het ontegenzeglijk zo dat de 

betrokkenen elkaar vaak al lang kennen omdat ze old 

boys zijn geworden door jarenlang carrière te maken 

bij grote bedrijven en veelal actief te zijn in allerlei over-

leggremia. Het idee dat deze relaties teruggaan tot de 

universiteit is in het algemeen onzin. Natuurlijk zullen 

een paar betrokkenen elkaar kennen van bijvoorbeeld 

studentenverenigingen, maar dat is een kleine minder-

heid. Het idee dat je in de top van het bedrijfsleven 

komt door naam of achtergrond is al helemaal onzin. 

Geen enkel bedrijf kan zich permitteren níet de beste te 

laten doorstromen tot de top en daarbij is familieachter-

grond (buiten kleine familiebedrijven) geen criterium. 

De mensen die in de top komen hebben door succes-

sen bewezen dat ze de beste zijn. Daarbij hebben ze 

ongetwijfeld ook vele fouten gemaakt en daarvan heb-

ben ze geleerd. De ervaring ten aanzien van complexe 

veranderingsprocessen is van het grootste belang bij het 

toezicht op andere complexe organisaties. Daar komt 

bij dat deze betrokkenen een gezag hebben ontwikkeld 

dat noodzakelijk is om actieve en dynamische execu-

tives tegengas te geven. Een element van pikorde speelt 

in dit proces een grote rol. Natuurlijk maken ook deze 

professionals beoordelingsfouten en heel soms leidt dat 

tot desastreuze gevolgen. Maar in de grote meerderheid 

van toezichtsituaties gaat het prima. Het is een illusie 

te denken dat het toezicht zal verbeteren indien de rol 

van deze betrokkenen drastisch wordt teruggebracht. 

Natuurlijk is het van belang tunnelvisie te voorkomen 

en daarvoor is de aanwezigheid van mensen met een 

geheel andere achtergrond belangrijk. Maar indien 

de meerderheid van toezichthouders geen executive 

ervaring meebrengt, zal het effectieve toezicht sterk 

worden ondermijnd. 

Waarom gaat het eigenlijk zo mis met het imago van 

de old boys? Ik denk dat het te maken heeft met gebrek 

aan transparantie ten aanzien van hun rol en activi-

teiten. Toezichthouders zouden zich veel weerbaarder 

moeten opstellen en goed moeten uitleggen wat ze doen 

en waarom het soms mis kan gaan. Het argument van 

aansprakelijkheid wordt vaak te makkelijk ingezet. 

Toezichthouders zouden in het jaarverslag bijvoorbeeld 

veel meer ruimte moeten nemen en goed uitleggen wat 

ze doen. Nu gaat het veelal om een opsomming van het 

aantal vergaderingen en wat onderwerpen. Maar ook 

in de media zouden de toezichthouders veel assertiever 

moeten worden. De opinievorming wordt nu veelal 

overgelaten aan hoogleraren en politici en mensen die 

niet veel verder komen dan schreeuwen en schelden. ■

Prof. dr. r.G.C. van den Brink, hoogleraar 

Financial Institutions uvA, oud-bestuurder 

ABNAMro en veelvoudig toezichthouder.

Old
boys
never
die

Door: dolf van den Brink
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L oek Winter en zijn zakenpartner Willem de Boer 

– voormalig zakenbankier bij Merrill Lynch, nu 

managing partner bij fusie- en overnameboutique 

Sequoia en samen met Winter oprichter/eigenaar van 

de MC|Groep –  lijken het tij mee te hebben. Zeker tien 

van de 85 Nederlandse ziekenhuizen zouden op dit 

moment technisch failliet zijn: ze kunnen niet langer de 

financiering rond krijgen voor hun oplopende kosten 

voor verbouwing of nieuwbouw.

Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 

(NVZ) die half maart liet weten minister Ab Klink van 

Volksgezondheid via een rechtszaak te dwingen tot 

steunmaatregelen. Sinds vorig jaar zijn er nieuwe regels 

van kracht waardoor de rijksoverheid niet meer garant 

staat voor de bouwplannen van ziekenhuizen. Klink 

heeft in een eerste reactie echter al laten weten dat de 

instellingen hun eigen broek moeten ophouden. 

Dat kan niet uit
Volgens Winter hebben veel ziekenhuizen te veel geld 

uitgegeven aan ambitieuze bouwplannen en krijgen 

zij nu het deksel op de neus. Extra kansen dus voor de 

MC|Groep. Om publieke ziekenhuizen te overtuigen 

zich aan te sluiten bij zijn club is een team van vijf 

mensen dagelijks bezig om de regionale ziekenhuizen 

in kaart te brengen en ze te overtuigen van de voorde-

len als ze zich aansluiten. Het team bestaat uit twee 

ex-bankiers – waaronder  zijn zakenpartner Willem 

de Boer –, twee consultants en hijzelf. Alles wordt be-

schreven: het inwoneraantal waarvoor het ziekenhuis 

dienst doet, de kosten van het gebouw,  het aanbod in 

het ziekenhuis en het aantal specialisten dat er werkt. 

De Winter: ‘Via Google vind je alle benodigde informa-

tie. Veel informatie over ziekenhuizen en de omgeving 

is tegenwoordig openbaar. Hoeveel inwoners heeft een 

stad of gebied, hoeveel tandartspraktijken zijn er, hoe-

veel huisartsen, neurologen en apotheken. Dan reken je 

vervolgens bijvoorbeeld uit hoeveel echo’s en MRI’s er 

worden gemaakt. Wat is het serviceniveau? Met al die 

gegevens in de hand kun je vaststellen welke infrastruc-

tuur je nodig hebt en hoeveel dat zou mogen kosten. 

Vaak zie je dat er te veel geld wordt uitgegeven, bijvoor-

beeld aan nieuwbouw. Dat is overduidelijk gebeurd bij 

Orbis in Sittard. Dat kan niet uit. Volgens onze bereke-

ningen zou die nieuwbouw maximaal 90 miljoen euro 

hebben mogen kosten. Er is echter 380 miljoen euro 

uitgegeven. Vaak heeft zo’n extreem uitgavenpatroon te 

maken met ego’s. Ik vergelijk het graag met een taxibe-

drijf. Als je met twee chauffeurs rijdt en je weet wat je 

tarief is, besef je ook dat je niet twee Rolls Royces kunt 

laten rijden.’ 

Het team reist het hele land door met de missie de zorg 

op te schalen om de kwaliteit op te schroeven en de 

kosten te verlagen. Winter: ‘Je onderhandelingspositie 

is sterker als je de inkoop regelt voor drie ziekenhuizen, 

dan wanneer je het voor één doet. We hopen binnen 

‘Proces van markt  werking 
 is niet te keren’
Loek Winter – van oorsprong radioloog – is al sinds 1991 
zorgondernemer. Eerst via consultancyfirma Plexus, 
gevolgd door zelfstandige behandelcentra, diagnostische 
centra en sinds 2008 de MC|Groep. Die laatste onderne-
ming wil ziekenhuizen bewegen gezamenlijk de bedrijfs-
voering op te pakken om de zorg efficiënter en effectie-
ver te maken. De iJsselmeerziekenhuizen – najaar 2008 
gekocht – vormen de eerste loot aan de stam. 

Door: Gwen van Loon

nu en drie tot vijf jaar meerdere ziekenhuizen aan ons 

te binden. Regionale ziekenhuizen hebben het grootste 

belang bij opschalen, maar ik sluit niet uit dat ook 

universitaire ziekenhuizen zich op termijn aansluiten. 

Natuurlijk komen zorginstellingen gemakkelijker naar 

je toe als ze op de rand van faillissement staan. Maar ik 

ben het liefst met ze in gesprek zonder crisis.’

