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Ik maak mij zorgen over de kwaliteit van de semipublieke sector, een sector die 
bestaat uit duizenden organisaties die op een typisch Nederlandse manier goed 
werk doen voor de samenleving. Deze samenleving is veranderd en zal in rap tem-
po verder veranderen. Deze transformatie heeft een onmiskenbare impact op de 
sector. Ik maak mij zorgen dat de publieke opinie de symptomen gaat bestrijden 
van de fouten in de sector en geen – of niet genoeg – oog heeft voor de onder-
liggende verbeterpunten. Als voorbeeld van deze symptoom bestrijding noem ik 
het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties van 30 
oktober 2014.  De Parlementaire Enquêtecommissie beschrijft dat iedereen het 
gedaan heeft, maar dat bovenal de corporaties de zwarte piet krijgen van de af-
faires. De meeste aanbevelingen richten zich dan ook op richtlijnen en regels voor 
beter toezicht. Ik vrees dat Nederland met het opvolgen van de aanbevelingen het 
kind met het badwater gaat weggooien.

Er zijn diverse verbeteringen nodig in de semipublieke sector en ook in de uitvoe-
ring van de Governance. Mijn drijfveer om dit boek te schrijven ligt vooral in het 
duurzaam verbeteren van bestuur en toezicht. Mijn focus ligt op het verbeteren 
van het gedrag, want daarover wordt zo weinig geschreven. 

Ik verwijs in dit boek naar vele rapporten en boeken en ik trek een rode draad 
door al deze wijsheden. Dat is de beoogde toegevoegde waarde van dit boek.  
Ik bedank zodoende alle denkers en schrijvers, maar vooral de mensen om mij 
heen die hebben geholpen in mijn denkproces en het goed verwoorden hiervan. 
De feedback van deze meelezers was buitengewoon waardevol.  

Amersfoort, november 2014

OVER dIT BOEK



Reflectie & Governance bij  semipublieke organisaties

8



9

Dit boek levert een bijdrage aan de Good Governance bij semipublieke organisa-
ties. Governance is de samenwerking tussen het besturen van een organisatie 
en het toezichthouden op een organisatie. Het besturen en het toezicht op deze 
organisaties staat de laatste jaren zwaar onder druk. Er zijn diverse affaires 
geweest bij de zorg (bv Philadelphia), bij de corporaties (bv Rochdale) en in het 
onderwijs (bv IN Holland). In al die gevallen stonden de kranten vol uitingen van 
verontwaardiging en werden de details van de fouten breed uitgemeten. De toon-
zetting was emotioneel, zo sprak men over ‘zakkenvullers en graaiers’ als het ging 
over de (te hoge) beloning van bestuurders. De genoemde sectoren worden ook 
door de (landelijke) politiek fors aangepakt, zoals blijkt uit uitgebreide debatten in 
de Tweede Kamer, nieuwe wetsvoorstellen en een Parlementaire Enquête Woning-
corporaties.

Ik vrees dat de gewenste verbeteringen niet bereikt worden omdat de politiek 
doorslaat in het nemen van maatregelen. In dit boek beschrijf ik dat de voor-
naamste oorzaak van de publieke (en dus politieke) verontwaardiging de ver-
anderde maatschappij is. Nederland is het maatschappelijke houvast kwijt. Ter 
inspiratie beschrijf ik vier voorbeeldpersonages uit de afgelopen eeuwen die een 
prominente rol speelden in soortgelijke stormachtige tijden. Governance van se-
mipublieke organisaties heeft zich te richten op de samenleving en dus moeten 
deze organisaties zich aanpassen aan de maatschappelijke veranderingen. 

Ik vrees dat we afstormen op maatregels en richtlijnen vanuit de overheid die niet 
zorgen voor verbeteringen in het gedrag van besturen en toezichthouden. Het 
opstellen van regels en (Governance) codes zegt misschien iets over de gewenste 
waarden en normen, maar hoe zetten we dat om in nieuw gedrag? Ik denk dat het 
reflecteren op de gewenste waarden en op ons huidige gedrag de enige weg is tot 
de aanpassingen aan de maatschappelijke ontwikkelingen. In deze inleiding werk 
ik deze redenering verder uit.

 

INLEIdING
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Semipublieke organisaties
Semipublieke organisaties zijn private rechtspersonen, die zich richten op de be-
hartiging van publieke taken en belangen en op de dienstverlening van publieke 
diensten en/of die geheel of gedeeltelijk met publieke middelen worden gefinan-
cierd1. Bijna al deze rechtspersonen hebben geen winstoogmerk (verenigingen of 
stichtingen). De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) inventa-
riseerde dat er in 2013 380 woningcorporaties, 1600 – 2700 onderwijsinstellin-
gen en 1800 – 4600 zorginstellingen2 

 waren. 

Peter Elverding, voormalig CEO 
van DSM, laat optekenen3: 
‘Toezichthouder zijn is een vak. 
Een vak dat in het bedrijfsleven 
uiterst serieus genomen wordt. 
De publieke sector kan daar nog 
veel van leren.’ Ik denk dat de 
consequentie van deze stelling 
is dat er constante bijscholing 
nodig is, zoals iedereen zijn ei-
gen vak bijhoudt. Zowel de be-
stuurders als de toezichthouders 
moeten regelmatig bijleren in 
kennis en vaardigheden. Maar hoever moet je gaan? Ik denk dat toezichthouders 
ook moeten toezien op het behalen van de maatschappelijke doelen en het pres-
teren van de bestuurders hierbij. Hiervoor zijn soms andere competenties nodig 
dan alleen de vakinhoudelijke kennis, zoals financiële en juridische ervaringen. 

Leren
Er wordt onderscheid gemaakt tussen kennisleren, vaardigheidsleren en hou-
dingsleren4. (i) Het kennisleren gaat over inhoudelijke componenten zoals juri-
dische kennis, kennis over bedrijfskundige aspecten of over onderwijs, zorg of 
vastgoed. Over deze onderwerpen kun je eenvoudig bijscholing vinden, al dan niet 

De woningcorporaties zijn sinds 1995 financi-

eel losgemaakt van de overheid. Dat betekent 

concreet dat Nederland een systeem heeft van 

volkshuisvesting dat de overheid al 20 jaar geen 

cent kost. Sterker nog: de overheid haalt nu 1,7 

miljard per jaar weg uit de volkshuisvesting en 

het is de sector zelf die de kosten betaalt van 

de geldverslindende affaires. Andere Europese 

landen kennen niet zo’n succesvol en goedkoop 

systeem van volkshuisvesting.

1  Rapport: Van tweeluik naar driehoeken van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 27 
mei 2014, Pagina 19

2  Rapport: Van tweeluik naar driehoeken van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 27 
mei 2014, Pagina 43

3  Ik ben Integer, jij bent integer, Rob de Lange & Jaap ten Wolde (2014)

4  Waarschijnlijk is het begrip houdingsleren voor het eerst gebruikt door prof. F. Korthagen
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specifiek voor een bepaalde branche of gespecificeerd voor bestuurders of voor 
toezichthouders. (ii) Het vaardigheidsleren kan je ook relatief goed inkopen bij 
bureaus in de markt. Denk hierbij aan managementvaardigheden, onderhande-
lingsvaardigheden en presentatievaardigheden. (iii) De derde vorm van leren - het 
houdingsleren - is het moeilijkst te definiëren en zal je ook niet zomaar kunnen 
inkopen. Houdingsleren gaat over het inzicht in het eigen gedrag, normen en 
waarden. Houdingsgedrag is het onderzoeken van de omgang met anderen, met 
aspecten zoals integriteit, moed hebben om door te vragen, vertrouwen geven, 
verbinding maken, je kwetsbaar opstellen etc. Houdingsleren wordt vaak vereen-
zelvigd met zelfreflectie om problemen te voorkomen en snel en bewust leerpro-
cessen in te zetten. Dit boek wil bijdragen aan die laatste vorm van leren. Een 
succesvol team van toezichthouders heeft naast goede kennis en ervaring ook 
een goed reflectief vermogen nodig.

In dit boek beschrijf ik de publieke verontwaardiging als een gevolg van de veran-
derde maatschappij. Wij zijn echter allemaal onderdeel van deze maatschappij 
en dat betekent dat het moeilijk is om te kunnen duiden wat nu de verandering 
is en wat de symptomen hiervan zijn. Het willen leren over ander gedrag begint 
zodoende met het begrijpen van de veranderde samenleving en het accepteren 
dat daar ander gedrag bij hoort. De Engelsen hebben een mooie uitdrukking over 
leren: ‘you can lead a horse to water, but you can not make it drink’. Hiermee wil 
ik zeggen dat het aanbieden van leren in ander gedrag pas tot resultaten leidt als 
de toezichthouder en bestuurder willen leren. Daarom besteed ik veel aandacht 
aan de veranderde samenleving.

Het bijzondere is echter dat houdingsleren constant plaatsvindt, zowel individueel 
als met het Governance team. Houdingsleren is dus niet een training volgen en 
PE (Permanente Educatie) punten halen. Houdingsleren is je verwonderen over 
wat er gebeurt en je afvragen wat er goed gaat en wat er beter kan. Houdingsle-
ren is dus reflectief. Ik ben ervan overtuigd dat Governance zonder permanente 
reflectie – op jezelf, op het team en op de Governance – geen goede en duurza-
me Governance kan opleveren. Reflectie is volgens mij het sleutelbegrip voor het 
werken aan en het verbeteren van het gedrag. Het bevorderen en verbeteren van 
reflectie is zodoende de bijdrage die ik met dit boek wil leveren aan betere Gover-
nance bij semipublieke organisaties. 

Reflecteren
Er zijn de laatste maanden vele lezenswaardige artikelen verschenen die op ver-
schillende manieren betogen dat goede en integere Governance een zaak is van 
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normen en waarden. Zo schrijft Hans Hoek5 over de zeven hoofdzonden die in de 
4e eeuw na Christus zijn opgesteld en al sinds de oprichting van de VOC genoemd 
worden als leidraad voor goede Governance. Een ander voorbeeld wordt door 
Caroline de Gruyter6 aangehaald: Korea had in de 19e eeuw geen wetten nodig, 
want de maatschappelijke en sociale conventies waren zo sterk dat wetgeving 
niet nodig was. Of wat vindt u van de boeddhistische levenswijsheid volgens Frits 
Spangenberg7 dat alle kwaad voortkomt uit onwetendheid, begeerte of kwaad-
sprekerij. Er zijn vast nog vele bronnen voor normen en waarden die bijdragen aan 
goede Governance.   

Ik wil met dit boek geen nieuw lijstje aan deze wijsheden toevoegen; ik denk dat 
al deze lijstjes prima te gebruiken zijn, zolang als de bestuurders en de toezicht-
houders bereid zijn kritisch naar zichzelf, naar de ander en vooral naar het gedrag 
en de prestaties te kijken. Met deze laatste zin ben ik eigenlijk een beetje slordig 
over de begrippen ‘reflecteren’ en ‘evalueren’. Bij het reflecteren kijk je naar jezelf 
en sta je als persoon in het middelpunt. Bij evalueren staan de resultaten van 
jouw acties in het middelpunt. Volgens deze definities gaat reflectie vooraf aan 
evaluatie en kies je na de evaluatie (van de resultaten) weer voor reflectie om 
intrinsieke verbeteringen te bedenken. Om de leesbaarheid van dit boek te be-
vorderen, ga ik dit onderscheid tussen beide begrippen niet hanteren. Ik zal voor-
namelijk het woord reflecteren gebruiken, waarmee ik bedoel het terugkijken op 
je eigen beroepsmatig functioneren in de maatschappelijke context: ‘Wat is het 
effect van mijn functioneren op de omgeving, de maatschappij en in hoeverre kan 
ik mijn functioneren verbeteren?’

Reflecteren is volgens mij de kern waar de Parlementaire Enquêtecommissie 
Woningcorporaties op uit had moeten komen, maar ik vrees dat dit begrip te 
vaag is voor een politieke rapportage. Toch zou reflectie door de overheid en door 
de deelnemers geholpen hebben om het systeem eerder bij te sturen. Dan zou-
den diverse affaires en zonnekoninggedrag minder schadelijk geweest zijn. Een 
goede, serieuze reflectie bij de banken zou de perverse derivaten business eerder 
gereduceerd hebben tot simpele en transparante instrumenten voor de financiële 
wereld. Goede reflectie van bestuurders en toezichthouders zou eerder geleid 
hebben tot professionalisering van de Governance. Kortom, ik ben van mening 
dat de kennisinstrumenten en de afspraken over de verantwoordelijkheid niet de 

5  Het Financieele Dagblad van 22 mei 2014

6  NRC van 22 maart 2014

7  Het Financieele Dagblad van 4 augustus 2014
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echte faalfactoren zijn, maar de factor mens. 
Zoals de Commissie Halsema8 schrijft zou reflectie geen crimineel gedrag voor-
komen hebben, maar het zou wel de ‘drift to failure’  hebben kunnen indammen. 
Reflectie leer je echter niet uit een boekje, dus moet hieraan gewerkt worden.  
Met dit boek wil ik aantonen dat de maatschappij ander (Governance) gedrag 
vraagt en dat dit andere gedrag verkregen wordt door permanente reflectie. Ik wil 
met dit boek handvatten geven voor de wijze waarop bestuurder en toezichthou-
der aan ander gedrag kunnen werken.   

8  Advies Commissie Behoorlijk Bestuur ‘Een lastig gesprek’, september 2013 – pag.
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9     In het oog van de orkaan; Nederland in transitie, Prof. Jan Rotmans (2012)

10  Ik gebruik in dit boek consequent de term Raad van Toezicht (RvT), omdat deze term in het Burgerlijk                
Wetboek wordt gebruikt, ook al noemen vele Raden van Toezicht zich een Raad van Commissarissen.
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LEESwIJzER

Reflectie kan bevorderd worden vanuit diverse aspecten.  Zoals er vele mensen zijn, 

zo zijn er vele manieren tot leren. De ene persoon leert door inspiratie op te doen 

uit omschrijvingen van andere mensen en de andere persoon heeft behoefte aan 

praktische tips en deduceert daaruit een leidraad. Zo is ook dit boek opgesteld vanuit 

verschillende invalshoeken. 

Deel 1 beschrijft de veranderde maatschappij. Vele toezichthouders zoeken de 
goede weg in de huidige maatschappij, met soms tegengestelde verwachtingen. 
Deel 1 heeft als titel: de transformatie van de maatschappij9, waarbij ik wil uitleg-
gen hoeveel impact dit heeft op ons denken en handelen.

Deel 2 beschrijft een viertal grootse voorbeelden uit het verleden, zoals Johan 
van Oldenbarnevelt en Gorbatsjov. De lezer kan onderzoeken welke lessen hij/zij 
uit deze voorbeelden wil halen en wat van toepassing zou kunnen zijn in zijn/haar 
context.

Deel 3 van dit boek gaat over diverse valkuilen bij de Governance. Het beschrijft 
valkuilen in de oordeelsvorming en de besluitvorming, maar licht ook toe hoe het 
komt dat mensen elkaar soms niet kunnen begrijpen. Ik ken situaties waarin de 
bestuurder zich vertwijfeld afvroeg hoe een lid van de Raad van Toezicht10 (RvT) of 
hoe de huurdersvereniging een bepaald onderwerp zo anders kon interpreteren.

Deel 4 en deel 5 zijn het meest op de praktijk gericht. In deel 4 reik ik handvatten 
aan over de wijze waarop in andere branches gewerkt wordt aan het sturen op 
gedrag. Daarnaast benoem ik negen bouwstenen die een integrale visie geven op 
Governance. Deze negen bouwstenen zijn goed te gebruiken in een zelfevaluatie, 
om de Governance van alle zijden te belichten.

Ten slotte kom ik in deel 5 tot mijn punt dat Governance niet goed functioneert 
zonder reflectie. Ik beschrijf in deel 5 dat je voor zelfreflectie geen hoog intellect 
nodig hebt, maar wel een houding, een bepaald gedrag. Met eenvoudige handvat-
ten schets ik hoe je constant kunt reflecteren op je eigen gedrag en dat van je 
team. 

Ik kan mij voorstellen dat u het boek niet van voor tot achteren leest. Kies de 
manier van leren (en lezen) die het best bij u past, want de invulling van het hou-
dingsleren is sterk afhankelijk van uw eigen ervaringen en uw leerstijl.  
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Deel 1: De transformatie van de samenleving

dEEL 1: dE TRANSFORMATIE VAN dE SAMENLEVING

De veranderingen in de Nederlandse samenleving grijpen zo diep in op ons gemeen-

schappelijk denken dat we niet goed genoeg in de gaten hebben hoeveel impact dit 

heeft voor Governance bij semipublieke organisaties.

Inleiding
De Nederlandse maatschappij is sterk veranderd en die verandering gaat volgens 
sommige deskundigen nog veel sneller doorzetten de komende jaren. Dit deel 
beschrijft dit veranderproces vanuit het verleden met zowel culturele veranderin-
gen (denk aan ontkerkelijking en de integratie van andere culturen) alsook met 
technologische veranderingen (bijvoorbeeld de tv, de pil, internet, gsm en social 
media). 

Dagelijks kijken, luisteren en ervaren wij symptomen van de veranderingen, zon-
der dat de verandering zichzelf helder manifesteert. Als voorbeeld viel de hele 
media over het woord ‘participatiesamenleving’ uit de eerste troonrede van de 
koning in 2013, maar achter dit woord schuilen vele diagnoses, oplossingsrich-
tingen en visies op de vraagstukken van onze samenleving. Vraagstukken zoals 
gevoelens van onveiligheid op straat, onverschilligheid van burgers naar de over-
heid, de verloren menselijke maat door schaalvergroting bij instellingen, de boos-
heid over ‘graaiers en zakkenvullers’, de onmacht over regelgeving uit Brussel etc. 
Al deze vraagstukken hebben een negatieve lading en bevestigen dat wij het hou-
vast van vroeger kwijt zijn. Dat zie je ook in andere Europese landen, maar deze 
lijn kan je niet zomaar doortrekken naar andere continenten. 

Als de burger zijn maatschappelijke houvast kwijt is, dan legt hij de schuld van 
deze onzekerheid – soms terecht, soms ten onrechte – bij anderen, meestal bij 
de leiders. Politici reageren met populistisch gedrag, kranten reageren met groot 
voorpaginanieuws over pietluttige zaken (die de emotie raken), radio/tv en social 
media reageren met ‘bashing & framing’ van organisaties waar alle mensen mee 
te maken hebben, zoals banken, onderwijs, zorg, corporaties, openbaar vervoer 
e.d. Er wordt niet of nauwelijks gereageerd op bedrijven, notarissen, waterschap-
pen of ambtenaren. De leiding van semipublieke organisaties – Governance – ligt 
dus onder het vergrootglas en elke affaire wordt uitvergroot en in detail van com-
mentaar voorzien. In dit deel wil ik de veranderingen beschrijven die maken dat 
Governance bij semipublieke organisaties moet veranderen, ook als 95 percent 
van deze organisaties niets te verwijten valt. Het is de maatschappij die dit af-
dwingt.



Reflectie & Governance bij  semipublieke organisaties

18

De veranderingen - de transformatie van Nederland - beschrijf ik langs vier lijnen:
A)  de lijn van de ontzuiling en daarmee van de nieuwe binding tussen Nederlan-
ders;
B)  de lijn van veranderde bestuurlijke cultuur in Nederland sinds de oorlog;
C)  de lijn van de onteigening van maatschappelijke vraagstukken door burgers;
D)  de lijn van de weeffouten in het semipublieke systeem. 

Lijn A)  Ontzuiling en daarmee de nieuwe binding tussen Nederlan-
ders

De Nederlandse maatschappij is grondig veranderd in de afgelopen decennia. 
Deze grondige verandering is in eeuwen niet voorgekomen. De Nederlandse in-
richting was namelijk vanaf haar grondvesten gebaseerd op de verzuiling. Elke 
Nederlander hoorde bij een zuil. Dat kon een religieuze zuil zijn (protestants of 
katholiek) of een politieke zuil (socialistisch of liberaal). Binnen elke zuil kende 
Nederland een indeling in rijk en arm en in sociale klassen, maar vergeleken 
met de omringende landen was de indeling naar de zuil dominant voor alles. 
Dat betekende dat alle activiteiten, evenals de manier van denken en stemmen, 
gekoppeld was aan een zuil. Dat was van toepassing bij politieke partijen, bij het 
vinden van werk, in de sport, bij het vinden van huurwoningen, in de ouderenzorg, 
bij scholen, in de media etc. Dit levert een heel ander maatschappijbeeld op dan 
bijvoorbeeld de Britse maatschappij, die diverse sociale klassen kent, tot op de 
dag van vandaag.