Leren van vliegmaatschappijen
Winter zou graag zien dat een ziekenhuis meer gaat 

lijken op een onderneming. ‘In de zorg kunnen we 

bijvoorbeeld veel leren van een vliegmaatschappij: 

daar bepaalt een piloot echt niet welk vliegtuig wordt 

aangeschaft. In een ziekenhuis bepaalt een arts vaak 

wel welke apparatuur wordt aangeschaft en heeft ie-

der zijn eigen voorkeuren. Het kwaliteitsregime moet 

worden gestandaardiseerd. Daarin zit de winst voor 

ziekenhuizen.’

Als zo duidelijk is waar snelle winst is te halen, 

waarom is opschalen in de zorg dan niet eerder 

gebeurd? Winter: ‘Het idee is niet nieuw en bestaat al 

heel lang. Er is ook vaak over gesproken. Maar door de 

toenemende prijsdruk op de zorg is de tijd nu rijp. Het 

proces van marktwerking is niet te keren.’ 

De Boer vult hem aan: ‘Wat het complex maakt, is 

het vraagstuk hoe je omgaat met publieke en private 

middelen en de vermenging daarvan, zeker als een zie-

kenhuis in principe goed draait. Daar hebben wij een ▲



antwoord op, want wij willen wel dat het ziekenhuis 

dat wij overnemen een openbare zorginstelling blijft. 

Dat zorgt nu nog voor een vermeend spanningsveld, 

waardoor het voor sommige partijen moeilijk is om 

actief te kiezen zich aan te sluiten bij de MC|Groep. 

Daarin moeten we reëel zijn: het kost gewoon tijd om 

anderen te overtuigen zich bij ons aan te sluiten. Want 

als je aandeelhouders hebt, creëer je ook een andere 

verantwoording dan nu gebruikelijk is.’

Coöptatie hopeloos ouderwets
Niet alleen de raad van bestuur moet worden over-

tuigd, ook de raad van toezicht moet het een goed 

idee vinden om het ziekenhuis – vaak een stichting 

– onder te brengen bij de MC|Groep. ‘Het systeem 

met lokale stichtingen en coöptatie is hopeloos 

ouderwets in mijn ogen. Ze kampen met hetzelfde 

euvel als beursgenoteerde structuurvennootschappen 

in het verleden. Een maatschap van artsen is beter 

georganiseerd: zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun 

eigen winst- en verliesrekening en daarmee voor hun 

inkomen. Die wet gaat niet op voor de ziekenhuisbe-

stuurders. Die hebben een leuke baan en als ze quitte 

spelen is het al mooi.’

Checks and balances
Of het nieuwe bestuurs- en financieringsmodel van 

ziekenhuizen ook andere eisen stelt aan de leden van 

de raden van toezicht, vindt Winter nu lastig te beant-

woorden. ‘Door de manier waarop ziekenhuizen zijn 

georganiseerd heb ik nog te weinig toezichthouders 

ontmoet om te bepalen of een professionaliserings-

slag daar nodig is.’ Duidelijk is in zijn ogen dat de 

rol van de raad van toezicht in de toekomst minder 

vrijblijvend zal zijn. ‘De maatschappelijke normen en 

waarden die in het bedrijfsleven gelden door de code-

Tabaksblat hebben ook – zij het traag – hun impact 

op de zorg. Zo kan een lid van de raad van toezicht 

geen bestuurder meer zijn bij een andere zorginstel-

ling in dezelfde regio.’

Toezichthouders kunnen een grote rol spelen in het 

vergroten van transparantie in de sector, vindt de 

MC|Groep. De Boer: ‘Banken en verzekeraars – de 

laatsten zijn de belangrijkste klant van ziekenhuizen 

– hebben de sterkste relatie met de raad van bestuur. 

Wij denken dat het voor beide partijen interessant zou 

zijn om juist ook kennis te maken met de raad van 

toezicht voor de benodigde checks and balances. Want 

vergeet niet: sinds 2005 hebben de verzekeraars 1,9 

miljard euro in de sector gestoken.’

Ketenvorming
Om te bepalen of – en zo ja hoe – een ziekenhuis een 

interessante investering vormt voor de MC|Groep kij-

ken de bestuurders ook naar de functies die de instel-

ling zou moeten vervullen. De Boer: ‘De IJsselmeerzie-

kenhuizen is gedefinieerd als een systeemziekenhuis 

en daar zijn specifieke afspraken over gemaakt. Alle 

diensten die je normaal gesproken in een regionaal 

ziekenhuis aantreft, blijven we hier gewoon aanbieden. 

Wij onderscheiden systeemfuncties –  denk aan spoed-

eisende hulp, verloskunde en de IC –,  winkeltjes, zoals 

oogziekenhuis Zonnestraal en revalidatiecentrum De 

Trappenberg, ketenzorg – samenwerking door meerde-

re partijen in de zorgketen – en ketenvorming. Met die 

laatste bedoel ik het opschalen van de bedrijfsvoering 

en verder het creëren van schaalgrootte door verschil-

lende laboratoria samen te voegen.’

‘Niet elk ziekenhuis hoeft elke keer het wiel uit te 

vinden wat de bedrijfsvoering betreft bijvoorbeeld’, 

vervolgt De Boer. ‘Maar je kunt je ook voorstellen dat 

niet in elk ziekenhuis alle zorg aangeboden hoeft te 

worden. Wat je doet, doe je veel, en daarom goed, is 

ons motto. Je kunt onderscheid maken tussen zorg die 

noodzakelijk dichtbij huis moet worden geleverd, de 

systeemfunctie, en zorg die ook verder weg prima kan 

worden aangeboden door professionals die daar meer 

verstand van hebben.’

Kunnen we verwachten dat Winter en zijn compag-

non hun pijlen straks ook nog op andere zorgcentra 

richten? Winter: ‘Ik zie echt wel mogelijkheden voor 

verbetering in andere delen van de zorgsector, maar ik 

ben al druk genoeg. Mijn blik richt zich in dit leven 

op de transmurale zorg waarbij er een directe relatie is 

tussen de medisch specialist en de patiënt.’  ■

Radioloog Loek Winter (50) 

begint in 1991 samen met 

Jaap Maljers adviesbureau 

Plexus Medical Group, door 

Winter omschreven als ‘een 

soort McKinsey in de zorg’. 

Daarnaast begint hij met 

het opzetten van themacen-

tra en focusklinieken waar 

een bepaalde doelgroep pa-

tiënten wordt geholpen. Deze zelfstandige behandelcentra 

(ZBC’s) worden georganiseerd volgens het principe van de 

one-stop-shop. Op één plek wordt een diagnose gesteld op 

basis van de klacht, het behandelplan wordt meteen op-

gesteld en de zorg verleend. Het doel is alles zo efficiënt, 

effectief en patiëntvriendelijk mogelijk te organiseren. Zo 

moet de diagnose binnen een dag zijn gesteld. Volgens deze 

methode heeft hij onder meer pijncentra, diagnostische 

centra en scopiecentra opgezet op verschillende plekken 

in het land.

In 2006 hangt Winter zijn carrière als radioloog aan de wil-

gen, omdat ‘ik mijn week niet meer rond kon krijgen’. Hij 

is medeoprichter van de DC|Groep, waarin de diagnostische 

centra zijn ondergebracht. ‘Vergelijk het met een woonboule-

vard of een autosalon: alles wat voor één specifieke doelgroep 

wordt behandeld.’ De DC|Groep streeft er inmiddels naar 

om elk kwartaal een nieuwe vestiging te openen. Vreemd is 

dat idee inmiddels niet meer, ervaart Winter. ‘Privéklinieken 

vormen een van de snelstgroeiende bedrijfstakken.’ 

Het nieuwste initiatief is het oprichten van de MC|Groep 

in 2008 waarmee Winter – samen met zakenpartner Willem 

de Boer (37) – een keten van ziekenhuizen wil opzetten. De 

Stichting IJsselmeerziekenhuizen – één basisziekenhuis met 

360 bedden en vestigingen in Lelystad en Emmeloord en 

twee buitenpoliklinieken – is in het najaar van 2008 de eer-

ste loot aan de stam. De MC|Groep nam het ziekenhuis over 

toen het aan de rand van een faillissement stond. Winter en 

De Boer vormen nu samen met een operationeel manager de 

raad van bestuur van het ziekenhuis. 