In de Nederlandse samenleving werden alle maatschappelijke problemen en 
vraagstukken opgelost tussen de leiders van de verschillende zuilen. Binnen een 
zuil verliep het overleg vooral verticaal, maar de landelijke of lokale afstemming 
tot consensus vond horizontaal plaats tussen de leiders van elke zuil (het be-
kende poldermodel). Belangrijk hierbij is dat iedereen - bewust of onbewust - wist 
dat er nooit een absolute meerderheid kon ontstaan binnen de Nederlandse sa-
menleving, aangezien geen enkele zuil groot genoeg was. Het geven en nemen is 
zodoende een onderdeel geworden van de Nederlandse mentaliteit, want als een 
voorman van de ene zuil ‘teveel nam’ in onderhandelingen dan wist hij zeker dat 
hij later iets moest inleveren. Het bijzondere was dat er weinig tot geen contacten 
waren tussen de zuilen, buiten het horizontale overleg tussen de leiders van de 
zuilen. Katholieke kinderen gingen naar katholieke scholen, dansten bij katho-
lieke dansscholen en lazen katholieke kranten enzovoort (en zo was het ook met 
de andere zuilen). 
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Sinds de jaren 60 brokkelden de zuilen langzaam af met als gevolg dat het sys-
teem van polderen via de top van de zuilen ook niet meer werkte. Job Cohen 
beschrijft deze ontwikkelingen en de gevolgen van de ontzuiling in de Multatuli-
lezing van 200511. Cohen citeert hierbij James Kennedy, hoogleraar Nieuwste 
Geschiedenis (UvA), die stelt dat er in Nederland door de ontzuiling voor het eerst 
een meerderheidscultuur is ontstaan die gekenschetst kan worden als liberaal, 
seculier en blank12: ‘Omdat deze mensen zich niet tot een minderheidscultuur 
voelen behoren, zijn zij minder geneigd de waarde van respect voor minderhe-
den te erkennen. ( …….. ) Voor het eerst in de geschiedenis van Nederland is het 
denkbaar dat er zoiets als een Nederlandse identiteit geconstrueerd kan worden, 
waarachter een meerderheid van Nederlanders zou kunnen en willen schuilen.’ 

Eerder had Cohen in de Cleveringa-rede van 2002 al beargumenteerd dat de 
ontzuiling veel effect had op de Nederlandse maatschappij, zoals met name de 
gezaghebbende rol van de zuilen (en in het bijzonder van de kerken) in het uitdra-
gen en overdragen van normen en waarden13. De conclusie van de beide lezingen 
is dat Nederland zoekende is naar bevestiging en/of beoordeling van de normen 
en waarden in het maatschappelijk verkeer. Is de Nederlandse cultuur zodanig 
veranderd (door de ontzuiling) dat wij (nieuwe) normen en waarden willen aan-
vaarden van de regering? In vele landen om ons heen hebben politieke leiders 
veel invloed op normen en waarden, maar wij kennen deze traditie niet. 

Met deze overwegingen in mijn achterhoofd heb ik het rapport ‘Een lastig ge-
sprek’14 gelezen. Dit rapport is in 2013 geschreven vanuit een regeringsopdracht 
aan de Commissie Halsema om gedragsregels te formuleren op het interne toe-
zicht in de semipublieke sector. Ik vraag mij af of het geven van een dergelijke op-
dracht bewijst dat de Nederlandse politieke leiders geen voortrekkersrol hebben. 
Zij zijn geen bindend element binnen de huidige samenleving. De Nederlandse 
politiek benoemt een commissie om waarden en normen op te schrijven in plaats 
van dat zij het passende gedrag voorleven.

 

11  Verwoord in het boek ‘Binden’ van Job Cohen, 2009 

12  Boek ‘Binden’, Job Cohen, 2009, pagina 64-65

13  Boek ‘Binden’, Job Cohen, 2009, pagina 37

14  Een lastig gesprek, Advies Commissie Behoorlijk Bestuur o.l.v. F. Halsema (2013)
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Conclusie over ontzuiling en binding 
Met de ontzuiling is een eeuwenoud bindend element tussen Nederlanders 
verdwenen. Dit vacuüm is nog steeds niet opgevuld. De burgers van Nederland 
missen de oude waarden en normen, waardoor men zoekende is naar passend 
maatschappelijk gedrag.

Lijn B) Veranderde bestuurlijke cultuur in Nederland sinds de oorlog
Zoals hierboven geconcludeerd is Nederland grondig veranderd en weten de poli-
tieke leiders hier niet goed raad mee. Sommige politici versterken de onderbuik-
gevoelens uit de samenleving en profiteren hiervan met one-liners en mediage-
nieke uitspraken. Ten slotte is er nog de groep van leiders van de oude zuilen, die 
hun invloed hebben verloren. Zo zie je bijvoorbeeld dat kerkelijke leiders en vak-
bondsbestuurders zich profileren, terwijl hun achterban minimaliseert en vergrijst. 
Zo druppelt de ontzuiling langzaam door in de bestuurlijke stijl van Nederland. 
Wat betekent dit voor de besturing van Nederland en wat merk je daarvan in het 
denken van de Nederlanders?

De jaren 50 waren de jaren van het Herstel. Herstel in fysieke zin van een ka-
potgeschoten en leeggeroofd land, maar ook herstel van waarden en normen 
van vóór de oorlog. Het is bekend dat Wilhelmina bij haar terugkeer teleurgesteld 
was over het gebrek aan veranderbereidheid van de Nederlanders. De bevolking 
wilde juist de oude situatie van voor 1940 herstellen en vooral de psychische rust 
terugvinden van zekerheden in het leven. Daarom werd de hiërarchie van de zui-
len hersteld, in tegenstelling tot de ambities van Wilhelmina om nieuwe wegen te 
bewandelen.
 
De jaren ’60 en ’70 waren de jaren van de Opbouw. Diverse regeringen werkten 
aan de opbouw van de huidige verzorgingsstaat met een zorgstelsel voor zieken 
en ouderen en een sociale zekerheid voor werkenden en werkelozen. Bestuurlijk 
gezien werden er forse ideologische debatten gevoerd over de hoofdstructuur van 
Nederland. De Provo’s droegen flink bij aan deze debatten, maar onderschat niet 
de invloed van andere muziek, andere kleding, andere omgangsvormen etc.

De jaren 80 en 90 waren de jaren van het Onderhoud. De ‘no nonsens’ kabi-
netten van Lubbers en Kok waren heel pragmatisch ingesteld. Zakelijkheid en 
efficiency stonden voorop. Het wereldbeeld werd gedomineerd door de maak-
bare samenleving. De bestaande systemen, zoals ontstaan in de twee decennia 
ervoor, werden verfijnd en geoptimaliseerd; de loyaliteit naar de bestuurders was 
nog hoog. Nederland en de Nederlanders werden steeds rijker. De babyboom-



21

generatie bloeide op in het werk en vakanties werden gewone zaken voor alle 
Nederlanders.

De jaren van de eeuwwisseling (2000) kenmerkten zich met het begrip Terugtre-
den. De overheid wilde terugtreden en het maatschappelijk middenveld/de markt 
haar werk laten doen. De regering gebruikte hiervoor instrumenten, zoals het 
stellen van kaders (targets) en de daarbij behorende beloningen (variabel). Men 
leende instrumenten en begrippen uit het bedrijfsleven, zoals ‘klantgerichtheid’ 
bij het uitgeven van paspoorten, om de nieuwe ordening in te voeren. Zo werd 
bijvoorbeeld op diverse manieren intern toezicht opgelegd aan instanties zoals 
woningbouwcorporaties, maar ook aan de NS en aan de infrastructuur van ener-
gie. Elke branche moest zichzelf reguleren. Bij de bestuursstijl van die tijd werden 
aspecten van de Angelsaksische landen gewoon, waarbij de persoonlijkheid van 
de politicus belangrijker was dan diens politieke ideeën. 

Natuurlijk kwamen alle veranderingen veel sneller en heftiger de maatschappij in 
door de nieuwe communicatie, zoals mobiele telefoons, internet en globalisering 
van de handel en de communicatie. De veranderingen van de communicatiemid-
delen maakte ook dat de feedback van de burgers naar de bestuurders en de 
politiek veel sneller en vooral ongezouten tot stand kwam. Vroeger merkten poli-
tici wat de mening van hun publiek was als ze als sprekers in zalen door het land 
trokken, maar nu werden ze bedolven onder e-mails of reacties op internet. Dit 
werd later nog concreter met Facebook, Twitter, Instagram en andere mogelijkhe-
den van social media. 

In de jaren na de oorlog communiceerde de overheid 
(landelijk en lokaal) op gezette tijden naar de burgers in 
de vorm van publicaties. In de sixties en daarna leerde de 
overheid dat zij ook moest luisteren naar burgers en niet 
alleen maar haar boodschap kon ‘zenden’. De communi-
catie bleef echter in een bepaalde hiërarchieke – noem 
het verticale – verhouding staan, zoals verbeeld in het 
linker figuur. 

Het gaat in dit verband te ver om uit te wijden over de effecten van de Europese 
Unie, het aandeel van vrouwen in het arbeidsproces, de nieuwe immigranten in 
Nederland, de hogere welvaart in combinatie met de grotere inkomensverschillen, 
de globalisering, de roep om duurzaamheid en de effecten van de recente crisis-
sen, om maar enkele ontwikkelingen te noemen. Als reactie op al deze ontwik-
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kelingen roepen de politici op tot vertrouwen (in de economie, in de banken, in 
de zorg etc.), terwijl de burgers hun houvast (van de verzuilde maatschappij) kwijt 
zijn. 

De huidige politieke leiders weten zich geen raad met deze maatschappelijke 
ontwikkelingen. Zij acteren meestal met de instrumenten van de hiërarchische 
(zelfs nog soms uit de verzuilde) maatschappij. Enkele voorbeelden: Het Kabinet 
Rutte II sluit akkoorden af met vakbonden en werkgevers als ware het dat zij het 
poldermodel opnieuw hebben uitgevonden. Deze partijen zijn echter geen krach-
tige spelers meer in het veld. Een ander voorbeeld: Bestuurders weten zich geen 
raad met de snelgroeiende netwerken binnen de samenleving, denk maar aan de 
ongelukkige communicatie bij de Moerdijkbrand, de escalatie van het project X-
feestje in Haren en de massale zoektocht naar de vermiste broertjes uit Limburg 
in 2013. 

Het kenmerk van deze voorbeelden – in goede en slechte zin – is dat de gemeen-
schap veel sneller acteert dan dat de overheid kan reageren. In het rechterfiguur 
wordt deze netwerksamenleving verbeeld als horizontale communicatie, waarbij 
de overheid erbuiten staat en probeert mee te bewegen met de ontwikkelingen. 
Dit vraagt een heel andere manier van denken. Laat ik een metafoor gebruiken 
om dit toe te lichten15: Een modern mens heeft geleerd dat je een stapje naar 
achteren moet zetten om een complex vraagstuk te overzien, zoals je een stap 
naar achteren zet om een schilderij te overzien. Ech-
ter, bij een netwerk moet je juist een stap naar voren 
zetten om in het netwerk te komen en deze groep 
mensen als netwerk te herkennen. Het betekent dat 
ambtenaren (en zorg- en corporatiemedewerkers etc.) 
hun kantoor uit moeten om live of virtueel te ontdek-
ken welke netwerken er zijn en hoe zij een bijdrage 
kunnen leveren aan dit deel van de samenleving. De 
metafoor maakt duidelijk dat wij generaties lang ge-
leerd hebben om ‘een stapje naar achteren te zetten’, terwijl in de ontwikkelingen 
van de netwerksamenleving het tegenovergestelde gevraagd wordt.  

 
 

15  Met dank aan dr. A. Idenburg, die deze metafoor gebruikte op het congres van Het Nieuwe Samen-
werken in Amersfoort in 2012. Zij sprak daar als projectleider van de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid over haar rapport ‘Vertrouwen in burgers’.
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Conclusies over de bestuurlijke cultuur in Nederland
Hierboven toon ik aan dat de bestuurlijke cultuur achter de maatschappelijke ont-
wikkelingen aanloopt. Deze cultuur toont geen leiderschap, maar volgt met vallen 
en opstaan de snelle ontwikkelingen van de netwerksamenleving. De kloof tussen 
overheid en burgers wordt steeds groter. Dit gevoel van de burgers uit zich in res-
sentiment (= imaginaire wraak16) op alle maatschappelijke leiders, dus ook op de 
bestuurders en toezichthouders van semipublieke organisaties. 

Ik denk dat er te weinig aandacht is voor dit maatschappelijk gebrek aan vertrou-
wen, dat zich uit in een vorm van wraak van cliënten, huurders en leerlingen op 
bestuurders en toezichthouders om fouten die zij gemaakt hebben. Bestuurders 
en toezichthouders moeten anders acteren, alleen al omdat de maatschappij ver-
anderd is.

Lijn C) de onteigening van maatschappelijke vraagstukken door  
burgers

Naast het hierboven beschreven gevoel dat burgers bij maatschappelijke leiders 
hebben, voelen burgers zich niet meer verantwoordelijk voor maatschappelijke 
vraagstukken. In 2014 heeft de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) 
een kort essay17 uitgebracht met een (praktische) aanvulling op diverse andere 
publicaties over burgerparticipatie18. De auteurs van het RMO-essay beschrijven 
de kern van het vraagstuk als: ‘de burgers zijn onteigend van de mogelijkheden 
om hun gezamenlijke problemen te definiëren. Hoe kunnen burgers weer eigenaar 
worden van hun eigen problemen?’

De RMO werkt deze onteigening uit op drie deelgebieden: (i) de onteigening van 
de democratie, want de burger heeft geen voeling meer met de gekozen volksver-
tegenwoordigers. (ii) De onteigening van de verzorgingsstaat, want de burger geeft 
af op de bureaucratische afhandeling van de zorg. Ten slotte (iii) de onteigening 
van het burgerschap, want de burger voelt zich niet meer verantwoordelijk voor 
wat er in de gemeenschap gebeurt.

16  Volgens de filosoof Nietzsche in Zur Genealogie der Moral: Door een scheve machtsverhouding 
koesteren de zwakkeren haat en wraakgevoelens jegens de sterkeren, maar hun inferioriteit stelt 
hen niet in staat uitdrukking te geven aan deze gevoelens. Daarom nemen zij hun toevlucht tot 
wat Nietzsche ‘imaginaire wraak’ noemt. De enige mogelijkheid tot deze wraak is het vormen van 
nieuwe waarden waardoor die van de sterkeren devalueren. De zwakkeren hebben zich verenigd 
en hun eigen waardenrangorde gesticht waarin het sterke wordt gediskwalificeerd en het zwakke 
opgewaardeerd.

17  Dat is onze zaak, over eigenaarschap in het publieke domein; A.J. Kruiter & W. van der Zwaard, 
RMO (2014)

18  Loslaten in vertrouwen, Raad voor Openbaar Bestuur (2012); Vertrouwen in burgers, WRR (2012)
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(i)  de onteigening van de democratie. 
Dit heeft erin geresulteerd dat de burger geen voeling meer heeft met de legiti-
miteit van het gekozen beleid. Dit beleid komt tot stand door de tussenlaag van 
gekozen burgers (de politici), die een vertaalslag zouden moeten maken van ver-
deelde individuele belangen in een ge-deeld publiek belang. De burger van van-
daag ervaart eigenlijk alleen nog maar een democratisch tekort. Formeel staat 
de legitimiteit van de politiek niet ter discussie, maar de directe democratische 
besluitvorming speelt zich eigenlijk af op het niveau van de burgers zelf, informeel 
en kleinschalig.  
 
De valkuil van de overheid is dat zij (burger) initiatieven in de kiem smoort met 
regels van toezicht met als argument dat iedereen gelijk behandeld moet worden. 
De gemeente is bang voor precedentwerking. Er is zodoende een spanningsveld 
tussen betrokken burgers en principes als ‘gelijkheid en vrijheid’. Gelijkheid bete-
kent onmiddellijk dat er regels moeten komen en dus ontstaat er bureaucratie. 

(ii) de onteigening van de verzorgingsstaat. 
De geschiedenis van onze verzorgingsstaat bestaat bij de gratie van insluiting (so-
lidariteit). Ten opzichte van een eeuw geleden claimen steeds meer Nederlanders 
hun rechten. Iedereen moet kunnen studeren, iedereen heeft recht op ouderen-
zorg, iedereen heeft … Het is echter de vraag of de maatschappij deze complexi-
teit financieel en organisatorisch (kwaliteit – bemensing) kan dragen.  
 
Het heeft in ieder geval geleid tot meer bureaucratische oplossingen in de vorm 
van protocollen, ook veroorzaakt door de steeds de hogere kwaliteitseisen. Om de 
kosten van deze bureaucratie op te vangen fuseren organisaties, terwijl de burger 
juist de persoonlijke aandacht van een kleine organisatie wenst.  
 
De vergrijzing vraagt ten slotte steeds meer zorg van de familieleden en de buurt, 
terwijl tegelijk de arbeidsparticipatie van vrouwen verdubbeld is in de afgelopen 
veertig jaar.19 De burger verwacht zodoende dat de overheid zorgt voor ‘de de-
mente moeder’. De burger voelt zich niet meer verantwoordelijk voor de zorg voor 
‘moeder’. 

19  Bronnen: SCP 1998 en CBS 2012: in 1971 had circa 29% van de vrouwen betaald werk en in 2011 
was dit 60%.
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(iii)  de onteigening van het burgerschap. 
De overheid heeft het vraagstuk toegeschoven gekregen om het democratisch 
tekort en de crisis in de verzorgingsstaat op te lossen. Eigen aan de principes van 
de overheid werden de burgers niet betrokken bij het definiëren van het probleem. 
Als gevolg hiervan voelden de burgers zich nog minder betrokken bij het publieke 
domein. In de 19e eeuw groeide het besef dat sommige individuele problemen, 
zoals armoede of invaliditeit, eigenlijk van publieke aard waren. In de 21ste eeuw 
lijkt het wel of elk individueel probleem door de overheid moet worden opgelost. 
Zouden sommige maatschappelijke vraagstukken, zoals ouderenzorg, niet weer 
ervaren moeten worden als privé-vraagstukken? 

Conclusie over het eigenaarschap van maatschappelijke  
vraagstukken: 

De democratische idealen zoals gelijke behandeling en inclusie hebben een star-
heid en bureaucratie in de maatschappelijke oplossingen opgeleverd. De RMO 
noemt dit de crisis van het eigenaarschap en beschrijft vervolgens dat de oplos-
sing ook in het vernieuwen van het eigenaarschap ligt.

De genoemde eerdere publicaties over dit onderwerp spreken over een overheid 
die moet ‘loslaten’, zodat er weer ruimte ontstaat voor de burger. De RMO houdt 
echter een pleidooi voor het ‘toelaten van de burger’. Toelaten betekent een an-
dere dynamiek, andere regels en andere opdrachten/opdrachtgevers.

De semipublieke organisaties hebben ook te maken met die onteigening van 
vraagstukken van de cliënten, de huurders en de leerlingen. De Governance van 
deze organisaties is ingesteld op de passiviteit van de klant. Als de overheid stap-
pen neemt om burgerparticipatie te stimuleren als instrument tegen de onteige-
ning, dan zullen de semipublieke organisaties dit ook gaan merken. Ik vind dat 
de bestuurders en toezichthouders zich moeten beraden op de houding en het 
gedrag naar hun klanten toe.

Lijn d) de weeffouten in het semipublieke systeem
Op 15 mei 2013 heeft de Nederlandse regering een ‘Commissie verantwoord 
bestuur en toezicht in de semipublieke sector’ ingesteld. Deze Commissie heeft 
onder voorzitterschap van Femke Halsema, voormalig fractieleidster van Groen-
Links, in september 2013 advies uitgebracht.  
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De opdracht luidde: ‘het schetsen en toelichten van de kernwaarden van maat-
schappelijk verantwoord bestuur en intern toezicht in de (semi) publieke sector in 
de vorm van gedragsregels.’ 

In de diagnose worden de barrières en de weeffouten van de semipublieke sector 
prima beschreven. Zo beschrijft de diagnose over de Nederlandse samenleving 
onder andere dat de overheid ten onrechte op elk incident reageert en tegelijk 
wetten en regels uitvaardigt met als kenmerk: ‘doe meer, voor minder geld en 
maak nooit fouten’. Op deze manier wil het parlement scoren en dekken de be-
stuurders zich in.

De Commissie Halsema beschrijft twee barrières voor de semipublieke sector 
namelijk (i) de half-om-half definitie van deze sector en (ii) de menselijke feilbaar-
heid. De Commissie schrijft hierover: ‘de eerste barrière is alleen te nemen door 
de publieke belangen en taken in de sector opnieuw te definiëren en de weef-
fouten die de sector hinderen te herstellen; de tweede door te kiezen voor de 
houding en het gedrag die bij de publieke opdracht horen. De Commissie merkt 
daarbij op dat naar haar oordeel een goede structuur en goede regels niet altijd 
volstaan om slecht gedrag te voorkomen, maar dat goed gedrag wel redding kan 
brengen bij een slechte structuur en slechte regels.’ 

Verderop in het rapport schrijft de Commissie: ‘Een code van gedragsregels of 
een gesprek over bestuurscultuur heeft daarom ook niet zozeer tot doel crimine-
len te ontmaskeren; het voornaamste doel is binnensluipend onwenselijk gedrag 
– drift to failure – te voorkomen bij bonafide organisaties en bij behoorlijke be-
stuurders en toezichthouders.’

Ik vind dat de eerste barrière – die van het zwalkend beleid uit Den Haag – zo 
snel mogelijk aangepakt moet worden. De overheid moet duidelijk formuleren 
wat zij verlangt van de diverse branches. Het is een blamage te zien dat ministers 
grote koerswijzigingen afkondigen binnen elke sector, nog voordat de vorige koers-
wijziging goed en wel was ingevoerd (zie Enquêtecommissie Woningcorporaties en 
de Commissie Dijsselbloem over onderwijs). 

De tweede barrière - die van de menselijke feilbaarheid - geldt voor de publieke, 
private en semipublieke sector. Hierbij benoemt de Commissie het falen van men-
sen door tunnelvisie, door een eigen perceptie van de werkelijkheid, groepsden-
ken, verijdelen van tegenspraak, onwil om terug te komen op eigen besluiten en 
de ondeugd van de ijdelheid. Opmerkelijk is dat het falen in de semipublieke sec-
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tor veel sterker de aandacht heeft van de politiek en de media dan het falen bij 
de overheid en het bedrijfsleven (met uitzondering van het bankwezen). Om maar 
een paar voorbeelden van miljardenverspilling te noemen: mobiele netwerken 
voor de politie, de aanleg van de HSL, het bestellen van passende HSL-treinen, 
grote ICT-projecten en de aanleg van metrolijnen. Ook in het bedrijfsleven gaat het 
soms onvoorstelbaar fout. Kortom, het is meer dan de moeite waard om te wer-
ken aan het verminderen van de menselijke fouten.  In deel 3 (ii) ga ik hier verder 
op door.

Halsema beschrijft in haar rapport ook over drie weeffouten in het semipublieke 
systeem: 
(i) De overheid heeft bepaalde taken (wonen, leren en zorg) gedelegeerd omdat 
de overheid weet dat zij deze taken niet effectief en niet efficiënt kan uitvoeren. 
De overheid heeft echter nagelaten om goede kaders te stellen bij wat zij dan 
verwacht van deze semipublieke organisaties. Halsema constateert vervolgens 
een frictie tussen het publieke belang en het Governance belang van continuïteit 
van de organisatie. De overheid wil dit vervolgens corrigeren met bemoeienis in 
de bedrijfsvoering, zoals huurbeleid, prijspolitiek voor medicijnen en dergelijke. 

(ii) De tweede weeffout is eerder beschreven als de neiging van de overheid tot 
‘doe meer, voor minder geld en maak nooit fouten’. De overheid koppelt hier di-
verse meetinstrumenten aan die elkaar vaak tegenwerken. Halsema noemt als 
voorbeeld: Het aantal diploma’s is een goede indicator voor succes van een on-
derwijsinstelling, mits de minimale eisen voor kwaliteit goed gedefinieerd zijn en 
gecontroleerd worden. Anders ontstaat de perverse neiging om studenten gauw 
een diploma te geven. De weeffout moet hersteld worden met een overheid die 
meetbare resultaatverplichtingen eist inclusief de daarbij behorende kwaliteits-
verwachtingen. 

(ii) De derde weeffout is dat de overheid reageert op elk incident en daarbij een 
verantwoordelijkheid pakt, die zij niet heeft. Helaas komt het daarbij zelden tot 
een zoektocht naar de dieperliggende oorzaken. Dit gedrag is niet alleen te wijten 
aan de nieuwe media, maar ook aan een gebrek aan vertrouwen in de afzonder-
lijke instellingen. In de woningbouw zijn er de afgelopen jaren zestien affaires 
geweest, waarvan er elf gebaseerd waren op fraude en criminaliteit. Er zijn dus 
vijf affaires die voorkomen hadden kunnen worden; vijf affaires op de 380 corpo-
raties is ruim 1 procent. Moet de overheid vanwege deze enkele rotte appels een 
hele branche veroordelen?

 

Deel 1: De transformatie van de samenleving
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de aanbevelingen van de Commissie, tevens de conclusies over de 
weeffouten:

Ik som een paar aanbevelingen20 op die ik relevant vind voor het Governance-
vraagstuk: Spreken over behoorlijk bestuur stuit op desinteresse, want ‘je bent nu 
eenmaal van nature een behoorlijke of een onbehoorlijke bestuurder’, zo luidt de 
tegenwerping die de Commissie hoorde. De Commissie Halsema houdt een plei-
dooi om intern lastige gesprekken te voeren. 

• Schiet niet in een kwaliteitskramp, maar geef richting en ruimte aan de profes-
sionals.

• Regel de kwaliteit van de Governance primair door hoge kwaliteitseisen te stel-
len bij het benoemen van functionarissen.

• Zorg voor diversiteit; dat voorkomt intrinsiek diverse feilbaarheden in het men-
selijk gedrag.

• Organiseer actief de tegenspraak en reflecteer met elkaar op het eigen gedrag.
• Werk aan een cultuur die feedback en lerend gedrag stimuleert.

Reflectie op de transformatie van de samenleving
Langs de eerder genoemde vier lijnen (ontzuiling, veranderde bestuurlijke cultuur, 
onteigening maatschappelijke vraagstukken en de weeffouten in het systeem) 
beschrijf ik de veranderingen van de Nederlandse samenleving. De veranderin-
gen hebben geleid tot een andere houding en ander gedrag van de Nederlandse 
burgers – cliënten, huurders, leerlingen – naar de leiders in de samenleving. De 
bestuurders en de toezichthouders moeten zich ervan bewust zijn dat er meer 
van hen verwacht wordt en dat zij anders moeten reageren (en communiceren) in 
hun semipublieke taak.

20  De slotpagina met aanbevelingen van de commissie Halsema lijkt wel door andere mensen te zijn 
geschreven, want de commissie Halsema komt in dit hoofdstuk vreemd genoeg met diverse aanbe-
velingen die direct ingrijpen op de bedrijfsvoering van de instelling (zoals de verplichting tot schat-
kistbankieren en de verplichting regelmatig van accountant te wisselen).
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dEEL 2: EEN MAATSChAPPIJ IN BEwEGING hEEFT 
LEIdERS NOdIG

Maatschappijhervormingen zijn van alle tijden, dus waarom niet inspiratie opdoen 

over de afgelopen 200 jaar? Van Oldenbarnevelt acteerde in een tijd dat de Neder-

landse staat gevormd werd. Von Clausewitz is niet zozeer een leider als wel een den-

ker over omgang met chaos (namelijk oorlog). Lizzy van Dorp laat zien hoe de vrouw 

zich moest ‘bevrijden’ zonder de revolutie te prediken en ten slotte is Gorbatsjov een 

voorbeeld van iemand die durft te acteren tegen de stroom in.

Deel 1 beschreef de maatschappelijke ontwikkelingen sinds de oorlog en de 
effecten op de verhoudingen in Nederland. Hoogleraar Transitiekunde, Jan Rot-
mans, beschrijft dat wij in het oog van de orkaan zitten en dat de transitie nog 
veel verder gaat. Ik deel zijn mening en de geschetste veranderingen en de effec-
ten daarop voor de Governance in de semipublieke sector zullen alleen maar toe-
nemen. In dit deel 2 beschrijf ik vier bijzondere figuren uit de geschiedenis sinds 
1600, elk levend en werkend in een tijdperk met minstens zulke grote maat-
schappelijke veranderingen. Ik heb mij afgevraagd hoe deze mensen acteerden of 
dachten te moeten acteren. Welke eigenschappen zijn hieruit te herleiden voor de 
Governance van het heden?

Circa 1600: Landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt
Johan van Oldenbarnevelt leefde in een periode dat Nederland als natie niet be-
stond. Er waren provincies en steden met bestuurders die zich machtig voelden 
in hun koninkrijkje. Alleen ter bescherming van buitenlandse legers en voor het 
profijt van de handel werkte men samen. De samenwerking werd gecoördineerd 
door de Staten-Generaal. Er was minstens zoveel sprake van een zoektocht naar 
een natie als dat het huidige Europa zoekt naar een nieuw evenwicht. De Staten-
Generaal is dan vergelijkbaar met Brussel en Van Oldenbarnevelt is vergelijkbaar 
met Juncker, de president van de Europese Commissie.

Johan van Oldenbarnevelt werd op 14 september 1747 geboren onder de naam 
Johan van Oudenbarnevelt vlak bij Amersfoort, misschien in een gehucht dat zich 
nu ontwikkeld heeft tot Barneveld (Gelderland). Het kan ook zijn dat de familie 
van zijn vader uit dat gehucht afkomstig was en dat Johan geboren is aan de 
Kortegracht in Amersfoort, zoals het stadsarchief dit beschrijft. Hij was van een-
voudige komaf en hij maakte carrière van advocaat, tot raadspensionaris van Rot-
terdam en hij eindigde als landsadvocaat. 

Deel 2: Een maatschappij  in beweging heef t leiders nodig
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Er is veel over hem geschreven en er zijn vooral vele vooroordelen over hem in 
stand gehouden. De bekendste is wel dat hij een Republikein was en opposant 
van het Huis van Oranje, dan wel van Prins Maurits. Ben Knapen21  (journalist, 
historicus en voormalig staatssecretaris voor Europese Zaken en Ontwikkelings-
samenwerking onder Rutte I) beschrijft een neutralere visie op Van Oldenbarnevelt. 
Hij plaatst de vooroordelen in de context van die tijd. Ik citeer uit deze biografie een 
passage die een integraal beeld geeft van de man (p. 333 – 334) 

21  De man en zijn staat, B. Knapen (2013)
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‘Overal was de landsadvocaat bij, had hij een beslissende invloed of faciliteerde 
hij baanbrekende gebeurtenissen. Hij werkte Leicester (die namens de Engelse 
koningin toezag op die boerse Provinciën; red.) het land uit, smeedde mee met 
het plannetje van het Turfschip in Breda, delibereerde thuis ’s morgens vroeg met 
Willem Barents en betaalde voor diens avontuurlijke tochten naar Nova Zembla, 
gaf de beslissende duw tot oprichting van de Verenigde Oostindische Compagnie, 
was verantwoordelijk voor de zinloze Slag bij Nieuwpoort, voor het Twaalfjarige Be-
stand, kortom, voor alles wat in meer of minder spectaculaire gebeurtenissen aan 
de vooravond van de Gouden Eeuw tot ons is gekomen.

Hij onderhandelde op het scherp van de snede in Londen met koningin Elisabeth, 
in Frankrijk met Hendrik IV. Hij bouwde eigenhandig een diplomatiek netwerk in 
Europa. Hij prikkelde Hugo de Groot tot zijn later zo baanbrekende theorie van de 
vrije zee en stimuleerde hem om de Bataafse mythe vorm te geven.

Van Oldenbarnevelt had een vastomlijnde maatschappijvisie. Het land moest 
worden geleid door een aristocratie van vooraanstaande burgers en edelen. Tiran-
nen waren verwerpelijk, omdat zij slechts oog hadden voor hun eigen, niet voor 
het algemene belang. Echte democratie kon niet bestaan of was anders uiterst 
gevaarlijk: het leidde tot volksdrift, onbeteugelde emotie, populisme, anarchie, de 
roep om een sterke man en dus uiteindelijk weer tot tirannie. 

Zijn hele leven werkte Van Oldenbarnevelt zich suf, vergaderde zich suf en was in 
deze zin het prototype voor het bestuurlijk poldermodel. […….] In de traditie van 
het beginnende Nederland was hij een man van de macht, een Realpolitiker die 
zich niet zozeer door idealen liet leiden als door het belang van de Republiek.’

 
de reis van Johan van Oldenbarnevelt naar het Franse hof (1599) 

De omstandigheden waaronder Van Oldenbarnevelt opereerde laten zich goed 
beschrijven in zijn reis naar het Franse hof met aansluitend de contacten met 
koningin Elisabeth van Engeland. 

De situatie van de Lage Landen leek sinds 1597 in een ander vaarwater te zijn 
gekomen. De Lage Landen vielen formeel onder het Spaanse Koninkrijk, maar 
men bestreed Madrid. De Spaanse koning Filips II is net overleden en de Repu-
bliek (der Nederlanden) zocht een nieuw evenwicht met de grootmachten Frank-
rijk en Engeland. Frankrijk was de oorlog tegen de Spanjaarden zat en Engeland 
wilde het liefst ook de oorlog beëindigen zodat de Engelse koopvaarders op zee 
geen last hadden van de Spaanse Galjoenen. De Republiek had er veel baat bij 

Deel 2: Een maatschappij  in beweging heef t leiders nodig
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dat de oorlog in stand bleef omdat op die manier de lucratieve handel met de 
andere Europese landen in tact bleef. Van Oldenbarnevelt bedacht en kreeg de 
opdracht van de Staten-Generaal om zowel de Franse koning als de Engelse ko-
ningin over te halen de oorlog door te zetten.

Voor deze setting is het belangrijk te begrijpen dat de provinciën en de zelfstan-
dige steden van de Republiek (der Nederlanden) elkaar nauwelijks het licht in de 
ogen gunden. Elk eiste zijn eigen rechten op, waarbij met name Amsterdam de bo-
ventoon voerde in eigenzinnigheid. Daarnaast keken de Europese vorstenhuizen 
neer op die boeren uit het moeras van de rivierendelta. Tenslotte was Van Olden-
barnevelt zelf ook van eenvoudige komaf. Onder deze omstandigheden formeerde 
Van Oldenbarnevelt een gezantschap onder leiding van Justinus van Nassau, een 
bastaardzoon van Willem van Oranje. 

Het was een reis met een moeilijkheidsgraad waar wij vandaag de dag niet 
meer bij stilstaan. Zo hadden ze zes weken oponthoud omdat de wind voor de 
zeilschepen (van Brielle naar de Noord-Franse kust) niet goed was. Ze werden 
daarna staande gehouden door een boeren revolte, die met hooivorken de door-
gang belemmerde. Ze hebben enige weken moeten wachten op een rendez-vous 
met een Engelse afgezant en ondertussen reden zij met een slakkengangetje in 
koetsen over slechte wegen. Er was in deze tijd geen mogelijkheid tot snelle com-
municatie, zodat er ter plekke besluiten genomen moesten worden. Zo werd Van 
Oldenbarnevelt onderweg aangesproken op een achterstallige betaling van de Re-
publiek van 11.000 ECU’s aan een Franse legereenheid. Dat heeft hij ter plekke 
geleend van een Nederlandse koopman.

Bij het Franse hof aangekomen kreeg Van Oldenbarnevelt de Franse koning alleen 
in een groot gezelschap te spreken en daarna was de koning niet meer beschik-
baar vanwege het huwelijksfeest van zijn dochter. Het Nederlandse gezelschap 
kreeg onderdak en eten in een andere vleugel dan waar de festiviteiten waren. Zo 
werd duidelijk gemaakt wat zijn plaats was. Ten langen leste kreeg Van Oldenbar-
nevelt toch het gewenste gesprek onder vier ogen en heeft hij op een of andere 
manier bereikt dat de koning hem forse geldsommen ter beschikking stelde onder 
de voorwaarde dat de Republiek militaire steun bleef geven aan de Franse strijd 
tegen de Spanjaarden. Een meer dan uitstekend resultaat!

Van Oldenbarnevelt reisde met dit resultaat direct door naar het Engelse hof. Hij 
was ondertussen bijna vier maanden op reis zonder ruggenspraak met de Staten-
Generaal, in een allesbehalve stabiele politieke situatie van de Republiek. Hier 
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kwam hij bij koningin Elisabeth op bezoek die juist gegokt had op een stevige al-
liantie met de Fransen om vrede te sluiten met Spanje. De wens van de republiek, 
verwoord door Van Oldenbarnevelt, was voor haar een spaak in het wiel. Engeland 
wilde vrede om de kosten van de oorlog te vermijden en veilig overzeese handel 
te kunnen bedrijven. Van Oldenbarnevelt heeft de voortgang van de oorlog tegen 
Spanje ‘gekocht’ bij de Engelse vorstin met het geld uit Frankrijk en met een emo-
tioneel appèl op de gemeenschappelijke weerzin tegen het katholieke Spanje.

Bij terugkomst in Den Haag kreeg Van Oldenbarnevelt veel lof over zijn bereikte 
resultaten en wellicht nog meer over het feit dat hij de Republiek op de kaart had 
weten te zetten bij de groten der aarde.

Reflectie voor hedendaagse Governance 
Johan van Oldenbarnevelt kon zich niet beroepen op afkomst en heeft ter com-
pensatie keihard gewerkt. Hij hield constant voor ogen wat het beste resultaat zou 
opleveren voor de Nederlanders. Hij acteerde als een spin in het web, zonder een 
groot ego, met een flexibele geest om oplossingen te vinden voor de nukken van 
de provinciale regenten. Hij moet veel doorzettingsvermogen en geduld hebben 
gehad met perfecte antennes voor de maatschappelijke context.

Deel 2: Een maatschappij  in beweging heef t leiders nodig
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Circa 1812: Generaal Von Clausewitz
Generaal Carl Von Clausewitz (1780–1831) is opgenomen in dit boek omdat hij 
ruim 200 jaar geleden acteerde op diverse slagvelden. Hij heeft zijn visie over 
oorlog voeren opschreven in een wereldberoemd boekwerk ‘Vom Kriege’. Het gaat 
in dit kader niet over zijn visie op krijgskunst maar over het vraagstuk complexi-
teit. Stephen Bungay, een Engelse militair historicus en management consultant 
schrijft in 201122 over Von Clausewitz en de opvolgers van zijn denken. Bungay 
destilleert uit de visie van Von Clausewitz en zijn opvolgers hoe een goede leider 
omgaat met besluitvorming. Vooral zijn ideeën over het delegeren en enthou-
siasmeren van mensen die moeten handelen in een complexe omgeving, in dit 
voorbeeld op het slagveld, zijn te vergelijken met de opvattingen over goed leider-
schap in de huidige maatschappij. 