CarriÈre LoeK winter

‘ Rol raad van toezicht 
wordt minder vrijblijvend’

‘Als je aandeelhouders 
hebt, creëer je ook een 
andere verantwoording’

onDErnEmEnINdEZorG
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Tekst:  Erik van Zadelhof  foto: Amaury Miller

Jacques Gerards begon zijn loopbaan als geschiedenis-
leraar. Van daaruit raakte hij betrokken bij volwassenen-
educatie en het trainen van besturen. Tot eind van dit jaar 
is hij directeur van de Nederlandse Vereniging van Toe-
zichthouders in Zorginstellingen. Daarnaast is hij zelf ook 
als commissaris actief bij een woningbouwcoöperatie in 
rotterdam en bij een thuiszorginstelling. Gerards sprak 
met Marnix Holtzer, advocaat bij DLA Piper en lid van de 
raad van toezicht van het Lucas Andreas ziekenhuis, over 
de stand van zaken bij toezicht in de zorg.

Holtzer: Jacques, jij houdt je al een tijd bezig met 

governance in de zorg. Wat maakt nu precies dat 

de zorg zo’n ingewikkeld terrein is?

Gerards: Uiteindelijk is dat toch de nutsfunctie van de 

zorg in combinatie met de herkomst. Vroeger kwamen 

de instellingen voort uit charitas of werden zij onder-

houden door de kerken; dat waren herkenbare partijen. 

Maar nu is dat niet meer zo. Wij hebben geen aandeel-

houders, dus is steeds de vraag: van wie zijn die instel-

lingen nou? Dat is in de kern van wat de materie vaak 

zo complex maakt. Nu het zich laat aanzien dat het 

wetsvoorstel voor de Maatschappelijke Onderneming 

voorlopig weer even in de ijskast zit, verwacht ik op dit 

punt op korte termijn niet veel verandering. En verder 

is de zorg natuurlijk tegenwoordig een glazen huis. 

Vroeger was de bestuurskamer een afgesloten heilig-

dom, soms zelfs met eigen servies en meubilair. Dat is 

allemaal in hoog tempo afgebroken, terecht trouwens.

Holtzer: Wat is jouw positie met betrekking tot gover-

nance en de verzakelijking van toezicht in de zorg?

Gerards: De NVTZ vindt de nieuwe code nog niet 

strikt genoeg Je kunt nog van alles en nog wat uitleggen 

wanneer je de code niet naleeft en er is nog een te grote 

vrijblijvendheid. Wij vinden dat het allemaal wel wat 

strakker zou kunnen.

Holtzer: Maar, vraag ik mij dan af: is dat nu wel de 

oplossing? Werkt een strakkere code? Is het echt nodig? 

Wat ik zelf lastig vind is toch dat hoe stringenter je 

een code opstelt hoe  minder ruimte je creëert voor 

alternatieven. 

Gerards: In de nieuwe zorgcode staan zaken die echt 

moeten. Een voorbeeld daarvan is dat toezichthouders 

zich ook extern moeten profileren. Maar veel toezicht-

houders voelen daar helemaal niet voor en blijken trou-

wens ook niet de relevante netwerken te kennen, dus 

‘Raden van toezicht in de zorg  nog te vaak samengesteld
  op basis van netwerken’

ToEZiCHTINdEGEZoNdhEIdSZorG

blijkt dit voorschrift in de praktijk een dode letter te 

zijn. En verder vind ik het een grote gemiste kans dat de 

beloningscode voor bestuurders niet in de code is opge-

nomen. Neem in dat verband nou de Balkenende-norm. 

Wij zijn de grootste werkgever van Nederland. Wij heb-

ben, gelet op de complexiteit en het belang van de zorg, 

bestuurders nodig van het eerste garnituur. Die moet je 

dan ook als zodanig kunnen betalen. Liever hadden we 

gezegd: overheid bemoei je er niet mee, maar we heb-

ben ons coöperatief opgesteld. Daarbij komt trouwens 

dat onze funding veel meer van verzekeraars en burgers 

komt dan van de overheid. 

Holtzer: Die verzekeraars hebben natuurlijk een 

gigantische financiële macht. Daardoor krijgen zij een 

regierol en creëren ze ook een enorme extra bureaucra-

tie. Dus toezichthouders moeten het hoofd koel zien te 

houden in een speelveld dat behalve door de verzeke-

raars en de overheid ook nog eens wordt ingekleurd en 

beperkt door codes en banken.

Gerards: Die banken kijken naar zorginstellingen 

natuurlijk nauwelijks anders dan naar andere onderne-

mingen die zij financieren. Dus zij kijken net zo goed en 

met grote aandacht en actief naar de kwaliteit van de 

bestuurders en toezichthouders, zeker nu de bestuur-

ders de vastgoedproblematiek op hun bord hebben 

gekregen. 

Holtzer: Je ziet steeds meer op toezichthouders 

afkomen, waaronder de aansprakelijkheid. Dat doet 

de vraag rijzen: is de raad van toezicht daar nog wel 

helemaal goed voor toegerust? En is hij van voldoende 

kwaliteit?

Gerards: Je ziet dat raden van toezicht steeds meer naar 

hun eigen functioneren gaan kijken. Wat daarnaast ook 

voorkomt is dat bestuurders zeggen dat zij onvoldoende 

tegenwicht ondervinden vanuit de raad van toezicht. 

Het beeld is eerlijk gezegd heel gevarieerd. Wat nog 

te vaak gebeurt is dat de raad van toezicht is samen-

gesteld op basis van bepaalde netwerken. Of dat er 

bijvoorbeeld zo nodig een oud-minister voor de ploeg 

moet staan. Er gebeurt dan van alles en nog wat, maar 

met echt toezicht houden heeft dat soms niet zoveel te 

maken. Als je vindt dat de raad van toezicht niet goed 

genoeg is, dan zal de raad zich in een proces moeten 

begeven wat communicatief uiterst gevoelig ligt. 

Holtzer: En, om te voorkomen dat het zover komt, hoe 

ziet dan wat jou betreft een goede raad van toezicht er uit?

Gerards: Het belangrijkste vind ik goed en zakelijk 

denkvermogen. Dat is: kunnen denken in processen, 

lateraal en associatief denken, denken in alternatieven 

en op het gevraagde abstractieniveau. In de profielen 

wordt daarentegen juist altijd om bepaalde kennis en 

ervaring gevraagd, ook belangrijk, maar wat ik bedoel 

is toch iets anders, namelijk denkkracht. In het buiten-

land zie ik daar meer aandacht voor dan hier.

Gerards: ‘Nieuwe code nog niet strikt genoeg.’

▲



Holtzer: Oké, dat heeft dan betrekking op het denk-

vermogen; hoe moet de raad van toezicht inhoudelijk 

wat jou betreft zijn samengesteld? Moet bijvoorbeeld de 

zorg erin in zijn vertegenwoordigd?

Gerards: Ja, ik denk het wel. Ik vind dat de volgende 

disciplines moeten zijn vertegenwoordigd: een of twee 

leden voor de zorg (zorginhoud en kwaliteit, zorgveld 

en zorgwetenschap), een lid voor het financiële en be-

drijfseconomische stuk, een jurist, iemand met zicht op 

P&O of HRM, iemand met verstand van vastgoed en 

iemand vanuit het perspectief van het cliëntenbelang, in 

totaal zeven leden dus, waaronder een voorzitter die een 

eigen profiel heeft.

Holtzer: Ik vind zeven leden als standaard wel veel. Aan 

de andere kant mis ik nog een thema: de specifieke aan-

dacht voor kwaliteit, veiligheid en risicomanagement.

Gerards: Ik ontken niet dat de tijd soms aandacht 

vraagt voor een specifiek toezichtsonderdeel zoals 

risico’s, maar ik vind het echt belangrijk ook te blijven 

toezien op doelen en resultaten. Risicobeheer is daar 

een aspect van.

Holtzer: Wat ik zelf moeilijk vind is toch de bureaucra-

tisering, de lijstjesdwang die wordt opgelegd. Ik vraag 

me soms af of we nog wel aan zorgen toekomen.

Gerards: Ik begrijp wat je zegt en ik neem dat ook wel 

eens waar. In zo’n situatie is het de voorzitter van de 

raad van toezicht die moet ingrijpen en zorgen dat er 

een balans is tussen werkelijk toezicht en lijstjes afvin-

ken. Hij dient te bewaken waar het echt om gaat en 

tevens op te passen dat er niet steeds wordt gereageerd 

op incidenten en details. Het moet de raad van toezicht 

gaan om de resultaten van het ziekenhuis, de strategie, 

de positie in de regio en de kwaliteit van de zorg, niet 

om lijstjes met doelstellingen. 

Holtzer: Hoe zie jij, nu het kabinet is gevallen, de ont-

wikkeling op korte termijn?

Gerards: De grote vraag is natuurlijk wat er met de 

marktwerking gaat gebeuren. Dat zal van de uitslag van 

de verkiezingen afhangen. Vanuit de sector zou iedereen 

het geweldig vinden als wij eens met een consequente 

overheid te maken kregen, in plaats van dat wij ons 

steeds opnieuw weer moeten bezighouden met discon-

gruente en gedetailleerde initiatieven. Voorbeeld: de 

GGZ waarvan de financiering door de overheid enorm 

duur is gemaakt. Iets dat niets voor de zorg zelf oplevert 

en waarbij alleen banken wel varen. 

Holtzer: Is er sprake van onjuiste publieke beeldvor-

ming over de zorg naar aanleiding van enkele recente 

schandalen bij instellingen? 

Gerards: Ik ben de laatste om die zaken te bagatelliseren, 

maar, dat gezegd, moeten we het belang van die zaken 

in relatie tot de gehele gezondheidszorg ook weer in per-

spectief plaatsen. Er heeft zich een handvol schandalen 

voorgedaan, waarbij zelfoverschatting van de betrokken 

bestuurders een constante lijkt. Het is logisch dat mi-

nister Klink nu de mogelijkheid creëert om in dergelijke 

omstandigheden het bestuur of de raad van toezicht 

weg te sturen. De overheid zou hier een eigen rol moeten 

vervullen en moeten kunnen ingrijpen als het nodig is.

Holtzer: Ja, dat kan in de toekomst wellicht via het en-

quêterecht, waarbij is voorgesteld dat die bevoegdheid 

wordt gegeven aan ‘Onze Minister, die het aangaat’. Ik 

denk dat dat een effectieve verrijking kan zijn, ook ef-

fectiever trouwens dan het enquêterecht te geven aan de 

cliëntenraad, die hiervoor niet altijd is toegerust. 

Ten slotte nog iets anders: denk jij dat er nu een einde 

zal komen aan de vraag wie het in een ziekenhuis voor 

het zeggen heeft: specialisten of management?

Gerards: Ja, de minister is daar ondubbelzinnig over ge-

weest: het bestuur moet de baas zijn. De professionele 

autonomie van de artsen is daarbij niet aan de orde. 

Daarom worden ziekenhuizen nu ook anders ingericht 

zonder dat – zoals voorheen het geval was – maatschap-

pen een bedrijf in het bedrijf vormen. Die ontwikkeling 

juich ik met vele anderen zonder meer toe.

Holtzer: Jacques, nog iets anders dat je graag kwijt wilt?

Gerards: Jawel. Ik begon te zeggen dat het werken in 

deze sector zich in toenemende mate afspeelt in een gla-

zen huis. Er zijn ongelooflijk veel factoren bijgekomen, 

die het werk compliceren, ook voor toezichthouders. 

Juist daarom ben ik blij dat er nog steeds zo veel (ook 

jonge) mensen zijn te vinden om – met toenemend 

risico en tegen een beperkte vergoeding – dit werk te 

doen dat voor de samenleving zo belangrijk is.  ■ 
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Gerards: ‘Focus raad van toezicht moet liggen 
op resultaten, niet op incidenten en details.’

Holtzer: ‘Hoe stringenter een code, hoe minder 
ruimte voor alternatieven.’ 
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 ‘Compliance zit bij   
  mij tussen de oren’

DENEVENFuNCTIE

Y ellow & Blue investeert in bedrijven 

die betrokken zijn bij duurzame 

energie. Energy efficiency staat cen-

traal bij deze durfkapitalist. Dat spreekt 

me aan. Ik kan mijn ervaring als belegger 

erin leggen en leer andersom veel van 

het onderwerp duurzame energie en 

het opzetten van een venture capitalist. 

Dat werk is voor een rechttoe rechtaan 

vermogensbeheerder niet gebruikelijk. 

Zodoende heeft het voor beide partijen 

veel leerelementen in zich. Fantastisch. 

Het geeft me veel positieve energie en 

dat is ook duurzaam!’, glimlacht Kemna 

op haar werkkamer aan de Zuidas in 

Amsterdam. 

Klankbord
‘Voordat ik bij APG aan de slag ging, 

worstelde ik wel eens met de vraag of 

ik als commissaris, toezichthouder en/

of bestuurder wel genoeg bijdroeg. Dat 

zat vooral in mijn hoofd, verzekerde 

mijn man me. Maar door die ervaring 

heb ik mezelf weer beter leren kennen. 

Ik denk dat ik het meeste plezier haal uit 

het leveren van een bijdrage aan kleinere 

organisaties waar mijn ervaring meteen 

tot zijn recht komt.’

Desondanks is Kemna nog steeds met 

veel plezier lid van de raad van toezicht 

bij de Universiteit Leiden en was ze tot 

haar benoeming bij APG ook toezicht-

houder bij de Autoriteit Financiële 

Markten (AFM). ‘In die functies vervul 

je vooral de rol van klankbord en zorg 

je er mede voor dat de bedrijfsvoering 

ordentelijk is. Je bewaart bij een grotere 

organisatie meer afstand dan bij zo’n 

kleine club als Yellow & Blue.’

Kemna heeft elke vrijdag om 8.00 uur een 

conference call met de bestuursvoorzit-

ter als ze met haar chauffeur onderweg 

is naar de Amsterdamse of Heerlense 

vestiging van APG. ‘Dan werken we een 

vast lijstje af van onderwerpen en komen 

zaken ter sprake die urgent zijn. Mijn 

taak zit vooral in het algemene manage-

ment. De financiële zaken pakken we als 

raad van commissarissen gezamenlijk op. 

De raad komt vier tot zes keer per jaar 

bijeen, onder meer voor het bepalen van 

de strategie, de waardering van de porte-

feuille en de cijfers.’

‘Het idee achter Yellow & Blue is dat we 

jonge ondernemingen niet alleen finan-

cieel bijstaan, maar ook met onze kennis 

van duurzaamheid en energy efficiency. 

Door de wederzijdse relatie die zo ont-

staat en door onze bestaande contacten 

hebben de bedrijven waarin we investeren 

toegang tot potentiële afnemers. Uiteinde-

lijk hebben we hetzelfde belang: eerst een 

groei- en daarna een exitstrategie.’

Duidelijke investeringscriteria
Momenteel heeft Yellow & Blue een 

bedrag tussen 0,5 en 4 miljoen euro in 

drie ondernemingen gestopt, maar er is 

ruimte om in meer firma’s te investeren. 

‘Dat is om twee redenen belangrijk: je 

bent zelf minder kwetsbaar en je kunt 

continuïteit beter waarborgen als je net 

iets meer personeel kunt aannemen – 

dan creëer je zelf een duurzaam team 

– en bovendien is de kans op een mooi 

rendement hoger als je je risico’s meer 

kunt spreiden. Er worden ontzettend veel 

ideeën aangereikt, maar we wijzen ook 

veel af. Een goede selectie is belangrijk 

om bleeders te voorkomen.’

Vandaar dat er vanaf het begin ook heel 

duidelijke investeringscriteria zijn opge-

steld, vertelt Kemna. ‘De commissarissen 

krijgen elk kwartaal een rapportage met 

alle voorstellen, ook de afgewezen ideeën. 