Bungay haalt uit de theorie over het oorlog voeren een visie op het leiden van 
organisaties, die ik samenvat met de woorden Richting, Ruimte, Ruggensteun. 
Bungay houdt een betoog dat het belangrijk is om te erkennen dat er constant 
verstoringen zijn in de chaos van het slagveld (lees: de grote maatschappelijke 
veranderingen). Ik denk dat verstoringen in het semipublieke werkveld eerder 
regel dan uitzondering zijn, zodat ik met Von Clausewitz en Bungay wil toelichten 
wat zij kunnen betekenen voor Governance.

de levensloop van Von Clausewitz:
Carl von Clausewitz was van relatief eenvoudige komaf en begon op jonge leeftijd 
aan zijn militaire loopbaan. Hij nam al op 14-jarige leeftijd als Pruisische vaandrig 
deel aan de oorlog tegen de Fransen (1794). Na de Franse Revolutie, in 1789, 
trokken de Franse revolutionaire krachten Europa door om overal de revolutie te 
ontketenen. 

Von Clausewitz was actief in de wederopbouw van Pruisen na de verliezen tegen 
de Fransen en toen Napoleon – met zijn Grande Armée van 500.000 manschap-
pen – optrok naar Moskou in 1812 besloot Von Clausewitz toe te treden tot het 
Russisch-Duitse legioen, ook al vocht Pruisen (min of meer gedwongen) mee met 
Napoleon. Het schijnt dat hij zijn belangrijkste observaties heeft opgedaan in de 
opmars en de verdediging van deze veldtocht van Napoleon. 

 

22  The Art of Action, S. Bungay (2011)
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Frictie
Von Clausewitz beschrijft de complexiteit van het slagveld, maar dezelfde com-
plexiteit geldt ook voor de wereld van vandaag, zodat de associatie met oorlog-
staal geheel niet nodig is om Von Clausewitz te begrijpen. De redenering is dat 
soldaten en officieren op het slagveld permanent nieuwe situaties tegenkomen 
waar zij ad hoc op moeten reageren. Het is onmogelijk om vooraf alle situaties te 
voorspellen die zich zouden kunnen voordoen. De strategie, bedacht ver van het 
front, kan dus niet een zelfstandig leven leiden, maar is een van de aspecten voor 
succes. Volgens Bungay is de uitdaging van elke manager (officier) dat hij op tac-
tisch niveau (te velde) durft te beslissen, met als overweging: ‘wat zou mijn baas 
(de generaal) besluiten als hij in mijn situatie was en wist wat ik nu weet?’
Bungay trekt dit principe door naar het managen van organisaties, waarbij het 
management moet weten (en erop moet kunnen vertrouwen) welke keuzes het 
in dagelijkse situaties zou moeten maken. Dat managers onzeker zijn over de 
passende besluiten wijt Bungay aan oude managementprincipes die nog steeds 
gedoceerd worden, zoals de bedrijfskundige theorie van Taylor uit 1911.  

Bungay beschrijft dat de regels van Taylor misschien zouden kunnen werken in 
een stabiele omgeving, maar als er iets zeker is in de 21ste eeuw (én zeker niet 
op het slagveld), dan is het dat er niets zeker is. Von Clausewitz beschrijft dit feno-
meen van verstorende factoren met het woord ‘frictie’. Bungay definieert frictie als 
‘het totaal van onzekerheden, fouten, ongelukjes, technische knelpunten, onvoor-
ziene omstandigheden en het effect hiervan op de besluitvorming, het moraal en 
de prestaties’. Bungay houdt er een pleidooi voor dat je het fenomeen frictie moet 
erkennen om ermee om te kunnen gaan. Immers, de meest voorkomende reactie 
van leiders is om deze onvoorspelbare onzekerheid te bestrijden met het vooraf 
vergaren van méér informatie, zodat de plannen (de strategie) nog gedetailleerder 
beschreven worden.  

Taylor beschouwde organisaties als machines, waarbij de medewerkers aangestuurd 

moeten worden, als waren het radertjes in een machine. Taylor leefde in de tijd van de 

opkomst van de industrialisatie. In zijn tijd was hij modern.

Volgens Bungay worden de volgende drie foute principes van Taylor na 100 jaar in de 

bedrijfskunde nog steeds door leidinggevenden toegepast:

• Voor elk besluit is in principe alle informatie beschikbaar.

• Maak een onderscheid tussen stafdiensten (strategie) en de lijnorganisatie (uitvoering).

• Er is maar één beste oplossing voor een vraagstuk.
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De standaardreactie van leiders is om deze plan-
nen vervolgens met méér richtlijnen en instructies 
te introduceren in de organisatie en al deze plannen 
en richtlijnen ten slotte met méér controle op de 
voortgang te monitoren. Dezelfde leiders zijn daarna 
teleurgesteld omdat er zo weinig initiatieven uit het 
management komen en klagen over de kleilaag van 
het middenmanagement. 

De militaire denkers na Von Clausewitz zagen dit 
fenomeen van besluiteloosheid bij lagere rangen en 
ontwikkelde een compleet andere aanpak tot en met het huidige beleid bij de 
NAVO toe. Deze doctrine heet de ‘Auftragstaktik’ (in het Engels: ‘Mission Com-
mand’) in tegenstelling tot de ‘Befehlstaktik’23. De Auftragstaktik beschrijft dat het 
resultaat, de missie, centraal moet staan en niet de strategie, zoals bij de Befehl-
staktik. 

Bungay werkt de doctrine van Auftragstaktik uit in drie essentiële vraagstukken. 
Hij beschrijft dit als de ‘The Three Gaps’:
1. Als er gebrek aan kennis is (Knowledge Gap): het verschil tussen wat we zou-

den willen weten en wat we in werkelijkheid weten.
2. Als de organisatie niet gelijk gericht is (Alignment Gap): het verschil tussen 

wat wij willen dat mensen doen en wat zij in werkelijkheid doen.
3. Als het management teleurgesteld is over de resultaten (Effects Gap): het 

verschil tussen wat we verwachten van de gepleegde acties en de daadwer-
kelijke resultaten (outcome).

De meeste leiders pakken de ‘Three Gaps’ aan met hun standaardmanier van 
werken. Zoals de managers geleerd hebben, volgens de wetten van Taylor, na-
melijk méér informatie vergaren, méér en vooral gedetailleerde instructies en 
ten slotte méér en vooral gedetailleerde controlemechanisme. Het gevolg van 
deze aanpak is dat alle aandacht naar de binnenkant van de organisatie gaat, de 
zogenaamde input en throughput ten koste van de aandacht voor de output. Er 
wordt meer controle uitgeoefend en meer controle betekent meer kosten en meer 
tijdverlies tussen diagnose en actie. Het levert een bedrijfscultuur op van mensen 
die risico’s mijden en zich indekken; denk maar aan lange cc-lijsten bij e-mails. 

23  Wilt u meer lezen over dit onderwerp, naast het boek van S. Bungay? ‘Schaduwen over de 
Woestijn’, geschreven door de Groningse auteur J.J. Brouwer; 4e herziene druk, 2012. ISBN 97-
89075879612
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Ondertussen blijft de frictie (onverwachte verstoringen) gewoon doorgaan, ze 
wordt juist versterkt omdat mensen risicomijdend gedrag vertonen. Ergo, hogere 
kosten door de controlesystemen, langzamere besluitvorming en starheid in aan-
passingen. Het betekent ook demotivatie bij de medewerkers, die zich alleen nog 
maar richten op hun subdoelen, en teleurstelling bij de leiders, die geen enkel 
initiatief zien. Het geheel druppelt door naar de toezichthouders die resultaten 
willen zien, maar te vaak een afvinklijst bespreken in de RvT. 

Richting, Ruimte, Ruggensteun
Bungay beschrijft dat Von Clausewitz en zijn opvolgers een militaire opleiding 
hebben ontwikkeld zodat het middenkader op het slagveld durft te beslissen. 
Hiervoor is wederzijds vertrouwen nodig tussen de generaals en de officieren. De 
opleiding leert de mensen te werken met minder plannen, minder controle- instru-
menten en minder gedetailleerde instructies. Het resultaat is dat sinds het mid-
den van de 19e eeuw in de Duitse gelederen tijd en moeite wordt geïnvesteerd in 
het opbouwen van vertrouwen tussen de leidinggevende en de ondergeschikten. 
Op basis van wederzijds vertrouwen durft het middenkader besluiten te nemen in 
afwezigheid van de leiding. Bungay refereert aan een uitspraak die de Pruisische 
koning Friedrich der Grosse gezegd zou hebben: ‘U bent door de koning benoemd 
als officier opdat u weet wanneer u NIET moet gehoorzamen.’ Achter dit principe 
ligt de visie dat het geven van richting aan de medewerkers over het ‘wat en 
waarom’ het autonome gedrag (het ‘hoe’) van de uitvoerders in het veld versterkt. 
RICHTING geven vanuit de top en autonoom gedrag van de medewerkers vullen 
elkaar aan als er wederzijds vertrouwen is.

Leidinggevenden hopen dat de medewerkers min of meer automatisch invulling 
geven aan de RICHTING van de organisatie. Als dat niet lukt dan is de natuurlijke 
neiging om dit te wijten aan onduidelijke plannen. In de meest voorkomende 
reactie worden de plannen daarna met meer details (vooral smart) verwoord. 
Bungay benadrukt dat gedetailleerde plannen en daarbij behorende instructies 
geen oplossing bieden voor het vraagstuk van frictie. Frictie maakt dat elk plan 
verstoord wordt door nieuwe omstandigheden. De bedachte acties kloppen niet 
meer en het afvinken van deze acties verwordt tot bureaucratie. Het alternatief 
voor gedetailleerde plannen is het scheppen van heldere kaders, gericht op de 
output, die als een cascade van boven naar beneden in de organisatie ingevoerd 
worden. Deze cascade van kaders verbindt de intentie (Richting) van de organisa-
tie met de afdelingsdoelen. Elke manager (en afdeling) krijgt binnen deze kaders 
de RUIMTE (en de verantwoordelijkheid) om de ‘hoe vraag’ in te vullen. 
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Eventuele teleurstellingen in de resultaten moeten niet gecompenseerd worden 
met meer controle en inperking van mandaten, maar met het achteraf afleggen 
van verantwoording, dus in feite met zelfdiscipline van het individu. Elke medewer-
ker moet zijn taakvolwassenheid tonen, ongeacht op welk niveau hij opereert. De 
consequentie is dat de leiding moet (leren) accepteren dat een medewerker leert 
door het maken van fouten. Als er een veilige (leer)omgeving is waar de medewer-
ker zich gesteund voelt in zijn acteren, dan stimuleert de leiding een ondernemend 
en flexibel gedrag in de uitvoering van de strategie. Dit betekent dat de leiding uit-
gaat van het principe van ‘RUGGENSTEUN’ naar zijn medewerkers. Ruggensteun is 
de houding van de leidinggevende als ware hij een voetbalcoach langs de lijn. Een 
goede coach weet dat de spelers in het veld ad hoc beslissingen nemen en dat hij 
tijdens het spel alleen het zelfvertrouwen van de spelers kan ondersteunen.

Reflectie op Von Clausewitz
Iedereen zal het ermee eens  zijn dat de wereld steeds complexer geworden is in 
combinatie met steeds meer informatie (denk aan internet) en meer horizontale 
communicatie (denk aan social media). Dat betekent dat in deze oplopende com-
plexiteit steeds meer verstoringen (frictie) het beeld bepalen. Het vergaren van 
meer informatie, het maken van meer plannen, het geven van meer instructies en 
het diepgaander controleren of alles goed uitgevoerd wordt is géén oplossing voor 
de oplopende complexiteit. 

De boodschap is dat je frictie moet accepteren en dat je vooral niet in de valkuil 
van de oude management (en toezicht) instrumenten moet stappen. Kies voor een 
heldere RICHTING van de organisatie  (de ‘Wat en Waarom’ vraag) en geef profes-
sionals de RUIMTE om de ‘Hoe’ vraag in te vullen. Bemoei je verder niet met de 
uitvoering, zolang de medewerkers binnen de gestelde kaders blijven. Moedig ten 
slotte de mensen aan in hun werken en geef ze de RUGGENSTEUN die maakt dat 
zij verantwoorde risico’s nemen, waarover zij verantwoording moeten afleggen.
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Circa 1900: Advocaat, econoom, politica en feministe: 
Lizzy van dorp

Lizzy van Dorp verbleekt misschien in het rijtje van (inter)nationale beroemdhe-
den, maar het is ook prettig om iemand te beschrijven die majeure prestaties 
geleverd heeft op een veel bescheidener schaal. Zij was een van de eerste 
universitair geschoolde vrouwen en kwam, met haar opleiding, op voor vrouwen-
rechten. Nog tijdens haar studie kreeg zij verzoeken te helpen bij schrijnende 
gevallen. Zij was tijdgenoot van schilders zoals Van Gogh, Picasso en Kees van 
Dongen, filosofen zoals Nietzsche en Steiner en politici zoals Colijn, Drees en 
Wibaut. Lizzy was een intellectueel in letteren, rechten (gepromoveerd in 1903 
op het onderwerp onteigening) en economie en daarnaast politiek actief, zowel 
in de Tweede Kamer als internationaal als gedelegeerde namens Nederland op 
wereldfora. Een eeuw later zou zij met haar competenties misschien wel direc-
teur van het IMF geworden zijn. Haar archief24 is uitgebreid gedocumenteerd en 
dit biedt voldoende stof voor inspiratie bij vraagstukken over Governance.

Elisabeth Carolina van dorp (roepnaam Lizzy)
Is geboren in Arnhem op 5 september 1872 en overleden in een Japans vrou-
wenkamp in Banjoe Biroe (Midden Java) op 6 september 1945. Zij groeide op in 
een welgesteld remonstrant milieu in Arnhem. Haar vader overleed op haar 13e 
jaar. In 1893 begon zij de studies letteren en rechten in Leiden, haalde haar 
doctoraal rechten om spoedig daarna te promoveren in deze studie. Al tijdens 
studie en promotie viel zij op en werd zij gevraagd voor vele functies, bovendien 
was zij de oprichtster van diverse verenigingen. 

Lizzy is ongetrouwd gebleven. Zij is volgens de brieven uit haar archief verliefd 
geworden op een getrouwde man (een latere directeur van de Nederlandse 
Bank), maar hij ging niet in op haar avances. Zij heeft tot de dood van haar moe-
der in 1935 met haar moeder samengeleefd. Naast haar feministische maat-
schappijvisie had Lizzy een, voor die tijd bijzondere, sociaal voelende houding 
naar de medemens. Zij ging informeel om met de huishoudster (die aan tafel 
mee at en wier rijbewijs zij betaalde) en zorgde voor enkele kinderen uit haar 
kennissenkring alsof het haar eigen kinderen waren. 

Na de dood van haar moeder vertrok Lizzy naar Engeland en vlak voor de oorlog 
woonde zij kort in Nederland om via Turkije naar Nederlands-Indië te vertrekken, 
naar de plaats waar haar vader ooit een uitgeverij had opgericht. In 1941 door-

24  Archief E.C. van Dorp, Atria, instituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, 2012
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kruiste de Japanse bezetting haar plannen om naar Amerika te vertrekken om 
een nieuw boek te schrijven. Zij werd in een vrouwenkamp geïnterneerd door de 
Japanners en overleed drie weken na de Japanse overgave als 73-jarige.

de ontwikkeling van Lizzy van dorp
Lizzy was niet de eerste vrouwelijke student, maar het was in die tijd uitzon-
derlijk dat een vrouw studeerde. Zo was Aletta Jacobs twintig jaar voor Lizzy de 
eerste vrouw die in Nederland een universitaire studie afrondde. Behalve haar 
intellectuele capaciteiten was Lizzy ook een oorspronkelijke denker en veelzijdig 
ontwikkeld. Zij moet in die tijd een opvallend persoon geweest zijn, als je leest in 
hoeveel organisaties zij actief was. Zo werd Lizzy, nog voordat zij gepromoveerd 
was, gevraagd vrouwen bij te staan die onrecht was aangedaan (bijvoorbeeld 
een vrouw die in 1901 verkracht was door haar arts) en zat zij in het bestuur 
van de Nationale Vrouwenraad. In 1903 was zij de eerste vrouwelijke advocaat 
in Den Haag. Zij was actief in de kinderbescherming, heeft de Vereniging voor 
Vrouwelijke Studenten in Leiden opgericht en de Nederlandse Bond voor Vrou-
wenkiesrecht enzovoort. Ook internationaal was Lizzy actief in de International 
Council of Women, nam zij deel aan de wereldconferentie van de Volkenbond en 
publiceerde zij een Engelstalig boek over een economische (rente)theorie.

Lizzy van Dorp kreeg internationale aandacht toen zij als eerste vrouwelijke procu-

reur een zaak verdedigde voor de Hoge Raad. De advocaat-generaal (adviseur van 

de Hoge Raad) discrimineerde haar openlijk door te zeggen dat hij eraan twijfelde 

of vrouwen iets konden toevoegen aan de Nederlandse rechtspraak. De pers be-

kritiseerde dit optreden en prees het pleidooi dat Lizzy hield bij de Hoge Raad. Zo 

oogstte zij ook lof voor haar superieure reactie op deadvocaat-generaal: zij zweeg in 

alle talen, aldus krantenknipsels uit haar archief.

Naast de juridische activiteiten ontpopte Lizzy zich als de eerste vrouwelijke 
professionele econoom van Nederland. Zij had al tijdens haar promotie eco-
nomische artikelen gepubliceerd en richtte zich later vooral op de monetaire 
theorie en wisselkoersvorming. Dit was de tijd van de Gouden Standaard, zodat 
een visie op monetaire zaken een (politiek) beladen gehalte had. Internationaal 
viel zij op, maar zij riep waarschijnlijk ook weerstand op. Zo is bekend dat de 
toenmalige minister van landbouw, Van IJsselsteyn, haar benoeming tot hoogle-
raar staathuishoudkunde aan de Landbouwhogeschool heeft tegengehouden. 
Officieel omdat hij geen strijdlustige juffrouw als professor wenste te zien, maar 
vermoedelijk was hij bang voor haar economische visie, die bestaande econo-
mische belangen zou kunnen beschadigen. Haar artikelen werden in 1919 en 
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1920 gepubliceerd in Duitstalige en Engelstalige tijdschriften. 

Van 1922 tot 1925 zat Lizzy in de Tweede Kamer als eenvrouwsfractie voor de 
Liberale Partij van de 85-jarige Samuel van Houten (beroemd van het Kinderwetje 
uit 1874). Zij had de reputatie enigszins arrogant, maar zeer deskundig, te debat-
teren. Haar grote verdiensten in de Tweede Kamer waren werkzaamheden aan de 
hervormingen van de Kieswet om de onafhankelijkheid van de volksvertegenwoor-
digers veilig te stellen.

Als feministe keerde zij zich tegen het rationalistische 
feminisme, dat uitbreiding van vrouwenarbeid in het 
algemeen wilde. Lizzy nam een gematigder standpunt 
in omdat zij vond dat het vraagstuk van de gehuwde 
vrouw in het arbeidsproces voor de welgestelde vrou-
wen primair een psychologisch vraagstuk was, terwijl 
het voor de arbeidersvrouw een economisch vraagstuk 
was. Dit economische vraagstuk kon alleen opgelost 
worden door de armoede te bestrijden, zodat zij een 
pleidooi hield voor een zekere mate van overheidsingrij-
pen. Volgens Lizzy had Nederland staatkundige hervormingen nodig en zij keurde 
het extreem feminisme af, omdat dit de maatschappelijke betekenis van het gezin 
miskende en te weinig pragmatisch was.

Reflectie op Lizzy van dorp
Ik krijg een beeld van een hoogopgeleide vrouw, die met haar oorspronkelijk den-
ken een progressief liberale visie verwoordde. Zij predikte geen revolutie, in een 
tijdperk dat heel Europa bang was voor het overslaande vuur van de communis-
ten, anarchisten en fascisten, maar zij was eerder een goed voorbeeld van het 
Nederlandse poldermodel. 