Het investment committee beslist samen 

met de managing director in principe of 

Wie: Angelien Kemna (52), chief investment officer bij pensioenuitvoerder APG en chief executive officer van APG 

Asset Management. Ze  begeleidt een paar promovendi en geeft soms gastcolleges aan de Erasmus universiteit 

in rotterdam als bijzonder hoogleraar Corporate Governance. Tot 2007 was Kemna chief executive officer van ING 

Investment Management. 

Nevenfunctie: president-commissaris bij venture capital club Yellow & Blue

er wel of niet geld wordt gestoken in een 

onderneming. Omdat we niet al te rigide 

willen zijn, hebben we de mogelijkheid 

gecreëerd om een onderneming die niet 

aan alle criteria voldoet, maar toch een 

interessante deelneming lijkt, ook voor 

te stellen. Maar dan moeten ook de com-

missarissen de investering goedkeuren.’

Nu is alleen Nuon aandeelhouder, maar 

Yellow & Blue is zo opgezet dat ook 

andere grote aandeelhouders kunnen 

deelnemen. Daarbij wordt gedacht aan 

grote bedrijven of financiële instellin-

gen. ‘Mocht een aan APG gelieerde club 

besluiten in Yellow & Blue te stappen, 

dan trek ik me terug, hoe jammer ik dat 

ook vind. Daar zijn strikte regels voor. 

Bovendien zit compliance bij mij tussen 

de oren: als ik me niet senang zou kun-

nen voelen met wat ik als commissaris 

zeg omdat ik bestuurder ben bij APG, 

dan moet ik opstappen. Maar dat speelt 

vooralsnog niet.’

Waar Kemna de afgelopen periode een 

belangrijke ondersteuning vormde voor 

het dagelijkse management, was het mo-

ment dat Yellow & Blue als commissaris 

wilde ingrijpen in het management van 

P21, waarin meerdere partijen partici-

peren. Na lange discussie werd de chief 

executive officer uiteindelijk vervangen. 

Kemna noemt dat een ‘pijnlijke, maar 

onvermijdelijke beslissing’ waarin haar 

rol vooral lag in het steunen van de 

managing director van Yellow & Blue 

om het voornemen door te zetten.  ‘Het 

is een typisch probleem voor start ups. 

Er wordt iets slims bedacht wat daarna 

tot bloei moet worden gebracht. Die stap 

kan niet altijd door het zittende manage-

ment worden gemaakt. Het is belangrijk 

te proberen daar in een vroeg stadium al 

afspraken over te maken als je investeert 

in een jong bedrijf.’ ■

‘

Na twee jaar relatieve stilte is Angelien Kemna terug van 
weggeweest in de wereld van invloedrijke beleggers. in 

november 2009 ging ze aan de slag als chief investment 
officer bij APG. Haar rol als voorzitter van de raad van 

commissarissen bij venture capital firma Yellow & Blue 
investment Management – in 2008 opgericht door Nuon – 

kon ze blijven vervullen. 
Door:  Gwen van Loon Foto: APG

Durfkapitalist Yellow & Blue 

Yellow & Blue investment Manage-

ment investeert in bedrijven met een 

bewezen technologie, dus na de fase 

van de ontdekking of uitvinding. op 

dit moment zijn dat er drie: Locama-

tion dat samen met netbeheerders 

producten maakt die het mogelijk 

maken onder meer metingen aan het 

net op afstand te verrichten, P21 dat 

energiemanagementoplossingen ont-

wikkelt, produceert en verkoopt aan 

de telecomindustrie en Cuculus dat 

nutsbedrijven helpt één it-platform te 

bouwen door het koppelen van gas, 

water en elektriciteitsmeters om de 

administratie te vereenvoudigen.
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in de afgelopen tijd hebben zorginstellingen en bestuurders en toezichthouders van 
die zorginstellingen met regelmaat het nieuws gehaald op niet altijd even positieve 
wijze. Voorbeelden van bijna failliete zorginstellingen tot falend toezicht op medisch 
specialisten en medische wantoestanden hebben de revue gepasseerd. Van bestuur-
ders en toezichthouders in de zorg wordt heden ten dage dan ook duidelijk meer ge-
vraagd dan vroeger het geval was. Daar waar zorginstellingen zich meer en meer als 
maatschappelijke ondernemingen presenteren worden ook hogere eisen gesteld aan 
goed bestuur en ondernemerschap in de zorg. in dit artikel wordt stilgestaan bij de 
eisen die daarbij aan de bestuurder en toezichthouder in de zorg worden gesteld en 
het risico voor bestuurders en toezichthouders om aansprakelijk gesteld te worden. 

Door:  ralph Jan van der ham

Van enquête tot medisch tuchtrecht

BESTUURDERS IN DE ZORG

Zorgbrede Governancecode
In 1999 verscheen op particulier initiatief een eerste 

aanzet waarin het concept van corporate governance, 

dat inmiddels in het bedrijfsleven volledig ingeburgerd 

aan het  raken was, werd toegepast voor de gezond-

heidszorg. Nadien heeft het nog tot 2005 geduurd voor-

dat dit resulteerde in een governancecode voor de zorg, 

te weten de Zorgbrede Governancecode.  In deze code 

is stilgestaan bij de specifieke eisen voor goed bestuur 

van een zorgonderneming, die een bijzondere maat-

schappelijke verantwoordelijkheid kent en de taken en 

bevoegdheden en normeringen die dat voor een raad 

van bestuur en raad van toezicht met zich meebrengt. 

Deze Zorgbrede Governancecode heeft vervolgens 

breed ingang gevonden binnen alle geledingen van 

de gezondheidszorg en maakt onderdeel uit van het 

standaardcontract van de Nederlandse Vereniging voor 

Directeuren in de Zorg en de Nederlandse Vereniging 

voor Toezichthouders in de Zorg. 

De Zorgbrede Governancecode heeft daarbij dezelfde 

uitwerking die de governancecodes in het bedrijfsleven 

hebben gehad, te weten te normeren wat van een goed 

bestuurder en toezichthouder mag worden verlangd. De 

Zorgbrede Governancecode is recent nog gewijzigd en 

per januari 2010 opnieuw vastgesteld naar aanleiding 

van de eerste bevindingen. 

Met de Zorgbrede Governancecode die derhalve thans 

als uitgangspunt heeft te dienen bij toetsing van het 

handelen van bestuurders en toezichthouders in de 

zorg, is de eerste piketpaal geslagen voor een eventuele 

aansprakelijkstelling van bestuurders en toezichthou-

ders in de zorg. Immers het niet handelen conform die 

Zorgbrede Governancecode kan gezien worden als een 

ondeugdelijke vervulling van de uitvoering van de ta-

ken als bestuurder of toezichthouder, tenzij er sprake is 

van goede gronden om af te wijken. Hier geldt de regel 

‘comply or explain’. 

Daarmee komt de bestuurder of toezichthouder niet 

alleen in het vaarwater van de interne bestuurdersaan-

sprakelijkheid uit artikel 9 van boek 2 BW, maar kan, 

afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het 

geval, naast de civiele rechter ook het Scheidsgerecht 

de commissaris   21

voor de Gezondheidszorg bevoegdheid hebben om over 

een geschil terzake met een bestuurder te beslissen. 

Al in een zaak uit 2007 oordeelde het Scheidsgerecht 

voor de Gezondheidszorg dat de aansprakelijkheid voor 

bestuurders in de zorg volgens dezelfde normen wordt 

beoordeeld als bestuurdersaansprakelijkheid voor be-

stuurders in het gewone bedrijfsleven. Uit die uitspraak 

volgt derhalve dat de invoering van de Zorgbrede Go-

vernancecode ertoe geleid heeft dat de bevoegdheidsre-

gels bij zorginstellingen nader zijn aangescherpt. Deze 

eerste uitspraak was een illustratie van de al eerder 

gedane voorspelling dat de aangescherpte regelgeving 

het aantal claims op bestuurders in de zorg zou doen 

stijgen. Voor de bestuurder in de zorg is het dan ook 

van belang dit gestegen risico zonodig te compenseren 

met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 

met voldoende dekking en mogelijk een statutaire 

vrijwaring voor de kosten voor de verdediging. Inmid-

dels is dit ook opgenomen in het standaardcontract 

van de Nederlandse Vereniging voor Directeuren in 

de Zorg. 

enquêterecht 
Naast deze eerste piketpaal voor verdere aansprakelijkheid 

van bestuurders en toezichthouders in de zorg is er de 

afgelopen jaren eveneens duidelijk een beweging geweest 

in de richting van het enquêterecht voor de zorg. Op grond 

van het uitvoeringsbesluit Wet Toezicht Zorginstellingen 

(WTZi) waren zorginstellingen al verplicht om in hun sta-

tuten ten minste één orgaan, dat de cliënten van de instel-

ling vertegenwoordigt, enquêtebevoegdheid toe te kennen. 

Daarmee werd voor het eerst het recht van enquête binnen 

de zorg geïntroduceerd. Voor bestuurders en toezichthou-

ders in de zorg is het in het kader van risicobeheersing dus 

Aangescherpte regel-
geving doet claims op 
zorgbestuurders stijgen

AANSPRAKELIJKHEID  VAN     TOEZICHTHOUDERS EN 
▲
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duidelijk bij het feit dat er een verband moet zijn met 

de kwaliteit van de zorg. 

Een eventueel oordeel van de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg op dit punt is met name van 

belang voor eventuele aansprakelijkheid op 

grond van artikel 9 van Boek 2 BW en kan 

eveneens een rol spelen in een eventuele 

enquêteprocedure. 

Medisch tuchtrecht 
Bij het Medisch Tuchtrecht wordt door zowel bestuur-

ders en toezichthouders in de zorg toch vooral nog 

gedacht aan de medisch specialisten. Niets is echter 

minder waar. Onder de Wet op de Beroepen in de Indi-

viduele Gezondheidszorg (Wet BIG) vallen alle artsen, 

tandartsen, apothekers, gezondheidszorgpsychologen, 

psychotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en 

verpleegkundigen. De Wet BIG bevat derhalve regels voor 

zorgverlening door beroepsbeoefenaren en heeft tot doel 

de bevordering van de kwaliteit van de beroepsuitoefe-

ning en bescherming van de patiënt. 

Eventuele klachten worden behandeld door de 

Regionale Tuchtcolleges die ons land kent. Met de 

invoering van de Wet BIG is het Medisch Tuchtrecht 

voor bestuurders/toezichthouders (met een registratie 

in het BIG-register) op meer afstand komen te staan, 

voor zover het hun bestuurlijk handelen betreft. Dat 

neemt echter niet weg dat de weg naar het tuchtrecht, 

en eventuele afgeleide andere civiele procedures, door 

cliënten tegenwoordig veel makkelijker wordt gevonden. 

Patiënten worden in dit verband niet alleen mondiger, 

maar schromen ook niet om in vervolg op eventueel 

tuchtrechtelijke aanspraken ook waar nodig de zorgin-

stelling of het bestuur daarvan aansprakelijk te stellen 

voor geleden schade.

Conclusie
Voor bestuurders en toezichthouders in de zorg is het 

er de afgelopen jaren niet eenvoudiger op geworden 

met een uitbreiding van bestuursaansprakelijkheid via 

de Zorgbrede Governancecode, uitbreiding van het en-

quêterecht, toezicht door de Inspectie van de Gezond-

heidszorg en de uitgebreide maatschappelijke aandacht 

voor misstanden in de zorg. Dat de zorg nog niet altijd 

op deze ontwikkelingen ingesteld lijkt te zijn, wordt 

wellicht bewezen door de veelvuldige voorvallen die 

de afgelopen tijd uitvoerig in het nieuws zijn geweest. 

Voor de bestuurder en/of toezichthouder in de zorg, 

die aan voldoende risicobeheersing voor de zorginstel-

ling en zichzelf wil doen, is het noodzakelijk om aan de 

normen, zoals neergelegd in de WTZi en de Zorgbrede 

Governancecode te voldoen en waar nodig beleidsvoor-

nemens te ontwikkelen, die de raad van toezicht op zijn 

beurt kritisch zal moeten toetsen. Daar waar dit niet 

wordt gedaan lopen bestuurders en toezichthouders 

het risico dat zij zich blootstellen aan enquêteproce-

dures, claims inzake bestuurdersaansprakelijkheid en 

civielrechtelijke schadeprocedures. De bestuurder en 

de toezichthouder in de zorg gelden als gewaarschuwd 

mens dus voor twee!  ■

ralph Jan van der ham is advocaat bij dLA Piper.

ralphjan.vanderham@dlapiper.com 
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         van belang dat  

        zowel aan de Zorgbrede 

Governancecode alsook aan de WTZi wordt voldaan, 

omdat anders het risico op een enquêteprocedure bestaat. 

De maatregel in de WTZi is bedoeld als ultieme remedie 

tegen disfunctionerende raden van toezicht, als er maat-

schappelijke belangen op het spel staan, maar creëert 

bovendien ook de mogelijkheid van vergaande rechte-

lijke controle op de gang van zaken binnen de zorgon-

derneming, zoals dat in het bedrijfsleven al gewoon is 

geworden. Bovendien is de enquêteprocedure, net zoals 

in het reguliere bedrijfsleven, in die zin voor de zorgbe-

sturen en toezichthouders van belang dat een eventuele 

uitkomst van de enquêteprocedure in de praktijk ook 

vaak gebruikt wordt voor de civiele aansprakelijkheids-

actie tegen bestuurders of toezichthouders. 

De ontwikkeling van het enquêterecht in de gezond-

heidszorg heeft de afgelopen jaren weliswaar nog 

niet een enorme vlucht genomen, maar staat niet 

stil. Daar waar in de WTZi reeds was vastgelegd 

dat minimaal één instantie die bevoegdheid dient 

te krijgen is in het voorontwerp Wet Cliëntenrecht 

en Zorg opgenomen dat  in ieder geval enquête-

recht wordt toegekend aan de cliëntenraden van 

zorginstellingen. Weliswaar betreft het hier nog een 

voorontwerp, maar hiermee wordt wel duidelijk dat 

de wetgever ook in de zorg het enquêterecht een 

duidelijke positie wil geven. Het valt te verwachten, 

daar waar het enquêterecht reeds diepgaande sporen 

heeft achtergelaten in het reguliere bedrijfsleven, dat 

vergelijkbare ontwikkelingen zich zullen voordoen in 

zorginstellingen. 

inspectie Gezondheidszorg 
Naast de punten van interne aansprakelijkheid en 

enquêterecht dienen bestuurders en toezichthouders 

in de zorg ook rekening te houden met aansprakelijk-

heidsstelling of ter verantwoordingroeping door middel 

van typische zorginstrumenten als de Inspectie voor 

de Gezondheidszorg en/of het Medisch Tuchtrecht. De 

Inspectie voor de Gezondheidszorg is belast met het 

toezicht op de naleving van de kwaliteit en op de nale-

ving van de WTZi. De Inspectie kan daarbij onder meer 

gebruikmaken van haar algemene bevoegdheid tot het 

inwinnen van inlichtingen en tot het vorderen van in-

zage in zakelijke gegevens. Verder rust er op bestuurders 

en toezichthouders ook een verplichting tot medewer-

king. In de literatuur bestaat inmiddels wel consensus 

dat dit eveneens voor leden van raden van toezicht in 

de zorg heeft te gelden. 