Lizzy laat zien dat diversiteit binnen een RvT belangrijk is. Lizzy is haar hele leven 
het voorbeeld geweest van standvastig, en veelal alleen, staan voor je idealen. 
Dat betekent rustig blijven als de gevestigde (masculiene) orde over je heen pro-
beert te walsen en zonder ophef staan voor je principes. In discussies bij RvT’s 
staat een individueel lid ook wel eens alleen in zijn of haar standpunt. Elk lid kan 
met zijn of haar individuele standpunt de waarheid in pacht hebben, die kan lei-
den tot het beste besluit. Het vraagt wel om een creatieve geest als je, in je een-
tje, een standpunt moet verdedigen. 
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Circa 1985: Eerste secretaris-generaal Gorbatsjov
Misschien is Michail Gorbatsjov een goede bron van inspiratie, aangezien hij 
tegen de stroom in durfde te roeien met zijn Perestrojka en Glasnost. Op een 
volstrekt eigen wijze heeft hij een reusachtig land met een multiculturele sa-
menleving vanuit visie bestuurd. Hij wist echt niet waar zijn doorbraak toe zou 
leiden, maar hij was wel overtuigd dat het anders moest in de Sovjet-Unie. Voor 
dit boek richt ik mij vooral op Glasnost, maar daarvoor wil ik eerst de context van 
waaruit Gorbatsjov acteerde goed beschrijven. Glasnost wordt meestal vertaald 
als ‘openheid’, maar volgens dr. Henk Kern25 beter te vertalen als ‘mondigheid’. 
Mondigheid betekent ‘het vermogen zelfstandig te oordelen en te handelen’. Een 
bestuurder of toezichthouder die in staat is om zelfstandig te oordelen en te han-
delen creëert betere Governance.

Michail Sergejevitsj Gorbatsjov (1931 - ….)
Gorbatsjov is in 1931 geboren in Stavropol, een Russische stad ter hoogte van 
de Krim, niet ver van de grens met Georgië (in de Kaukasus). Hij groeide op in 
een boerengezin en hij ontwikkelde zich vanuit deze achtergrond naar een studie 
rechten in Moskou. Hij wordt gezien als een intellectueel, die de filosofen  bestu-
deerd heeft en ervaringen buiten de Sovjet-Unie heeft opgedaan. Hij was actief 
bij de communistische jeugdorganisatie en groeide door de partijhiërarchie tot en 
met een toppositie in het Politburo sinds 1979. Gorbatsjov was met zijn 54 jaar 
een van de jongste leden van dit Politburo, dat in die tijd bestond uit mastodonten 
die de Stalinistische zuiveringen (1934 – 1939) en de slachting van de Tweede 
Wereldoorlog hadden overleefd.

Na de donkere dagen van de dictator Stalin kwam Chroestjov aan de macht, die 
circa vijftien jaar verlichting en optimisme in de Sovjet-Unie bracht. Bij zijn opvol-
ger, de bureaucraat Brezjnev, twintig jaar aan de macht, bleek pas duidelijk dat 
het systeem van de Sovjet Planeconomie volstrekt niet functioneerde, corruptie 
stimuleerde en een apathische bevolking had opgeleverd. Na het overlijden van 
Brezjnev in 1982 kwamen nog twee tussenpausen aan de macht (Andropov en 
Tsjernenko), maar die speelden geen rol van betekenis. 

Gorbatsjov was al jaren bezig vrienden en vertrouwelingen te benoemen op cru-
ciale posten binnen de machtscentra van de Sovjet-Unie, precies zoals Stalin 
gedaan had toen Lenin nog leefde. Gorbatsjov was een overtuigde communist en 

25  Het Sovjetexperiment, Hoorcollege over de moderne geschiedenis van Rusland, dr. H. Kern, NRC 
Academie (2009)
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hij had carrière gemaakt in de Stalinistische maatschappij. Hij stond bekend om 
zijn vriendelijke glimlach, maar hij kon hard doorbijten waar nodig. Als hij, tijdens 
zijn bewind, werd tegengewerkt greep hij niet naar geweld of onderdrukking, maar 
stak hij felle tirades af richting zijn opponenten. Gorbatsjov had de conclusie ge-
trokken dat de machthebbers in het Kremlin en op lokaal niveau in de communis-
tische partij door en door verrot waren. Hij zag ook dat de bevolking lamgeslagen 
was. Hij wilde met Perestrojka en Glasnost terugkeren naar de oude waarden van 
Lenin en de Sovjet-heilstaat weer op koers krijgen.

Perestrojka en Glasnost:
Perestrojka is het Russische woord voor interne hervormingen, dat wil zeggen het 
ombouwen, het verbeteren van het socialisme. Volgens Henk Kern werkte Gor-
batsjov zijn beeld om terug te keren naar het Leninistische ideaal uit langs vier 
veranderlijnen. Bij deze vier parallelle sporen gebruikte hij de begrippen Perestroj-
ka en Glasnost als leidende beginselen, waarvan ik vooral Glasnost wil belichten 
als een begrip dat past in de hedendaagse Governance. Het gaat voor dit boek te 
ver om alle complicerende factoren en de effecten van Perestrojka en Glasnost op 
de val van de Sovjet-Unie te beschrijven. 

De vier verandertrajecten van Gorbatsjov waren gericht op:
1) Het aanjagen van de economie was essentieel, want onder de twintig jaren van 
Brezjnev was de economie tot stilstand gekomen met een uitdrukkelijk falen van 
het systeem van de planeconomie. Daarnaast zag Gorbatsjov dat de technologi-
sche groei in het westen explodeerde en dat de achterstand van de Sovjet-Unie 
alleen maar groter werd. Onder Stalin gingen de veranderingen gepaard met mas-
samoord, deportaties en onderdrukking. Ten tijde van de inval van Hitler Duits-
land werd zichtbaar met welke rücksichtlosheit en niets ontziende wreedheid dit 
regime omging met de bevolking, maar ook welke kracht ontstond vanuit de mas-
saproductie van wapens en hulpmiddelen om de oorlog te winnen. Maar dit sys-
teem van massaproductie werkte volstrekt niet om de bevolking en de economie 
na de oorlog te voorzien in de behoeften.

Gorbatsjov introduceerde zodoende het marktsocialisme en dat betekende dat 
er een wet op staatsondernemingen en een wet op coöperaties werden aangeno-
men. Zo creëerde hij ruimte voor buitenlandse samenwerking en ruimte voor ini-
tiatieven in de landbouw. Gorbatsjov behield echter het principe van het staatsei-
gendom en er kwamen geen veranderingen die ondernemend gedrag beloonden. 
Zijn veranderingen hadden dan ook niet het gewenste effect voor de economie. 
Het was immers tot die tijd gebruikelijk dat eigen initiatief bestraft werd, zodat de 
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meeste mensen met gevoel voor initiatief geen managementpositie hadden. De 
belangrijke banen waren vergeven aan loyale partijfunctionarissen, die met de 
genoemde veranderingen vooral hun positie en aanzien konden verliezen.

2) Het realiseren van rust en ontspanning in de buitenlandse politiek was het 
tweede doel van Gorbatsjov. De Sovjet-Unie spendeerde een groot deel van het 
bruto nationaal product aan defensie en dat geld wilde Gorbatsjov besteden aan 
de economie. Daarnaast hield de spanning van de Koude Oorlog de toegang tot 
westerse technologie en westerse kredieten tegen. Gorbatsjov had de conclusie 
getrokken dat ontspanning de enige weg vooruit was in combinatie met de drie 
andere speerpunten. Ook hierin volgt hij het denken van Lenin, die eenzijdig de 
oorlog in 1917 opgaf ten koste van het eergevoel en territoriale posities. Lenin 
wilde, zoals ook Gorbatsjov beoogde, rust hebben met het buitenland, zodat het 
Sovjet-ideaal zich (verder) kon ontwikkelen.

Gorbatsjov heeft grote stappen gezet in 
deze ontspanning, zoals directe gesprekken 
met Reagan en eenzijdige nucleaire ontwa-
pening. Met Europa ging hij een dialoog aan 
over het Europese Huis en met dit nieuwe 
denken maakte  hij de Oost-Europese regi-
mes duidelijk dat het Rode Leger hen niet 
meer te hulp zou komen, zoals in Hongarije 

en Praag. Het resultaat van dit alles is bekend: het ijzeren gordijn viel binnen 
afzienbare tijd, de Baltische staten riepen hun onafhankelijkheid uit evenals de 
staten ten zuiden van Rusland. Jeltsin werd de eerste gekozen president van Rus-
land en in 1991 was Gorbatsjov de baas over een lege huls, waarop hij aftrad als 
eerste secretaris-generaal van de communistische partij en als president van de 
Sovjet-Unie.

3) Gorbatsjov zette vanaf 1985 ook hervormingen in van het politieke stelsel. Hij 
wilde net als aan het begin van de communistische revolutie een democratisering 
van het socialisme. Hij zorgde ervoor dat er politieke discussies georganiseerd 
werden in de afzonderlijke sovjets. Hij wilde de bevolking mobiliseren met Glas-
nost, dus met mondigheid in de zin dat hij een appèl deed op het vermogen zelf-
standig te oordelen en te handelen. Gorbatsjov was ervan overtuigd dat met Glas-
nost de oude idealen weer boven zouden komen, zeker omdat de maatschappij 
zo wezenlijk anders was dan in 1917. De bevolking was geletterd, woonde in 
steden en werkte voornamelijk in bedrijven en organisaties.  
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Kortom, volgens het communistische denken zouden deze geletterde arbeiders 
tot het inzicht komen wat het beste was voor hun kwaliteit van leven. 

In 1989 werden de eerste vrije verkiezingen georganiseerd en ontstond er een 
volkscongres dat weliswaar werd gedomineerd door de communisten, maar waar 
ook andere geluiden te horen waren. Dit was de tijd van dissidenten zoals Sacha-
rov waarbij het duistere verleden aan het licht kwam. Waar Gorbatsjov niet op 
gerekend had was dat er nieuwe leiders opstonden, die vooral nationalistische 
ideeën koesterden op het niveau van de afzonderlijke republieken. Er werden 
later ook verkiezingen per republiek georganiseerd en dit gaf deze leiders het 
platform voor de verdere ontmanteling van de Sovjet-Unie.

4) Ten slotte was het vierde spoor van Gorbatsjov om de bevolking te vitalise-
ren, buiten het politieke systeem om zoals hierboven beschreven, met hetzelfde 
principe van Glasnost. Hij zorgde voor een zekere mate van persvrijheid en mobi-
liseerde de publieke opinie. Hij verwachtte dat hiermee de nieuwe intelligentsia 
zouden opstaan om hem te steunen in de hervormingen. Hij wilde het vertrouwen 
tussen de leiding/de overheid en de bevolking herstellen. Hij wist welk risico hij 
hiermee liep als de deksel van de doos van Pandora werd geopend, maar hij had 
de visie en de moed om in te zien dat het oude systeem beter van binnenuit kon 
worden hervormd dan met een nieuwe (bloedige) revolutie. 

Al met al sprak men in die zes jaren dat Gorbatsjov aan de macht was meer over 
Katastrojka dan over Perestrojka. Het is hem niet gelukt om de verbanden binnen 
het reusachtige rijk te herstellen volgens de communistische idealen. Zijn idee 
dat er nieuwe leiders zouden opstaan klopte wel, maar hij had niet gedacht dat 
daarmee de oude Sovjet leiding werd afgedankt. Hij heeft de bevelsstructuur van 
de planeconomie losgekregen, maar die werd niet vervangen door een mate van 
zelfsturing, zoals Gorbatsjov wilde. De gewenste democratische hervorming ont-
wikkelde zich in nationalistische gevoelens van afzonderlijke republieken en re-
gio’s. In feite is de Sovjet-Unie geïmplodeerd. Door Gorbatsjov is de Koude Oorlog 
beëindigd, waarvoor hij in 1990 beloond werd met de Nobelprijs voor Vrede. In de 
voormalige Sovjet-Unie verwijt men Gorbatsjov nog steeds het verkwanselen van 
de positie van de wereldmacht.

 
Reflectie op Gorbatsjov

Gorbatsjov heeft een onvoorstelbare moed gehad om het roer om te gooien van 
binnenuit het systeem. Hij durfde een experiment aan te gaan zonder te weten 
hoe het uit zou pakken. Hij zwalkte niet, maar hield standvastig koers, ook bij 
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grote tegenslagen, en greep nauwelijks naar geweld of onderdrukking van de 
bevolking. Hij zette al zijn overtuigingskracht en andere hulpmiddelen in om zijn 
tegenstanders mee te krijgen in de ontwikkeling. Hij was echter ook een machts-
politicus die diverse zuiveringen binnen de partijtop heeft doorgevoerd. Er wordt 
van hem gezegd dat hij de bereidheid had te leren van het leven. 
Glasnost – mondigheid – heeft hij ingezet, waarmee hij zich, zeker naar Sovjet 
begrippen, kwetsbaar opstelde. Zou Glasnost niet goed passen bij de Governance 
discussie van deze tijd? Mondigheid als het aangrijpingspunt tegen zonnekoning-
gedrag of tegen politiek zwalkend beleid of tegen zwak toezicht? Zou je niet wen-
sen dat elke toezichthouder eenzelfde hoeveelheid moed heeft om veranderingen 
in gang te zetten?

Reflectie op de besproken leiders over Governance in een 
roerige maatschappij

Van Oldenbarnevelt laat zien dat het heel belangrijk is om een heldere visie te 
hebben op wat goed is voor de organisatie en je ook strikt vast te houden aan 
deze visie. Dat is een deugd, als je dit flexibel weet te combineren met middelen 
om je doel te bereiken.

Von Clausewitz leert ons om frictie te erkennen als een verstorend element, dat 
niet te voorkomen is door meer controle-instrumenten. Het drieluik Richting, 
Ruimte en Ruggensteun levert de gewenste duidelijkheid voor het management, 
zodat het weet wat de organisatie wil en erop kan vertrouwen dat het beslissingen 
mag nemen. Met de ruggensteun van de top ontstaat er wederzijds vertrouwen.

Van Dorp toont ons dat een individueel standpunt net zoveel waard is, ook als het 
tegen de stroom ingaat.

Gorbatsjov is het voorbeeld van het doorbreken van groepsdenken in combinatie 
met het geven van vertrouwen, zonder te weten waarheen dit leidt.
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Deel 3: De valkui len bij  Governance

dEEL 3: dE VALKUILEN BIJ GOVERNANCE

Dit deel beschrijft twee valkuilen waar elke bestuurder en toezichthouder gemakkelijk 

in kan vallen,: (i) het niet begrijpen dat andere mensen echt anders denken, alsof 

mensen van Mars en van Venus komen en (ii) het voorkomen dat jouw vooroordeel 

domineert in het oordeel en het besluit, denk aan het groepsdenken.

(i) Van Venus of van Mars; het kleurdenken als taal

In dit boek wil ik een koppeling leggen tussen het kleurdenken van De Caluwé en 
Vermaak26 en het vak van Governance. Ik gebruik hier bewust het woord Gover-
nance omdat zowel de bestuurder(s) als de toezichthouder(s) belangrijke actoren 
zijn in het ‘in control zijn’ van organisaties. Het gaat over mensen met hun eigen 
karakter, hun (familie) achtergrond, hun ervaringen, hun opleiding en zoveel an-
dere factoren die maken dat zij zijn wie ze zijn. Het begrijpen van de factor mens 
bij het bestuur en het toezicht is dan ook een belangrijke factor in de bedrijfscul-
tuur van de organisatie. 

Een eenvoudig overzicht van het kleurdenken volgens De Caluwé & Vermaak. 
NB er zijn meer modellen die werken met kleuren.

26  Leren veranderen, prof. dr. De Caluwé en dr. Vermaak (1999, herzien in 2006)

Blauw staat voor een rationele aanpak om het doel te bereiken. De kleur komt van het 

woord ‘blauwdruk’, dat staat voor een gedegen planning en structuur.

Geel is de politieke kleur van het zoeken naar consensus. Een besluit komt tot stand 

op basis van voldoende draagvlak of er wordt uitdrukkelijk gekozen voor één kapitein 

op het schip.

Rood is de warme kleur van de goede sfeer om de dingen voor elkaar te krijgen. Hoe 

blijft iedereen gemotiveerd en hoe wordt iedereen gelijk behandeld?

Groen vertegenwoordigt het denken dat een mens en de organisatie blijvend ontwik-

kelen door te leren van elkaar. Zo ontstaan innovaties.

Witte denkers zullen altijd proberen de positieve energie in de organisatie te brengen. 

‘Go with the flow’ en de organisatie zal zich organisch ontwikkelen.
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welke bijdrage levert het kleurdenken?
Veel bestuurders en toezichthouders vragen zich af hoe je een groot verander-
project aanpakt. Wat is nu wijs? Elke adviseur vertelt zo zijn eigen wijsheid en de 
meeste toezichthouders hebben hun eigen ervaringen. Vele wijsheden zijn geba-
seerd op een ervaring of op de onderbuik of op succesverhalen in andere projec-
ten. Hieronder beschrijf ik wijsheden per kleur en je zult zien dat het geen succes 
wordt als je deze wijsheden tegelijk invoert.
 

Blauw zegt: ‘Je moet duidelijke mijlpalen definiëren en een projectplan opstellen met 

SMART benoemde resultaten.’

Geel zegt: ‘Het is verstandig dat de belangrijkste mensen, zoals de RvT en de OR, ach-

ter je staan, want als zij akkoord zijn dan loopt het project vanzelf.’

Rood vindt dat ‘Het essentieel is dat de bestuurder samen met zijn medewerkers aan 

de slag gaat over het beleid en de uitvoering, want zij zullen het moeten gaan doen na 

de reorganisatie. Als er een goede sfeer is onder de mensen, wordt het een succes.’

Groen wil ‘De maximale synergie halen uit de partners met het gebruiken van de ‹best 

practices›. Hoe eerder men leert van elkaar, des te meer meerwaarde haal je uit de 

fusie.’

Wit vindt dat ‘De nieuwe organisatie zo snel mogelijk moet weten wat haar kernwaar-

den zijn. Immers, goed gedefinieerde kernwaarden geven energie en vertrouwen aan 

de medewerkers en aan de belanghebbers. Zonder een goede visie ontstaan knelpun-

ten die, meestal onder water, blokkades vormen voor de verandering.’

 
De bovenstaande overwegingen zijn allemaal waar en elke bewering is prima te 
verdedigen als hét speerpunt voor een verandertraject. Er ontstaat echter nooit 
een samenhangende aanpak in een veranderproject als je alle wijsheden tegelijk 
probeert te realiseren. De verschillende aspecten zullen elkaar tegenwerken. Bij-
voorbeeld een heldere planning met mijlpalen staat op gespannen voet met het 
denken in best practices en leren van elkaar; een lerende groep trekt immers haar 
eigen conclusies en beslist aan de hand daarvan hoe men het best verder kan 
gaan. In een lerende omgeving (groen) worden de tussentijdse doelstellingen (mijl-
palen) dus gedurende de voortgang van het traject gedefinieerd; meestal wordt het 
dan een organisch proces genoemd. Een voorstel voor een organisch verandertra-
ject met smart gedefinieerde mijlpalen is dus een voorbeeld van een onmogelijke 
situatie. Dit is een voorbeeld van de toegevoegde waarde van het kleurdenken.
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Bij het toezichthouden gelden dezelfde principes van het maken van keuzes. Zo-
wel binnen de RvT als tussen toezicht en bestuur wordt tijd en energie verspild in 
het langs elkaar heen praten, onder het mom van ‘niet op dezelfde golflengte zit-
ten’. Elke RvT, ook als de RvT uit zeer ervaren mensen bestaat, maakt een verbe-
terslag als er tijd besteed wordt aan het begrijpen van de kleur van waaruit men 
denkt of die domineert in de organisatie.  
Nota bene: elk mens bestaat natuurlijk uit een unieke code van kleuren; het ge-
bruiken van de vijf kleuren is vooral een manier om de complexiteit van de mens 
en de organisatie inzichtelijker te maken.

Het bijzondere van het kleurdenken is dat je gedrag en bedrijfsculturen kunt be-
grijpen met behulp van kleuren. De Caluwé en Vermaak willen met het kleurden-
ken een bijdrage leveren aan het verbeteren van veranderprocessen in organisa-
ties. Zij hebben vijf kleuren gekozen om denkbeelden en visies over organiseren 
te rubriceren op een neutrale manier. Een kleur is immers niet goed en niet fout. 
Er zijn echter wel situationeel handige en minder handige kleurcombinaties. Zo 
beschrijven de beide auteurs dat het ene managementmodel beter past bij een 
blauwe kleur en een ander model meer rood is. Kortom, met het kleurdenken 
ontstaat een denkmodel en een taal om te spreken over de manier van werken 
(en het toezichthouden) in een organisatie.

Bij het toezichthouden is er meestal behoefte aan een denkmodel en een taal om 
naar de organisatie en het bestuur te kijken. Elke toezichthouder neemt zijn hele 
levensgeschiedenis mee in zijn oordeel over de organisatie waarop hij/zij toezicht 
houdt. De tijd dat er alleen naar de financiële parameters gekeken behoefde te 
worden en dat er daarna een goede sigaar werd opgestoken is definitief voorbij. 
Er is behoefte aan een taal om met elkaar te spreken over integraal toezicht. 

Een RvT met één dominante kleur voelt heel lekker, want de leden begrijpen el-
kaar zo goed, ‘met een half woord’. Het is echter de vraag welke blinde vlekken 
een dergelijke RvT heeft en wat de consequenties hiervan zijn voor het toezicht. 
Je zou kunnen zeggen dat één dominante kleur goed werkt als er onder extreem 
hoge druk gewerkt moet worden en elk ‘korreltje zand in de machine’ een pro-
bleem vormt. Ik denk dan aan het NASA-team dat van president Kennedy de op-
dracht kreeg binnen tien jaar een man op de maan te zetten. De toezichthouders 
en de bestuurder(s) van een semipublieke organisatie zouden echter juist de 
discussie met elkaar moeten aangaan over hun preferente kleur; zeg maar hun 
manier van denken en het kijken naar de wereld. Deze tijd wordt dubbel en dwars 
terugverdiend in de latere besluitvorming en draagt bij aan een kwalitatief betere 
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besluitvorming (en in ieder geval een breder blikveld). 
Stel, een RvT heeft van zichzelf een dominant rode aanpak, dan betekent dat er 
veel aandacht is voor het creëren van de goede sfeer in de organisatie. De rede-
nering is hierbij dat als ‘wij met z’n allen de schouders eronder zetten, alle zaken 
prima voor elkaar komen’. In grote lijnen klopt deze redenering, maar het bete-
kent ook dat er veel overleg moet plaatsvinden met groepen medewerkers om sa-
men het pad uit te stippelen en bij de diverse knooppunten zal elke keer gezocht 
moeten worden naar de consensus, ‘want bij ons valt er niemand tussen wal en 
schip’. De consequentie van deze aanpak is dat het vooraf niet goed voorspelbaar 
is welke resultaten er uitkomen. ‘Het is immers belangrijk dat de procedures goed 
gevolgd worden want zij borgen een zorgvuldig traject.’ Het voordeel is evident: de 
sfeer blijft prima.

Stel, een andere RvT heeft een dominant gele aanpak. Dat betekent dat de RvT 
ervan overtuigd is dat het goed gaat met de organisatie zolang er intern breed 
draagvlak is bij de medewerkers en extern bij de stakeholders. Deze RvT zal dan 
goed doorvragen bij de bestuurder over de aanpak en het verloop van het proces. 
Zij zullen bijvoorbeeld willen weten hoe de Ondernemingsraad of de Cliëntenraad 
denkt over een bepaald voorstel. Met zo’n RvT is het kwaad kersen eten als het 

Een echt blauw persoon is iemand die gaat voor het doel: de handtekening onder het 

besluit. Een tussentijdse aanpassing van het doel is vooral lastig. Het sterke aan de 

blauwe persoon is dat hij met daadkracht vooruit gaat en daarover regelmatig rappor-

teert. Als de commissarissen het bijvoorbeeld moeilijk vinden om het eens te worden 

over een rooster van aftreden na de fusie, dan schuift een blauwerik dit vraagstuk voor 

zich uit, want dat zou de fusiedatum in gevaar kunnen brengen. 

Gele personen hebben een prima neus voor het draagvlak in de organisatie. Als er 

iets van onrust begint te borrelen, dan is een gele persoon de eerste die dat opmerkt. 

Hij zal linksom of rechtsom proberen de plooien glad te strijken. Welke concessies hij 

hiervoor moet doen maakt hem niet zoveel uit, ook al betekent dat een project enige 

maanden vertraging oploopt: ‘anders was de goedkeuring er nooit gekomen’. Een geel 

denkende persoon zal zich zodoende afvragen waarom commissarissen het moeilijk 

vinden om een rooster van aftreden op te stellen. Welk compromis is er mogelijk?

 

Beide personen willen succes hebben. De blauwe door daadkracht en ratio. De gele 

door attent reageren en compromissen. De gele begrijpt niet dat de blauwe het niet 

aanvoelt als er gewerkt moet worden aan het draagvlak. De blauwe vindt dat de gele 

het achter de ellebogen heeft, want ‘hij draait met de wind’. Samen zijn zij een ijzer-

sterk koppel!
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bestuur een conflict heeft, want een dominant gele RvT kiest op zo’n moment 
voor de macht, ongeacht de argumenten van het bestuur of het schaden van de 
sfeer in de organisatie.

 
Reflectie op het kleurdenken

De auteurs van het kleurdenken beschrijven uitgebreid hoe je kunt omgaan met 
de verschillende kleuren vanaf het moment dat je onderkent dat er verschillen 
zijn. Deze afwegingen per kleur voeren wat te ver voor dit boek. 

Volgens mij past het kleurdenken het best bij het toezichthouden vanuit het per-
spectief dat het een begrippenapparaat – een taal – oplevert die bijdraagt aan de 
kwaliteit van het toezicht. Als een RvT regelmatig op metaniveau over de persoon-
lijke kleuren en de preferente manier van denken spreekt, dan vullen de leden 
van de RvT elkaar aan vanuit respect voor elkaar; een continue dialoog dus.

(ii) Valkuilen bij je oordeel en het besluit
Dit onderwerp is te veelomvattend om te beschrijven in een paragraaf. Er zijn vele 
dikke boeken geschreven over (verknipt) leiderschap, over de werking van het 
brein, over zonnekoninggedrag, over diverse psychiatrische verschijnselen etc. Ik 
kan van harte de boeken van Manfred Kets de Vries, van Kahneman of van Taleb 
aanbevelen (zie literatuurlijst). Al deze schrijvers helpen je te relativeren hoe goed 
wij kunnen denken en hoe correct onze oordeelsvorming is. Een mooi voorbeeld 
van dit feilbare denken geeft Taleb in de eerste zinnen van zijn boek27: ‘Voor de 
ontdekking van Australië waren de mensen in de Oude Wereld ervan overtuigd 
dat alle zwanen wit waren. In hun ogen was dit een onbetwistbaar feit aangezien 
het geheel bevestigd werd door empirische bewijzen. De waarneming van de 
eerste zwarte zwaan was voor een paar ornithologen (en anderen met grote be-
langstelling voor de kleur van vogels) wellicht een interessante verrassing, maar 
daarin ligt niet het belang van dit verhaal. Het illustreert hoe beperkt en fragiel 
onze op observaties en ervaring gestoelde kennis is. Een algemeen aanvaarde 
bewering op basis van duizenden jaren van bevestigde waarnemingen van miljoe-
nen witte zwanen kan namelijk door één enkele waarneming ontkracht worden.’ 
De kern van het betoog van Taleb en anderen is dat oordeelsvorming constant 
gecontroleerd moet worden op het proces van kennisvergaring, op het proces van 
het analyseren, op het bevooroordeeld trekken van conclusies etc. Als je hierover 

27  De zwarte zwaan, De impact van het hoogst onwaarschijnlijke, N. N. Taleb (2010)
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leest dan word je vanzelf een beetje wantrouwig – of misschien juist gezond kri-
tisch – over de waarde van rapporten en plannen. 
Deze individuele oordeelsvorming bespreek ik niet in dit boek, hoe interessant ik 
het ook vind, omdat deze kant van de oordeelsvorming vooral gekoppeld is aan 
het kennisleren en het vaardigheidsleren. Je kan immers naar opleidingen gaan 
om te leren over de inhoud van de branche waarin je werkt of toezicht houdt. Je 
kan ook naar een training gaan om de vaardigheid van het argumenteren, het 
doorgronden van vooroordelen en het presenteren van je mening te verbeteren. 
Met dit boek wil ik echter de aandacht vragen voor het houdingsleren en dat is 
een andere manier van kijken. 

Houdingsleren betekent dat je kritisch bent op de manier waarop je als bestuur-
der of als toezichthouder komt tot Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluit-
vorming (het zogenaamde BOB-model van vergaderen). Het onderkennen van 
de verschillende stappen en het daar ook naar handelen is een houding en niet 
alleen een vergadertruc. Het vraagt bijvoorbeeld zelfreflectie als je voelt dat een 
onderwerp in een vergadering niet goed besproken wordt. Je moet als deelnemer 
aan dit proces (meestal in een groep toezichthouders of managers) alert zijn 
op wat er gebeurt én je moet vervolgens hiernaar acteren. Bijvoorbeeld door je 
kwetsbaar op te stellen (‘ik begrijp dit niet goed’) of door moed te tonen (‘joh, jij 
zegt dit nu heel stellig, maar klopt jouw bewering in dit geval?’). Soms is het ge-
woon een kwestie van doorvragen. Je krijgt een antwoord, maar je beseft dat de 
dieperliggende argumenten nog niet besproken zijn. Soms zijn deze argumenten 
niet bewust achtergehouden, maar oprecht nog niet goed doordacht. Doorvragen 
is echter niet zo simpel als het lijkt. Je hersens moeten snel schakelen van het 
verwerken van wat je hoort naar het bedenken of jij tevreden bent met het ge-
geven antwoord. Soms gebeurt het dat de andere persoon jouw vraag niet goed 
begrijpt (of soms niet wil begrijpen) en dat je nog steeds geen antwoord naar 
tevredenheid krijgt. Het wordt dan vervelend om de vraag voor de derde maal te 
stellen. Hoe ga je om met dit dilemma? Hoe voorkom je een sfeer van drammerig-
heid en bevorder je een houding van oprechte belangstelling? 

Vanwege deze dilemma’s wil ik in deze paragraaf inzoomen op de sluipende 
risico’s van groepsprocessen. In groepen (vergaderingen) komen diverse psycho-
logische processen tezamen: natuurlijk het rationele proces van de argumenten, 
maar ook de toonzetting van de groepsleden en hun non-verbale communicatie. 
Daarnaast denken mensen aan de vorige vergadering en heeft men ook de eigen 
beslommeringen te verwerken (zoals hoofdpijn, ruzie met je kind of met je baas, 
de kapotte auto etc.). Om het nog complexer te maken vindt er ook constant een 
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reactie plaats met de deelnemers in de groep, waarbij het moeilijk (zo niet onmo-
gelijk) is om te begrijpen wat de drijfveren van alle deelnemers zijn omtrent hun 
gedrag. De mens kan gelukkig onvoorstelbaar veel indrukken tegelijk verwerken 
en meestal gaat dat ‘op de automatische piloot’, ook wel intuïtie genoemd. Intu-
itie wordt ook wel gecondenseerde ervaring genoemd. Ik beschrijf hieronder en-
kele bekende aspecten van groepsprocessen. Het belangrijkste is dat een groep 
(een individu) zich bewust wordt van deze processen, want je moet eerst ‘bewust 
onbekwaam’ zijn voordat je kunt werken aan verbeteringen.

Groepsdenken
Groepsdenken is het verschijnsel dat een groep, van op zich bekwame personen, 
tot eenzelfde manier van oordeelsvorming en besluitvorming komt, omdat de 
wens tot consensus groter is dan de wens tot het kwalitatief beste besluit. De the-
orie over ‘groupthink’ is in de jaren 70 van de vorige eeuw ontwikkeld door Irving 
Janis, die de term heeft bedacht naar analogie van het ‘doublethink’ uit het boek 
1984 van George Orwell.

Consensus is vaak een verstoring van het feedback proces, want bij feedback pro-
beer je juist oog te hebben voor een afwijkende mening, zoals de mening van ‘de 
advocaat van de duivel’ of van een ‘reddende engel van buiten’. In gele en rode 
organisaties komt consensus sneller tot uiting dan in blauwe of groene organisa-
ties28. De wens om tot consensus te komen is sterk bij mensen die automatisch  
‘het aantal stemmen tellen’ en die het belangrijk vinden dat er een maximaal 
draagvlak voor een besluit behaald wordt ( = geel). ‘Rode mensen’ kiezen gauw 
voor consensus omdat zij veelwaarde hechten aan een goede relatie binnen een 
team en vooral een goede sfeer in de samenwerking, want als de sfeer goed is 
dan hebben de groepsleden ook meer voor elkaar over. In een blauwe organisatie 
staat het behalen van het doel voorop en daaromtelt de beste oplossing van een 
vraagstuk. Consensus is dus soms ondergeschikt voor een blauwe persoon. Bij 
groene mensen zien we hetzelfde patroon, maar de drijfveer is anders. Een groe-
ne organisatie wil vooral leren van eerdere ervaringen en het feedback mechanis-
me is daarbij een belangrijk middel om te blijven ontwikkelen tot grotere hoogte. 
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The blind men and the elephant

It was six men of Indostan 
To learning much inclined,  
Who went to see the Elephant  
(though all of them were blind)  
that each by observation  
might satisfy the mind.   

The First approached the Elephant, 
And happening to fall  
Against his broad and sturdy side 
At once began to brawl:  
“God bless me but the Elephant 
is very like a wall!”   

The Second, feeling of the tusk,  
Cried: “Ho! What have we here  
So very round and smooth and sharp?
To me `tis mighty clear   
This wonder of an Elephant  
Is very like a spear!”  

The Third approached the animal,
And happening to take
The squirming trunk within his hands. 
Thus boldly op and spake:  
 
“I see”, quoth he, “The Elephant  
is very like a snake!”

The Fourth reached out an eager hand, 
And felt around the knee,  
“What most this wondrous beast is like
Is mighty plain”, quoth he:
“`tis dear enough the Elephant   
Is very like a tree!”   
 

The Fifth who chanced to touch the ear,
Said: “E`en the blindest man
Can tell what this resembled most;
Deny the fact who can,
This marvel of an Elephant
Is very like a fan!”

The Sixth no sooner had begun
About the beast to grope,
Than seizing on the swinging tail
That fell within his scope,
“I see”, quoth he, “the Elephant
Is very like a rope!”

And so these men of Indostan
Disputed loud and long
Each of his own opinion
Exceeding stiff and strong,
Though each was partly in the right,
And all were in the wrong!

Moral

So oft in theologic wars
The Disputants, I ween,
Rail on in utter ignorance

Of what each other mean,
And prate about an Elephant
Not one of them has seen!

John Godfrey Saxe

(1816-1887)
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Nota bene: vergeef mij dat het met dit voorbeeld lijkt alsof blauw en groen beter 
zijn dan rood en geel. Dat is niet waar, omdat blauw en groen op andere vlakke 
zwakke kanten hebben en om de simpele reden dat elk mens en elke organisatie 
zelden of nooit uit één kleur bestaat. Daarom is diversiteit binnen een groep zo be-
langrijk. Het fenomeen van groepsdenken komt voor in alle lagen van de bevolking, 
hoog- en laag opgeleid; progressief en conservatief; rijk en arm; man en vrouw.

Groepsdenken in de vorm van groepspolarisatie
Groepspolarisatie is het verschijnsel dat een groep geneigd is om een fermer 
standpunt in te nemen dan de afzonderlijke leden van de groep zouden doen. Als 
groep voel je je veilig omdat je iets met elkaar besluit. Een besluit wordt daardoor 
aanvaardbaar, ook al vind je als individu dat het misschien een te zwaar besluit is. 

Een voorbeeld van het ongewenste verschijnsel van groepspolarisatie is de zin-
snede in de opdrachtomschrijving van de Commissie Halsema29: ‘Het kabinet acht 
het voor het vertrouwen van burgers in het functioneren van semipublieke secto-
ren noodzakelijk dat er aandacht komt voor het moreel kompas voor bestuurders 
en toezichthouders.’ Alleen al het instellen van een Commissie Halsema zorgt er al 
voor dat het vertrouwen van de burgers lager wordt in plaats van dat het bijdraagt 
aan het vertrouwen in bestuurders en toezichthouders. De groep (in dit geval de 
Haagse politiek) schreeuwt om daadkracht, maar bereikt met de opdrachtverstrek-
king aan Halsema een tegenovergesteld effect.

Groepsdenken met de Abilene paradox:
De Abilene paradox is het verschijnsel dat mensen met elkaar besluiten om iets te 
doen terwijl eigenlijk niemand tevreden is met dit besluit. Het betreft een fout in de 
groepscommunicatie waarbij elk lid van de groep denkt dat zijn eigen voorkeur in 
strijd is met de voorkeur van de groep en om die reden geen bezwaar maakt tegen 
het besluit.

Dit soort besluitvorming treedt op als er geen helder leiderschap is, zodat een 
voorstel zomaar door de groep wordt aanvaard, terwijl geen van de groepsleden 
het een echt goed idee vindt. Ik haal nogmaals de opdrachtomschrijving van de 
Commissie Halsema erbij om een Abilene paradox bloot te leggen. In de opdracht 
staat beschreven dat ‘de ministerraad akkoord is gegaan met het instellen van 
een commissie die de kernwaarden van maatschappelijk verantwoord bestuur en 
intern toezicht in de (semi)publieke sector in de vorm van gedragsregels schetst 
en toelicht’. Ik kan mij niet voorstellen dat er iemand is in Den Haag die dacht een 
eenduidig advies over kernwaarden te krijgen. De vraagstelling leidt ertoe dat de 
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commissie met een nieuw afvinklijstje komt of een open deur over normen en 
waarden. Wil het kabinet echt een antwoord op de gestelde vraag of weten de 
ministers soms niet hoe zij gewenst gedrag moeten voorleven in de samenleving?
De Abilene paradox werd beschreven door managementexpert J.B. Harvey in zijn 
artikel ‘The Abilene Paradox and other Meditations on Management’. De naam 
van het fenomeen komt uit een anekdote in het artikel waarin Harvey het gebruikt 
ter verheldering van de paradox:

Groepsdenken in de vorm van conformiteit
Conformiteit is het fenomeen dat mensen in de groep niet wensen af te wijken 
van hun perceptie op de werkelijkheid. Dat mensen zich aanpassen aan elkaar 
is een normaal fenomeen, omdat je anders niet tot een gezamenlijk besluit kunt 

 29  Een lastig gesprek, Advies Commissie Behoorlijk Bestuur o.l.v. F. Halsema (2013)

‘Op een hete namiddag terwijl ze op bezoek zijn in Coleman in Texas, zit een familie 

gemoedelijk een potje domino te spelen op de veranda. Totdat de schoonvader sug-

gereert om een tripje te maken naar Abilene (85 km verderop) om te dineren. Zijn 

dochter zegt: ‘Dat klinkt als een goed idee’. De schoonzoon, haar man, heeft beden-

kingen omdat de rit lang en heet is. Desondanks wil hij geen spelbreker zijn. Hij ant-

woordt: ‘Dat vind ik ook een goed idee, ik hoop alleen wel dat je moeder ook mee wil. 

De schoonmoeder zegt dan: ‘Natuurlijk wil ik daar heen, ik ben al lang niet meer in 

Abilene geweest!’