De Kwaliteitswet gaat daarbij uit van het zogenaamde 

“toezicht-op-toezichtmodel”. De Inspectie voor de 

Gezondheidszorg zal zich in het kader van de naleving 

van de wet in veel gevallen (ook) tot de interne toe-

zichthouder wenden ten behoeve van het toezicht op de 

naleving van de Kwaliteitswet. Door de Inspectie voor 

de Gezondheidszorg kan echter ook nader onderzoek 

gedaan worden naar het eventueel disfunctioneren van 

één of meerdere organen van de zorginstelling, waar-

onder ook de raad van toezicht, althans voor zover dat 

raakt aan de Kwaliteitswet. De grens ligt wat dat betreft 

Weg naar tuchtrecht 
wordt door cliënten veel 

makkelijker gevonden

ZORGENrEChT
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ONDERZoEK

Uw suggestie om de interne accountant of de eigen 

externe accountant het onderzoek te laten doen, wijst 

de advocaat resoluut van de hand: het zou lijken of de 

slager zijn eigen vlees keurt. Niet doen dus. Wel adviseert 

de advocaat u de externe accountant in te lichten over de 

veronderstelde onregelmatigheden.

 

U belt de externe accountant
De externe accountant schrikt van de gemelde vermoe-

dens. Over drie maanden dient het accountantsverslag te 

worden getekend. Niet tekenen of uitstel zal de beurs-

koers en de financiering van de vennootschap verder 

onder druk zetten. Bij de recente werkzaamheden in 

Italië heeft zijn controleteam geen aanwijzingen van 

onregelmatigheden bespeurd. Ja, het is bekend dat er een 

mogelijke verkoop van Italië aankomt.

De accountant legt u uit dat deze melding hem verplicht 

nader onderzoek te (laten) doen of er sprake is van feiten 

die vermoedens van onregelmatigheden rechtvaardigen. 

Daarbij dient ook de vraag te worden beantwoord of kan 

worden ingestaan voor integriteit van het management 

en of er materiële gevolgen zijn voor de getrouwheid van 

de jaarrekening. Het is goed als dat onderzoek door een 

onafhankelijke forensisch accountant wordt verricht, 

zeker nu zijn eigen team mogelijk iets heeft gemist, maar 

de externe accountant wil zich er dan wel van overtuigen 

dat dan de juiste onderzoeksvragen worden gesteld.

De vergadering de volgende ochtend
Op donderdagochtend vindt er ten kantore van de ven-

nootschap een gesprek plaats tussen u, uw inmiddels in-

gelichte voorzitter, de advocaat en de externe accountant. 

De CFO en de directeur interne accountantsdienst wordt 

verzocht aan te schuiven. De laatsten doen hun relaas. In 

Italië is recent een nieuwe controller in dienst gekomen 

die heeft gemeld dat op een wel verkocht, maar nog niet 

gestart project zeer veel uren worden geboekt, die onder 

het onderhanden werk worden verantwoord en dat de 

lokale directie daartoe opdracht heeft gegeven. Over het 

zojuist afgelopen boekjaar gaat het om ongeveer tien 

procent van de omzet; in plaats van zeven miljoen winst 

is feitelijk sprake van een vergelijkbaar bedrag aan verlies.

Er wordt besloten tot een onderzoek door een onafhan-

kelijke forensisch accountant. De CFO had al gesproken 

met een hem bekende en ter zake kundige partij, die 

Een forensisch
accountantsonderzoek

A lvorens met uw voorzitter te overleggen, schieten  

 er allerlei vragen door uw hoofd. Waar hebben

 we het eigenlijk over, wat is de verantwoorde-

lijkheid van de raad van commissarissen, wat te doen 

met de AFM, welke invloed heeft dit op het recent                                                            

afgesloten convenant met de banken, is het niet verstan-

diger de interne accountant het onderzoek te laten ver-

richten, wat is de rol van de externe accountant, hebben 

wij in het verleden voldoende maatregelen genomen om 

dergelijke situaties te voorkomen?

U belt de advocaat
Na vergeefs met uw voorzitter te hebben gebeld, neemt 

u contact op met de advocaat van de vennootschap. 

Hij adviseert u het te verrichten onderzoek naar u toe 

te trekken, omdat niet op voorhand duidelijk is of de 

CEO betrokken is bij de gang van zaken in Italië. In 

toenemende mate worden organisaties afgerekend op het 

handelen van hun medewerkers. Hij geeft het voorbeeld 

van SocGen en Jerome Kerviel: een personeelsfraude 

die vooral de organisatie werd aangerekend. Daarom is 

het verstandig een dergelijk onderzoek direct onder de 

verantwoordelijkheid van het toezichthoudend orgaan 

van de onderneming te trekken, zeker nu er twijfel kan 

zijn aan de rol van het bestuur.

Daarnaast geeft de advocaat aan dat het niet handig is 

dat de CFO het onderzoek (mede)aanstuurt, vermoe-

dend dat zijn collega-bestuurder mogelijk boter op zijn 

hoofd heeft. Zonder de CFO te willen diskwalificeren, 

suggereert hij een machtspel op directieniveau; het bo-

tert al langer niet tussen de CEO en de CFO. Bovendien, 

als het om omzet en winst gaat en de presentatie ervan, 

dan zal de CFO daarin toch ook een verantwoordelijk-

heid hebben?

Wat betreft de inschakeling van de forensisch accountant 

twijfelt de advocaat. Hij suggereert een advocaat de klus 

te laten klaren. Die zou dan een forensisch accountant 

kunnen inhuren, zodat het dossier van de accountant 

binnen dat van de advocaat blijft en daardoor onder zijn 

verschoningsrecht blijft. Zo doet men dat in de VS. De 

kans dat daarmee de vuile was onbeheerst naar buiten 

komt, blijft dan beperkt. U geeft aan dat geen fijn idee 

te vinden omdat u meent dat toch zo spoedig mogelijk 

een persbericht naar buiten moet om problemen met de 

toezichthouder te voorkomen.

U bent               lid van de raad van 
commissarissen                     van een Nederlandse 
beursgenoteerde          onderneming. De CFO belt u 
op een woensdagavond. in de italiaanse dochteronderneming is mogelijk sprake van 
substantieel gefingeerde omzet en winstcijfers. Hij heeft in overleg met zijn directeur 
internal audit besloten een forensisch accountant in te huren. Op uw vraag of de CEO 
op de hoogte is, blijkt dat de CEO op vakantie is en dat het wellicht beter is hem er 
even buiten te houden, omdat de CEO mogelijk bekend moet zijn geweest met de 
vermeend onjuiste voorstelling van zaken; de CEO is verantwoordelijk voor een voor-
genomen vervreemding van de italiaanse dochteronderneming. ▲

Door: Peter Schimmel
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De strijd om de opvolging van 

Ad Scheepbouwer als CEO 

van KPN heeft op voorhand 

al tot twee afvallers binnen de 

raad van bestuur geleid (Marcel 

Smit en Stan Miller). Na het vertrek van Ton Risseeuw 

(‘de generaal’) mag Jos Streppel (ex-CFO AEGON) 

als nieuwe voorzitter van de raad van commissaris-

sen van KPN proberen alsnog een soepele overgang 

van de macht te realiseren, een einde te maken aan de 

‘vechtcultuur’ binnen de raad van bestuur en ruimte te 

creëren voor een CEO die primus inter pares is. 

Eindelijk eens een echte 

whodunnit in ondernemers-

land. In de nasleep van het 

faillissement van beursmakelaar 

Van der Moolen is het onderzoek 

naar de daders in volle gang. Ex-CEO Richard den 

Drijver wijst naar zijn ‘opvolgers’, de commissarissen 

Peter Zwart (voorzitter) en Arjan Paardekooper. Zwart 

en Paardekooper verwijten Den Drijver gebrek aan 

realiteitszin. Ex-voorzitter raad van commissarissen 

Dolf van den Brink legde vorig jaar al wat zwarte 

pieten neer toen hij zijn vertrek in 2007 in de media 

toelichtte. Zo verklaarde hij geen vertrouwen meer te 

hebben in Den Drijver (“hij eruit of ik eruit”) en dat 

de raad van commissarissen niet wilde ingrijpen on-

danks het excessieve uitgavenpatroon van Den Drijver. 