 

De rit is heet, stoffig en lang. Als ze aankomen bij het restaurant is het voedsel ook al 

belabberd. Vier uur later komen ze weer thuis, afgepeigerd. Een van hen zegt nogal 

schijnheilig: ‘Het was een leuk uitstapje, hè?’ Waarop de schoonmoeder zegt dat ze ei-

genlijk liever thuis was gebleven, maar instemde omdat de andere drie zo enthousiast 

waren. De schoonzoon zegt vervolgens:  ‘Ik was niet erg happig om te gaan, ik deed 

het alleen om jullie te plezieren’. Zijn vrouw zegt daarop: ‘Ik ging alleen mee om jou 

een plezier te doen, je moet gek zijn om er met deze hitte op uit te trekken’. Waarna de 

schoonvader vertelt dat hij het voorstel alleen maar had gedaan omdat hij dacht dat 

iedereen zich verveelde. De groep leunt achterover, perplex dat ze met zijn allen beslo-

ten om een trip te maken die ze geen van allen wilden. Iedereen had er de voorkeur 

aan gegeven om lekker comfortabel te blijven zitten, maar uitte dat niet openlijk toen 

er nog een kans was om te besluiten om lekker van de namiddag te blijven genieten.’
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komen, maar conformiteit in deze betekenis is het ongewenst doorslaan van het 
aanpassen, meestal onder al dan niet opzettelijke psychologische groepsdruk.
Voorbeelden van conformiteit zie je bij de bekende affaires binnen de semipu-
blieke sectoren, zoals een RvT die hoge salarissen accepteert of organisaties die 
hun hoofdkantoor inrichten als een paleis, maar ook het goedkeuren van hoge 
verbouwingskosten bij de SS Rotterdam. Ook buiten de semipublieke sectoren 
komen bekende voorbeelden van conformiteit voor, zoals grote (landelijke bouw- , 
ICT- en aankoop-) projecten, waarvan feitelijk duidelijk is dat de beslissingen niet 
op rationele gronden zijn te onderbouwen. 

 
Groepsdenken zoals het vijanddenken

Een ieder kent het gevoel – ook al proberen wij het soms te onderdrukken – van 
wij en zij. ‘Zij hebben het niet begrepen’ komt impliciet en soms ook expliciet 
naar boven als een groep zich succesvol voelt en als de sfeer in de groep warm 
en veilig is. Op zo’n moment worden de oorzaken van problemen niet intern ge-
zocht, maar bij ‘de ander’ neergelegd. Als je met een beschuldigende vinger naar 
een andere groep kunt wijzen, dan heb je zelf geen last van twijfel over je eigen 
prestaties. Natuurlijk denk je hierbij snel aan populistische politici of voetbalhooli-
gans, maar het komt ook bij beschaafde en hoog opgeleide personen voor.

Groepsdenken met het toeschouwerssyndroom
Een voorbeeld van het toeschouwerssyndroom is het bekende verhaal dat men-
sen staan toe te kijken terwijl iemand, die in het water is gevallen, verdrinkt, zon-
der dat iemand iets doet. Het fenomeen komt voort uit een gevoel dat een ander 
wel in actie zal komen. Door het aantal mensen dat toekijkt neemt niemand de 
verantwoordelijkheid op zich. Het verschijnsel komt eerder voor als de groep geen 
helder leiderschap kent en mensen zich kunnen verschuilen achter elkaar.  
Soms doen personen in de groep wel iets, maar is het een soort van luiheid om 
niet door te pakken, vanuit de gedachte dat elk lid van de groep zijn aandeel 
moet leveren aan de oplossing. Het resultaat blijft onbevredigend. Vreemd genoeg 
komen gevallen van dit toeschouwerssyndroom zelden in de publiciteit, behalve 
tijdens diepgravend openbaar onderzoek, zoals bij onderzoeksjournalistiek of bij 
parlementaire enquêtes. 

 
 

Deel 3: De valkui len bij  Governance

30  Zo heeft bijvoorbeeld de tuchtrechter tussen 2008 en 2012 355 maatregelen opgelegd aan notaris-
sen (bron: Geldgids nr. 6 sept/okt 2013)
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Tot slot
Een relativerende opmerking over de valkuilen is op zijn plaats, want voordat je het 
weet draag ik hiermee bij aan de polarisatie van kwalitatief slechte oordeelsvor-
ming bij het toezicht! Elke affaire - zoals de laatste jaren naar buiten is gekomen 
- is onaanvaardbaar, maar tegelijk procentueel ten opzichte van een hele sector 
niet buitensporig30. Binnen elke sector zijn er zogenaamde rotte appels en het ver-
sterken van de aandacht voor deze uitzonderingen wekt de indruk dat het fout zit 
in de hele sector. Neem de sector volkshuisvesting: er zijn tot 2013 een zestiental 
affaires bekend geworden. Dat is 4 procent van alle corporaties. Van die zestien 
affaires zijn er elf aanwijsbaar frauduleus en vijf affaires zijn aan te wijzen als een 
vorm van mismanagement en/of megalomaan gedrag. Ik ben ervan overtuigd dat 
fraude altijd aan het licht komt, maar beter toezicht op corporaties zal frauduleus 
gedrag niet sneller aan het licht brengen. Een moreel kompas zal niets bijdragen 
aan de fraudezaken. De fraudegevallen worden nu ook - zonder een discussie over 
een nieuw moreel kompas - aangepakt en de betreffende sleutelfiguren worden 
maatschappelijk en juridisch veroordeeld. Dan blijft ongeveer één procent over (die 
vijf zaken van mismanagement) die door beter toezicht voorkomen had moeten 
worden. Toch meent de Tweede Kamer dat de hele branche (de overige 99 procent 
) verrot is en helemaal anders georganiseerd moet worden. De politieke partijen 
vertonen forse groepsconformiteit op dit standpunt.

Conclusie over het onderdeel ‘valkuilen bij je oordeel en het besluit’
Het vormen van een oordeel heeft te maken met diverse facetten, zoals kennis, 
vaardigheid en houding. Een ieder heeft (een mate van) deskundigheid nodig om 
zich een oordeel te kunnen vormen over een onderwerp waarover de bestuurder 
moet besluiten en waarover de commissaris moet toezichthouden. Ervaring en 
kennis kan je leren en opdoen in je werk. Deze componenten zijn de basisvoor-
waarde voor Good Governance.

Daarnaast moet elk individu de vaardigheden hebben om met argumenten te ko-
men, om goed te kunnen luisteren en zeker niet in het minst om door beweringen 
heen te kunnen prikken. Het is opvallend hoeveel invloed ‘bias’ (vooroordelen) 
heeft op de vorming van oordelen en dus op de totstandkoming van besluiten.

Ten slotte heb ik in deze paragraaf geschreven over de valkuilen van het groeps-
denken. Dit zijn processen binnen groepen die leiden tot slechte of suboptimale 
besluiten. Dergelijke sluipende groepsprocessen zijn alleen met een alerte houding 
te voorkomen. En alleen met moed en wijsheid zijn de uitkomsten van dit soort 
groepsprocessen in te dammen. Moed en wijsheid betekent dat er een houding 



65

moet zijn van goed doorvragen, van reflectie op het gedrag van de groep en van 
jezelf. Dat is niet eenvoudig, maar het is essentieel voor de kwaliteit van de Go-
vernance. 

Het leren en oefenen in goed doorvragen, reflecteren, moed en wijsheid komt niet 
tot stand met een cursus (= kennisleren) of een training in vaardigheden. Het 
leren en oefenen vraagt om houdingsleren met reflectie. Dat werk ik verder uit in 
deel 5.

Deel 3: De valkui len bij  Governance
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Deel 4: Sturen op ander gedrag

dEEL 4: STUREN OP ANdER GEdRAG

Uit de verbeterprocessen van veiligheid in de industrie, kwaliteit binnen organisaties 

en integriteit in het algemeen leren we dat je kan sturen op ander gedrag. Bij deze 

processen moet de top het voorbeeld geven tot op de werkvloer. Het hoofdstuk ver-

volgt met negen bouwstenen om de Governance integraal te evalueren.

Sturen op gedrag bij veiligheid, kwaliteit en integriteit

Veiligheid
Het zal ergens in 1996 zijn geweest dat ik als General Productmanager in een zaal 

zat met een man of 30 andere commerciële collega’s van het DSM-kantoor in Sittard. 

Wij waren ‘uitgenodigd’ voor een tweedaagse training over veiligheid in het werken bij 

DSM. Menig collega vond dit toch echt zonde van de tijd en ik vond twee dagen ook 

een beetje teveel van het goede. Natuurlijk moesten de collega’s op de fabrieken en 

in de opslagloodsen veilig werken. Ik kon mij ook prima vinden in het ondernemings-

beleid dat de normen over veiligheid wereldwijd van toepassing waren, dus ook in 

Amerika, India of Indonesië. Maar wij hoefden als commerciële jongens (en meisjes) 

toch niet te leren wat een tweetonig signaal betekende?

De training werd gegeven door twee Amerikanen die vroeger het veiligheidssysteem 

bij Dow Chemicals hadden ontwikkeld. Dow Chemicals werd beschouwd als het be-

drijf met het meest hoogwaardige veiligheidssysteem ter wereld. DSM wilde absoluut 

bij deze topgroep behoren. Voordat de training begon kwam Simon de Bree (toenma-

lige CEO van DSM) een introductie houden waarom DSM zoveel waarde hechtte aan 

veiligheid. De aanwezigen hoorden het verhaal aan en ik weet zeker dat iedereen 

dacht: ik ben het er helemaal mee eens, maar dat moeten die techneuten doen. Ik 

moet de klant tevreden houden en ik moet vanmiddag nog even bellen met …  

Simon de Bree kende de strapatsen van dit soort commerciële medewerkers als de 

beste en schreef aan het einde van zijn verhaal zijn gsm-nummer (gsm was toen nog 

heel bijzonder) op een flapover met de woorden: “als iemand in deze zaal denkt dat 

hij of zij niet de gehele twee dagen training bij hoeft te wonen, dan kan hij/zij dat met 

mij bespreken op dit nummer.” Zover ik weet heeft niemand hem gebeld en heeft 

iedereen de training afgerond.

De moraal van het bovenstaande verhaal is drieledig: 1) veiligheid is een kwestie 
van gedeelde normen en waarden, die je (daarnaast) ondersteunt met harde – 
technische – verbeteringen en 2) normen en waarden krijg je alleen goed geïntro-
duceerd bij de medewerkers als de top hier expliciet waarde aan hecht en 3) de 
normen en waarden zijn van toepassing voor alle medewerkers! 
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Dit voorbeeld en de moraal van het verhaal zijn van toepassing op meer dan al-
leen het veilig werken. Het werken aan eenduidige normen en waarden is niet al-
leen van toepassing op veiligheid, maar ook op kwaliteit (overal in de organisatie), 
op integriteit (bij alle mensen) en op de Governance in de top van de organisatie. 
Met het investeren in tijd en geld aan de normen en waarden geeft de leiding 
aan hoe belangrijk dit onderwerp is (in dit voorbeeld veiligheid, maar het gaat 
net zo goed op voor kwaliteit, integriteit en Governance). Het top-down prioriteren 
van deze normen en waarden roept bij sommige mensen een gevoel op van be-
moeizucht, maar uiteindelijk krijg je er een sterke bedrijfscultuur van. Je deelt als 
medewerkers een manier van werken die onderscheidend is van een gemiddelde 
organisatie. Een sterke bedrijfscultuur is een kenmerk van succesvolle organisa-
ties.

hoe verandert de mentaliteit rondom veiligheid?
Een chemisch concern als DSM koos (kiest) ervoor dat veiligheid een speerpunt 
van werken moest zijn. DSM verwoordt dit met de volgende doelen (zie DSM-
website):

• het realiseren van een ongevalvrije en incidentvrije werkomgeving;
• het voorkomen van alle beroepsziekten en gezondheidsproblemen ten gevolge 

van DSM-activiteiten;
• het voortdurend evalueren en verbeteren van onze wijze van werken, proces-

sen, producten en diensten, zodat deze veilig en acceptabel zijn voor onze me-
dewerkers, onze klanten, het publiek en het milieu.

Ik weet nog dat DSM voortvarend begon met aandacht voor veiligheid met het 
plukken van laag fruit. Medewerkers in de fabrieken kregen opdracht hun helmen, 
werkschoenen en/of oorbescherming te gebruiken. Potentieel gevaarlijke werk-
plekken (zoals bouwsteigers) werden beter beveiligd en mensen werden getraind 
hoe te handelen in noodsituaties. Al deze zaken werden gecommuniceerd via 
interne berichten. Op grote lichtborden boven elke entree van de locaties stond 
het aantal ongevalvrije dagen gemeld. Al deze (en nog veel meer) zaken liggen op 
het vlak van kennisleren en vaardigheidsleren. Elke medewerker moest weten wat 
gevaarlijk is en daarbij goed kunnen handelen. Ik kan mij herinneren dat de sco-
res van het aantal en het soort ongelukken op de Limburgse locatie met sprongen 
omlaag gingen. De doelstelling was en is dat er géén ongevallen en incidenten 
plaats zouden vinden. De scores benaderden de nullijn weliswaar, maar het lukte 
niet om de behaalde grote verbeteringen door te zetten tot nul ongevallen en inci-
denten.
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De volgende stap had te maken met de mentaliteit. Denk hierbij aan het aan-
spreken van collega’s waarmee je (soms intensief) samenwerkt. Denk hierbij aan 
het verbeteren van de veiligheid van vrachtwagenchauffeurs die, van overal uit 
Europa, goederen kwamen brengen en ophalen. Dat betekent dat je veiligheid 
ook aan andere culturen en in andere talen moet overbrengen. Denk aan het niet 
meer verdoezelen van een ongeval, zodat jij (of jouw ploeg) de veiligheidscores 
niet bederft. Denk aan de definitie van een ongeval: is het stoten aan een kast-
deur een ongeval? Is een schaafwondje van het openen van een verpakking een 
ongeval? Kortom, zero tolerance klinkt heel stoer, maar de laatste verbeteringen 
tot ongevalvrij zijn reuze moeilijk. 

Als de diagnose luidt dat de laatste verbeterslag te maken heeft met de attitude 
van de medewerkers dan betekent dat een aanpak op het niveau van de normen 
en waarden van alle medewerkers. Hoe ver ga je daarbij als bedrijf? In de fabriek 
moet je voldoen aan allemaal veiligheidseisen als je een hamer gebruikt om te 
spijkeren en een paar uur later sta je in je vrije tijd met dezelfde soort hamer te 
timmeren aan je schuurtje. Moet je als bedrijf daar ook iets van vinden? Mag een 
operator een fabriek stilleggen als hij een onveilige situatie ziet, ook al kost dat 
misschien € 50.000? Mag die operator dat ook als het gevolg is dat er een forse 
uitstoot plaatsvindt met overlast voor het milieu? Kortom, hoe help je medewer-
kers te beslissen in situaties waar niet altijd de leidinggevende bij gehaald kan 
worden? Hoe maakt een leidinggevende een afweging tussen veiligheid en milieu-
belasting? DSM heeft gekozen om van veiligheid een wereldwijde mentaliteit van 
alle medewerkers - van de hoogste baas tot diep op de werkvloer - te maken. De 
Amerikaanse directeur moest uitleg geven aan de Raad van Bestuur in Heerlen, 
als er in zijn loods een ongeluk bij het laden van een vrachtauto was gebeurd. Een 
wereldwijde mentaliteit betekent ook dat commerciële medewerkers getraind wer-
den in veiligheid. Zij bezoeken soms een fabriek of moeten risico’s onderkennen 
tijdens het reizen naar klanten. De keuze voor een houdingsleren top-down klinkt 
misschien niet prettig, maar je kan het ook zien als het goede voorbeeld willen 
geven. Ouders die hun kinderen zeggen dat je niet moet roken, maar er zelf driftig 
op los paffen zijn niet geloofwaardig. Een ouderwets woord hiervoor is ‘voorle-
ven’, maar ik weet geen krachtigere manier van invloed uitoefenen op normen en 
waarden. Daarnaast is het aan een ieder, maar zeker aan de hoogste baas, om 
constant het gesprek aan te gaan over preventieve maatregelen, dan wel om on-
gewenst gedrag bespreekbaar te maken.
 

Deel 4: Sturen op ander gedrag
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Ik denk dat eenzelfde aanpak nodig is om een hele organisatie bewust om te 
laten gaan met zaken als risico’s, integriteit, duurzaamheid, maatschappelijk 
bewustzijn etc. Natuurlijk moet de organisatie duidelijke, resultaatgerichte 
doelen stellen, zie voorbeeld van DSM. Het stellen van doelen is iets wezenlijk 
anders dan het opschrijven van regels, zoals menig organisatie doet als het 
gaat om integer gedrag. Zo kent iedereen wel regels voor een maximumwaarde 
van relatiegeschenken, maar het alleen opschrijven en jaarlijks afvinken van dit 
soort regels is niet voldoende. Integer gedrag is een soortgelijke vorm van nor-
men en waarden als veiligheid.

Kwaliteit
Reclame:

‘Onze auto’s worden allemaal gecontroleerd op 1000 inspectiepunten voordat 

ze naar de klant gaan. Zo controleren wij de kwaliteit bij aflevering en bent u een 

tevreden klant!’

Wie kent een dergelijke reclame niet? In feite is het lariekoek, want de reclame 
suggereert dat de auto op 1000 punten fouten kan opleveren en dat de fabri-
kant er eigenlijk niet zeker van is of tijdens het productieproces deze 1000 
onderdelen goed geproduceerd zijn. Ik zou als autokoper veel meer vertrouwen 
in het product hebben als de producent kan aantonen hoe secuur er gewerkt 
wordt in de fabriek, bijvoorbeeld met foto’s van een schone werkhal met robots 
die altijd dezelfde kwaliteit afleveren. Zo voorkom je het oude fenomeen van 
een ‘maandag-auto’. Ik word ook gerustgesteld als een fabrikant zeven jaar 
garantie geeft op de auto. Kortom, kwaliteit wordt hoger naarmate de systemen 

Een voorbeeld van bespreekbaar maken:

Een klant of een verkoper komt een presentatie houden voor de directie. Hij gebruikt 

hiervoor een beamer om sheets te presenteren op een scherm. De beamer staat op 

de conferentietafel en de elektriciteitskabels lopen langs de tafel naar het stopcon-

tact. Degene die presenteert staat naast de tafel ter hoogte van deze snoeren. Hij kan 

midden in zijn betoog struikelen over de snoeren en een tand door zijn lip vallen aan 

de conferentietafel. Je kan betogen dat die kans erg klein is en dat de schade aan de 

bewuste persoon niet zo groot is. Je kan ook vragen of iemand met wat tape de snoe-

ren wil vastmaken aan de vloer. Als de directie de onveiligheid van het werken met 

losse snoeren laat gebeuren, dan mag je bijna niet verwachten dat een operator in de 

fabriek een veiligheidsdilemma daadkrachtig aanpakt.
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beter zijn en de prestaties gemeten, dan wel gegarandeerd worden. Met het 
beloven dat er 1000 meetpunten worden gecontroleerd gaan alleen de kosten 
omhoog, niet de kwaliteit.

Deze manier van denken over kwaliteit heeft de Europese industrie een tiental 
jaren geleden overgenomen van de Japanse autofabrikanten. Gezegd moet 
worden dat de Japanners de kwaliteitsconcepten weer overgenomen hebben 
van de Amerikaanse goeroes zoals Deming. De Amerikaanse industrie geloofde 
haar eigen goeroes echter niet en dacht dat het productieproces te duur zou 
worden als dit soort kwaliteitssystemen werden geïntroduceerd. Wij weten nu 
dat de Japanse auto’s de hele wereld veroverd hebben, terwijl zowat geen Ame-
rikaanse auto verkocht wordt in Europa. 

Kwaliteitsverbeteringen ontstaan bij de gratie van kwaliteitscirkels. Daarmee 
wordt bedoeld dat de werkprocessen van een organisatie bestudeerd worden. 
Elke processtap draagt iets bij aan het (productie)proces en geeft een tussen-
product door aan een collega, die hier weer een waarde aan toevoegt en het 
product weer doorgeeft, totdat het afgeleverd wordt aan de klant. De kunst van 
kwaliteitsverbetering is om het begin van elke processtap te analyseren en de 
feedback hierop terug te geven aan de vorige processtap. Op deze manier kan 
elke processtap verbeteringen doorvoeren en wordt de kwaliteit van de tussen-
producten steeds hoger. Meestal is deze kwaliteitscirkel bekend als de Plan-Do-
Check-Act cyclus.

Hogere kwaliteit tijdens het productieproces levert minder controles op aan het 
einde en minder uitval. De doorlooptijd wordt beter en al met al krijgt de klant 
een hogere kwaliteit en gaan de kosten omlaag.

‘Sturen op kosten verlaagt de kwaliteit en sturen op kwaliteit verlaagt de kosten.’