Wordt vervolgd: de Ondernemingskamer van het Hof 

te Amsterdam zal de zaken gaan uitzoeken. De grote 

vraag is of uit dit onderzoek nog meer (potentiële) 

daders tevoorschijn komen.

de apenrots

Van der Moolen: 
whodunnit?

Meten met twee maten

Voor krantenredacties leek het redactiestatuut 

een perfecte bescherming tegen opdringerige 

eigenaren. Bewijst het recente aftreden van de 

hoofdredacteur van NRC Handelsblad dat dit niet of 

niet langer het geval is? Nee, NRC Handelsblad bewijst 

dat redactieleden beter niet ook in de directie van de 

onderneming zitten. Directieleden zijn nooit onaf-

hankelijk. Uiteindelijk trekken aandeelhouders of 

commissarissen bij een geschil met de directie aan het 

langste eind. Wat intussen het meeste intrigeert is de 

opstelling van commissarissen-voorzitter Sauer. De 

zeer succesvolle uitgever trotseert in Rusland regel-

matig het gezag, juist door het toepassen van strenge 

redactionele regels (zoals hoor en wederhoor). Het 

wekt daarom verbazing dat Sauer in het veilige Neder-

landse media-landschap met een andere maat lijkt te 

meten dan in het gevaarlijke Rusland.

A andeelhoudersactivisme blijft onmisbaar in 

corporate Nederland. Zelfs codes kunnen 

uitglijders niet voorkomen en een gelauwerde 

code-koning als Jean Frijns moet zich soms laten 

corrigeren door de aandeelhouders als hogere macht. 

Bestuur en commissarissen van Kas Bank wilden de 

langetermijnbonus voor de bestuursleden over 2009 

en 2010 met terugwerkende kracht aanpassen van-

wege ‘buitengewone omstandigheden’ in 2008 die tot 

‘onbillijke’ resultaten in de variabele beloning leiden. 

Door de aanpassing zouden de bestuurders nog wel 

een langetermijnbonus krijgen. De vijf grootaandeel-

houders - Aviva (voormalige moedermaatschappij 

van verzekeraar Delta Lloyd), pensioenuitvoerder 

APG, Delta Deelnemingen Fonds, ING Groep en All 

Capital Holding - hebben de terugwerkende kracht 

eenstemmig en met succes getorpedeerd. 

Dit gebeurde overigens wel op een elegante wijze: de 

aanval was zo tijdig ingezet dat de commissarissen 

het voorstel nog van de agenda konden halen. 

Kas Bank
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bereid is binnen een uur ten kantore van de vennoot-

schap te overleggen. De voorzitter moet weg en daarom 

wordt besloten dat u met de advocaat en de externe ac-

countant de forensisch accountant zal instrueren.

Het gesprek met de forensisch accountant
Op uw verlangen om de onderste steen boven te halen 

en te constateren of er sprake is van fraude en eventueel 

medeweten van de CEO, reageert de forensisch accoun-

tant gereserveerd. 

Om meer richting te kunnen geven aan een eventu-

ele opdracht stelt de forensisch accountant voor ten 

spoedigste naar Italië af te reizen en tijdens het weekend 

na te gaan wat er nu eigenlijk aan de hand is, wie de mo-

gelijke betrokkenen zijn en wat de onderzoekbaarheid 

is van de aantijgingen. Op die wijze kan een beter beeld 

worden gekregen van omvang en duur van de opdracht. 

Bovendien verlangt de onderzoeker een goed omkaderd 

doel. Als vast staat wat met de uitkomsten van het on-

derzoek wordt beoogd, dan kan hij zijn werkzaamheden 

efficiënt en effectief daar op richten. Wellicht is het doel 

al te bereiken door bij wijze van spreken een tegel te lich-

ten in plaats van een graaftocht naar de onderste steen. 

 De forensisch accountant geeft verder aan dat hij geen 

conclusies omtrent fraude of medeweten zal trekken, 

maar zich zal beperken tot de feiten en omstandigheden 

op grond waarvan u uw conclusies kunt trekken. Hij zal 

daarbij niet voorbij gaan aan het belang van eventueel 

betrokken/beschuldigde partijen en hun voorafgaande 

aan zijn rapportage aan u, daartoe de geconstateer-

de feiten zal voorleggen voor commentaar en 

nadere toelichting. Op die manier ontstaat er 

een zo objectief mogelijk rapport, wat 

daardoor meerwaarde heeft. Nog dezelfde 

ochtend wordt de CEO ingelicht van 

hetgeen besloten is. Met de advocaat wordt 

mede uit naam van de CEO een pers-

bericht opgesteld waarin wordt meege-

deeld dat er sprake is van vermoedens van 

onregelmatigheden en dat een onafhanke-

lijke forensisch accountant inmiddels een 

aanvang heeft gemaakt met een onderzoek, 

over de uitkomsten waarvan pas na afronding 

van het onderzoek nadere mededelingen 

zullen worden gedaan.

De uitkomsten van het onderzoek
De onderzoeker presenteert de volgende 

maandag de eerste bevindingen: de melding blijkt waar 

en onderzoekbaar. Daarnaast wordt er een voor u, de 

advocaat en de externe accountant toereikend plan van 

aanpak gepresenteerd, dat binnen een maand wordt 

gerealiseerd. Het plan van aanpak voorziet niet alleen 

in het veiligstellen en analyseren van gegevens, mede 

met behulp van forensic IT tools, maar ook in het horen 

van alle betrokkenen, waaronder ook de directie, en een 

impactanalyse van de onregelmatigheden in relatie tot 

de jaarrekening. Dit laatste is vooral ook van belang 

voor de banken. Het wederhoor op het conceptrapport 

vindt zowel in Nederland als in Italië plaats in bijzijn 

van de onderzoeker; er wordt geen concept toegezonden 

aan betrokkenen, ter voorkoming dat dit gaat ‘zwerven’; 

vertrouwelijkheid boven alles en deze aanpak versnelt 

het proces. In een apart rapport zal de onderzoeker 

een beschrijving geven van de door hem gesignaleerde 

administratieve tekortkomingen, mede bezien in het 

licht van eerder door de accountant afgegeven ma-

nagementletters en de verantwoordelijkheid van lokale 

en concernbestuurders. Omdat u wilt voorkomen dat 

naast de feitelijke toedracht ook eventuele tekortkomin-

gen in een rechtsgeding tot uiting komen, vindt u een 

apart rapport een goed idee.

De CEO komt met de schrik vrij en de externe accoun-

tant haalt opgelucht adem. Op basis van de geconsta-

teerde feiten en omstandigheden kunt u de eenduidige 

conclusie trekken dat de onregelmatigheden frauduleus 

zijn: goed verhuld bedrog door de lokale directie, waar-

   van de verhulling niet alleen bedoeld  is om de winst 

        hoog te houden om een maximale bonus te ver-

          krijgen, maar vooral ook om juist de CEO en de 

            externe accountant om de tuin te leiden

                    Op een subtiele manier was de suggestie   

       gedaan dat de gang van zaken de instem-

      ming van de CEO had, erop speculerend dat 

       hij om die reden bereid zou zijn de zaken in 

        de doofpot te stoppen. Uw raad van com-

        missarissen gaat niet zomaar over tot de 

       orde van de dag: het incident wordt gebruikt 

       om de integriteitbeheersing binnen de

    organisatie verder op orde te brengen. Italië 

    wordt verkocht met daarin een mooi nog te  

   starten project. ■

Peter Schimmel is directeur van 

IrS Forensic Services.

ONDERZoEK



Met spoed gezocht:

bestuurders en commissarissen met visie

Sandra van der weide, studente Financiële 

Economie en Nederlands recht (master 

ondernemingsrecht) aan de radboud uni-

versiteit te Nijmegen, doet onderzoek naar 

het bezoldigingsbeleid voor bestuurders 

en commissarissen. wilt u input voor dit 

onderzoek geven of wilt u te zijner tijd het 

onderzoek graag ontvangen: mail dan zo 

spoedig mogelijk naar de commissaris: 

decommissaris@dlapiper.com.

Graag reageren voor 1 juli 2010.

de commissaris