Uit het bovenstaande volgt dat elke medewerker, bij elk product (of het nu gaat 
om auto’s of om verzekeringen) constant alert moet zijn op de kwaliteit. Deze 
alertheid dwing je niet af met straf of beloning, maar met een systeem dat con-
stant stimuleert tot evaluatie van je werk en reflectie hoe het beter zou kunnen. 
Ook deze manier van denken moet vanaf de hoogste baas tot op de werkvloer 
voorgeleefd worden. De analogie met veiligheid en integriteit is duidelijk zicht-
baar.

 

Deel 4: Sturen op ander gedrag
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Sinds 1991 kennen wij het Instituut Nederlandse Kwaliteit dat het onderstaan-
de INK-model heeft ontwikkeld. De kern van dit kwaliteitsmodel is geïnspireerd 
door de kwaliteitscirkel van Deming, namelijk reflecteer op je eigen processtap 
en geef feedback aan je collega’s, zodat jouw werk verbeterd kan worden. Net 
als bij veiligheid geldt dat als een organisatie kiest om te gaan werken met een 
dergelijk model ook alle medewerkers eraan mee moeten doen. De uitkomst 
van de introductie van het werken met INK is niet gedefinieerd, maar de ro-
buustheid van deze manier van reflecterend werken garandeert wel kwaliteits-
verbeteringen. Net als het onderwerp veiligheid moet het INK-model niet half-
bakken ingevoerd worden. Essentieel is dat de top van de organisatie het goede 
voorbeeld geeft.

 
INK-model
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Integriteit
Het derde onderwerp dat met normen en waarden te maken heeft is integriteit. 
Het lijkt wel alsof er twee denkrichtingen zijn over integriteit: de ene groep men-
sen zegt: ‘je bent integer of je bent het niet’, naar analogie dat je ‘niet een beetje 
zwanger kunt zijn’. De andere groep mensen denkt dat integriteit een aspect is 
dat met hard werken altijd verbeterd kan worden. Ik herhaal nogmaals de stelling 
van de Commissie Halsema31: ‘Een code van gedragsregels of een gesprek over 
bestuurscultuur heeft daarom ook niet zozeer tot doel criminelen te ontmaskeren; 
het voornaamste doel is binnensluipend onwenselijk gedrag – drift to failure – te 
voorkomen bij bonafide organisaties en bij behoorlijke bestuurders en toezicht-
houders.’

Ik behoor tot de tweede groep mensen en ik geloof dat integriteit wel degelijk 
gestimuleerd en verbeterd kan worden, maar dat betekent – net als bij veilig-
heid en kwaliteit – dat de insteek gericht moet zijn op het houdingsleren en niet 
op tips en trucs. Citaat uit het boek ‘ik ben integer, jij bent integer’32 ‘Ik heb een 
groter probleem als mijn dossier niet op orde is dan wanneer ik een verkeerde 
beslissing neem.’ Ik geloof zodoende dan ook niet in een stevig reglement waarin 
beschreven wordt wat integriteit is. Een gedetailleerd reglement veroorzaakt en-
kel dat mensen zoeken naar de mazen in de wet. Je moet de medewerkers en je 
collega’s kunnen aanspreken op het moreel besef. Dat betekent soms dat je van 
mening kunt verschillen over de invulling van integer gedrag. Een goede dialoog 
met de medewerkers over integer gedrag levert echter een veel duurzamere en 
coherente integriteit op dan als iets moet van de baas.

Wat moet je dan doen aan integriteit om dit deel van de bedrijfscultuur te ver-
beteren (dan wel te onderhouden)? Ik denk dat het begint bij de baas die helder 
laat zien dat hij geen uitzonderingen voor zichzelf maakt. Een voorbeeld van een 
dilemma in dezen. De baas moet een kopie van zijn paspoort opsturen voor een 
vakantieboeking en vraagt de secretaresse een kopietje hiervan te maken. Een 
kopie kost misschien 10 cent. Mag dit? Een medewerker maakt een dag later 
20 kopietjes van de notulen van het bestuur van de voetbalvereniging, waar hij 
secretaris is. Mag dat? Weer een andere medewerker kopieert de partituur van 
het nieuwste muziekstuk van de harmonie. Het zijn maar 120 kopietjes…Waarom 
vinden wij dat ene kopietje van de baas geen probleem en die 120 kopietjes voor 
de harmonie wel? Waar ligt de grens in dit dilemma rondom integriteit? Ik denk 

31  Een lastig gesprek, Advies Commissie Behoorlijk Bestuur o.l.v. F. Halsema; pag. 19 (2013) 

32  Ik ben integer, jij bent integer, Rob de Lange & Jaap ten Wolde; pagina 203 (2014)
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dat het bespreken van dergelijke dilemma’s op afdelingsvergaderingen, bijvoor-
beeld vier maal per jaar, bijdraagt aan een gedeeld gevoel van een nette manier 
van werken. NB Sommige dilemma’s kunnen ook eenvoudig en praktisch opgelost 
worden, zoals een potje bij de kopieermachine waarin iedereen 10 cent per privé-
kopietje betaalt.

De hierboven beschreven insteek om met de medewerkers in dialoog te gaan 
over integriteit als tegenstelling tot een dichtgetimmerd reglement verwoord ik 
graag met: ‘alles wat wij in deze organisatie doen, moet op een openbaar prik-
bord verantwoord kunnen worden.’ Kan je het gedrag en de keuze die je maakt op 
een simpel briefje aan een prikbord uitleggen, dan blijf je binnen de grenzen van 
maatschappelijk geaccepteerde integriteit. 

Mijn conclusie over het onderwerp integriteit is dat dit onderwerp, net als veilig-
heid en kwaliteit, te verbeteren valt zolang de leiding van de organisatie hier 
permanente aandacht aan besteedt. Aandacht in de zin dat de leiding het goede 
voorbeeld geeft én constant blijft reflecteren op het eigen gedrag. Voorleven is 
moeilijker dan je denkt, zoals blijkt uit het genoemde dilemma van het ene kopie-
tje van het paspoort. De leiding moet naar mijn mening zich vooral openstellen 
voor feedback van de collega’s, dan wel van toezichthouders of van andere (ex-
terne) signalen. Ik beveel rondom het onderwerp integriteit graag het boek ‘ik ben 
integer, jij bent integer’ aan. De auteurs benoemen de volgende elf valkuilen33 als 
lessen uit de praktijk.

Valkuilen voor leiders die willen werken aan integriteit
1. Niet controleren
2. Menen dat je mensenkennis hebt
3. Denken dat jouw kamer een lage drempel heeft
4. Menen dat integriteit niet te leren is
5. Koopmansgedrag vertonen bij integriteitskwesties
6. Belangen verstrengelen
7. Toezichthouders te weinig informatie geven
8. Denken dat geheimen geheim blijven
9. Je kop in het zand steken
10. Voorbeeldgedrag onderschatten
11. Niet integer zijn in privétijd

33  Ik ben integer, jij bent integer, Rob de Lange & Jaap ten Wolde; pagina 209 - 219 (2014)
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Conclusie over Governance in relatie tot veiligheid, kwaliteit en 
integriteit

Het voorbeeld van veiligheid geeft aan dat de eerste verbeterstappen genomen 
kunnen worden met harde maatregelen, maar dat op een goed moment ook het 
gedrag van de medewerkers moet veranderen. Het voorbeeld van DSM toont een 
aanpak van het sturen op gedrag vanaf de top tot op de werkvloer. Iedereen moet 
een gedeeld (ander) gedrag tonen en de leiding geeft het goede voorbeeld.
Bij kwaliteit en integriteit bestaat de aanpak uit het constant monitoren van ver-
beteringen in kwaliteitscirkels, waarbij de verbeteringen bestaan uit de feedback 
uit de werkprocessen. Net als bij veiligheid geldt dat iedereen mee moet doen in 
het verbeteren van de kwaliteit en de integriteit. En ook hier geldt dat de leiding 
het goede gedrag moet voorleven. 
Opvallend is dat bij veiligheid, kwaliteit en integriteit gewerkt wordt aan de princi-
pes van reflectie, zoals feedback geven, feedback ontvangen, zelfevaluatie, moed 
en een veilige (lerende) omgeving. 
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Bouwstenen van het toezicht
 
Inleiding:

Om de Governance integraal te evalueren gebruik ik de inaugurele rede van prof. 
dr. Mijntje Lückerath – Rovers34 uit mei 2014. Zij beschrijft negen bouwstenen 
voor het organiseren van de maximale toegevoegde waarde van het interne toe-
zicht. Haar oratie gaat specifiek over het interne toezicht, hetgeen niet het hele 
begrip Governance afdekt. Ik kan mij goed vinden in de keuzes van de bouwste-
nen, maar ik vul de bouwstenen op mijn eigen manier in, gericht op de praktijk 
van de semipublieke sector. Ik voeg daarnaast een ordening toe, die de verban-
den tussen de bouwstenen legt met behulp van de Matrix van Camp35. 

De Matrix van Camp is een eenvoudig hulpmiddel om integraal naar een organi-
satie te kijken. Met negen velden bestrijk je zowel harde als zachte aspecten, voor 
zowel de gehele organisatie als voor het individu. Ik gebruik deze matrix graag 
aan het begin van een verandertraject om samen met de opdrachtgever integraal 
zicht te krijgen op de organisatie. Het werkt ook prima om de focus van subgroe-
pen binnen een organisatie te verwoorden, bijvoorbeeld een RvT die zich zorgen 
maakt over de kwaliteit van een ander veld dan waarover het bestuur of de OR 
zich zorgen maakt. 

Van boven naar beneden worden bouwstenen genoemd voor de koers die het 
toezicht wil volgen, bouwstenen voor het team dat toezicht houdt (RvT) en bouw-
stenen voor de individuele toezichthouders. Van links naar rechts dragen de 
bouwstenen bij aan de technische (zeg maar bedrijfskundige) kant van het toe-
zicht, dan wel de kant van de besturing van het toezicht (zeg maar sociologisch, 
politiek) en de derde laag zijn de bouwstenen voor de bedrijfscultuur van het toe-
zicht (vanuit de psychologie).

34  Bouwstenen voor High Performing Boards, oratie prof. dr. Mijntje Lückerath – Rovers (2014)

35  De kracht van de matrix, P. Camp (2001)
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Bouwstenen toezicht

De bouwstenen worden hierna één voor één beschreven en in hun samenhang 
geeft de matrix een goed handvat om concreet binnen de RvT te bespreken op 
een themadag. Samen vormt het een zelfevaluatie.

Bouwsteen 1 - het afleggen van verantwoording; transparantie
De meeste semipublieke organisaties zijn stichtingen. Stichtingen zijn rechtsper-
sonen volgens het Burgerlijk Wetboek, hetgeen wil zeggen dat een stichting kan 
deelnemen aan het economisch verkeer als ware het een natuurlijk persoon, 
waarbij het bestuur niet hoofdelijk aansprakelijk is voor de gedragingen. Deze 
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uitsluiting van hoofdelijke aansprakelijkheid wordt begrensd door wangedrag, 
onbehoorlijk bestuur en dergelijke. Een bestuur van een stichting - en het toezicht 
- hoeft volgens de wet geen verdere verantwoording af te leggen. Een kernthema 
voor het verbeteren van toezicht bij semipublieke organisaties is zodoende de 
openheid waarmee gecommuniceerd wordt naar de maatschappij, om dit deficit 
van de verantwoording te compenseren. Waar bij commerciële bedrijven de be-
drijfsbelangen geschaad kunnen worden bij te grote openheid, zo wordt de legiti-
miteit van de semipublieke organisaties geschaad bij te lage transparantie. 

Bij private bedrijven legt het bestuur verantwoording af aan de eigenaars (meestal 
de aandeelhouders) en bij publieke organisaties komt deze verantwoording tot 
stand in democratisch gekozen gremia, zoals gemeenteraden of de Tweede Ka-
mer. Een van de eerste sociologen – Max Weber36– sprak in dit verband over 
respectievelijk ‘Freies Repräsentation und Gebundenes Repräsentation’ in de 
uitleg voor privaat en publiek. Bij semipublieke organisaties is echter geen van 
beide vormen van representatie van toepassing. Weber kwam hierop met de 
beschrijving van de ‘Appropriiertes Repräsentation’, vertaald als ‘toegeëigende 
legitimatie’. In feite kennen semipublieke organisaties zichzelf een legitimatie toe 
in het vervullen van wettelijk vastgelegde taken en verantwoordelijkheden, zoals 
zorgen voor onderwijs, voor volkshuisvesting of voor zorgverlening (care en cure). 
Als je daarbij stelt dat de maatschappelijke inbedding van cruciaal belang is voor 
het goed functioneren, dan wordt transparantie en het afleggen van verantwoor-
ding naar de gemeenschap automatisch een belangrijk aspect van het bestuur én 
van het toezicht. Alleen met transparantie en verantwoording kan je de legitimiteit 
verdienen die de organisatie zichzelf heeft toegeëigend. 

Transparantie en het afleggen van verantwoording aan alle stakeholders zijn dus 
een kwestie van het ophalen van de legitimiteit, die de meeste semipublieke or-
ganisaties niet automatisch verkrijgen. Dat deze legitimiteit niet automatisch in 
orde is, merk je aan de media en aan de aandacht van de politiek voor de affaires 
bij de zorgorganisaties, het onderwijs en de volkshuisvesting. Er zijn evenveel of 
soms veel meer affaires in andere branches37, maar bij een affaire bij (bijvoor-
beeld) Ahold worden alleen de aandeelhouders en de werknemers ‘boos’ en is er 
geen sprake van zo’n algemene verontwaardiging als bij massaontslagen in de 
thuiszorg of bij de exorbitante uitgaven aan de SS Rotterdam.  
 

36  Wirtschaft und Gesellschaft; Grundriss der verstehende Soziologie; Max Weber (1922) 

37  Zo heeft bijvoorbeeld de tuchtrechter tussen 2008 en 2012 355 maatregelen opgelegd aan Nota-
rissen (bron: Geldgids nr. 6 sept/okt 2013)
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Vergelijk deze publieke verontwaardiging eens met de onvoorstelbare investerin-
gen in de Betuwelijn of in het Rijksmuseum. De gemiddelde Nederlander reageert 
hierbij gematigder dan bij onbegrijpelijke activiteiten van een corporatie of een 
zorgorganisatie. Mijn redenering is dat dit verschil in publieke reactie te maken 
heeft met een gevoel dat dit soort semipublieke organisaties ‘zomaar wat doen’ 
en dat de burger niemand hierop kan aanspreken, geen Kamerlid of raadslid. 

Transparantie en het afleggen van verantwoording zijn dus cruciaal voor semipu-
blieke organisaties. Dat zie je goed in de jaarverslagen van de woningcorporaties, 
waar elke corporatie jaarlijks vaak meer dan 100 pagina’s besteedt aan het 
verwoorden van vele details. Naast deze jaarlijkse verantwoording worden ook 
diverse webpagina’s gevuld met reglementen en overzichten. Ik vraag me altijd 
af wie dit leest en menig RvT vindt dat hiermee aan de gevraagde transparantie 
voldaan is. 

Wat ik vaak wel goed verzorgd vind, is de verantwoording die een organisatie 
aflegt over  hoe die omgaat met het bestuur & toezicht en de daarbij behorende 
Governance Code. Er zou vertrouwen kunnen ontstaan als de belanghebbende 
kan lezen hoe alert het bestuur werkt en hoe zorgvuldig de RvT toezicht houdt. 
Deze teksten staan echter ‘verstopt’ in die ruim 100 pagina’s van het jaarverslag 
en ik vrees dat niemand dit leest. 

In het kader van het houdingsleren, de rode draad van dit boek, zou elke semi-
publieke organisatie zich veel actiever moeten opstellen om zekerheid en ver-
trouwen op te roepen. In plaats van een automatisme van een jaarverslag en een 
website zou de organisatie moeten bedenken wat de belanghebbende zou willen 
weten en hoe je deze belanghebbenden zou kunnen bereiken. Ik ken voorbeel-
den van een animatiefilmpje op een website waarbij in twee minuten uitgelegd 
wordt waar de organisatie voor staat. Zo ken ik ook organisaties die garanderen 
dat elke klacht bij de directeur terecht komt en waarbij de klant binnen 24 uur 
een bevestiging (met nummer en verwachte doorlooptijd) ontvangt. Ik ken ook 
bijeenkomsten waarbij alle belanghebbers uitgenodigd worden voor dialoog, bij-
voorbeeld over de buurt. Het zijn voorbeelden van actieve communicatie om de 
transparantie te verbeteren en daarmee een goed gevoel te bereiken bij de be-
langhebbenden.

Toch blijft de vraag bestaan wie dan de RvT controleert, als er geen Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders is of een Gemeenteraad. Het is aan de RvT om 
zo helder mogelijk te laten zien hoe het proces van toezicht verloopt. Ik weet dat 
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er organisaties zijn die het gebruik van de Governance Code goed toelichten en 
daarbij ook aangeven welke uitzonderingen gemaakt worden, onder de regeling 
‘pas toe of leg uit’. De RvT kan er voor kiezen om de besproken onderwerpen te 
communiceren en – maar dat is moeilijk – hoe de RvT tot de besluiten is geko-
men. De RvT kan ook beschrijven welke initiatieven genomen zijn om de leden 
van de raad bij te scholen en/of welke thema’s gedurende het jaar zijn uitgediept. 
Ook een beschrijving van het proces van zelfevaluatie verwoordt de zorgvuldig-
heid van het interne toezicht. 

Ik ben er een voorstander van dat de conclusies van de jaarlijkse zelfevaluatie op 
de website geplaatst worden. Het dilemma is echter dat een zelfevaluatie alleen 
goed tot stand kan komen als er een veilige leeromgeving is om te reflecteren op 
de prestaties en de gedragingen van het afgelopen jaar. Het letterlijk weergeven 
van de zelfevaluatie draagt allesbehalve bij aan een dergelijke veilige leeromge-
ving. Elke RvT kan na de zelfevaluatie agenderen hoe hij wil communiceren over 
de resultaten van de zelfevaluatie. Dat gesprek draagt weer bij aan het gevoel 
voor transparantie.

Bouwsteen 2 - de taken van de RvT
Het is voor een RvT, en voor de afzonderlijke leden, belangrijk om het onderscheid 
tussen de drie taken van het toezicht, namelijk (i) toezicht houden, (ii) adviseren 
en (iii) werkgeverschap, helder voor ogen te houden. 
 
(i) Het intern toezicht houden bestaat uit het toezien op alle aspecten van de 
organisatie, dat betekent op de integrale afwegingen van alle belangen, inclusief 
de maatschappelijke belangen waarvoor de semipublieke organisatie in het leven 
is geroepen. Het kenmerk van deze taakomschrijving is dat binnen de RvT geen 
eenzijdig belang gediend wordt voor bijvoorbeeld de cliënten, de huurders en/
of de werknemers, terwijl er wel toezichthouders benoemd worden op voordracht 
van de cliënten, huurders en/of werknemers. Verder zijn de meeste denkers over 
intern toezicht het erover eens dat de aandacht van het intern toezicht de laatste 
jaren teveel gericht was op de financiële continuïteit. Ik vermoed dat dit veroor-
zaakt is als een reactie op de oude maatschappij-indeling met wat paternalisti-
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sche trekjes, zoals beschreven in deel 2 over de ontzuiling van de maatschappij. 
De reactie om zakelijker (= minder paternalistisch) op te treden heeft volgens mij 
geleid tot een meer Angelsaksische manier van denken; alsof het toezicht zorg 
draagt voor de aandeelhouderswaarde. Ik zou een pleidooi willen houden voor de 
integrale insteek van het toezicht, dus toezien dat de organisatie goed werkt voor 
alle stakeholders. Dat is dan de synthese van het oude verzorgingsmodel van 
vroeger en de te ver doorgevoerde focus op de financiële continuïteit. Volgens mij 
sluit deze synthese prima aan bij de schrijvers die verlangen naar de herwaarde-
ring van het Rijnlandse model van samenwerken.

In ben benieuwd naar de verdere ontwikkeling van de toezichtstaken, want Lüc-
kerath schrijft over een vierde taak voor de RvT, namelijk de taak om als toezicht-
houder te netwerken voor de organisatie. De laatste taak herken ik niet in mijn 
praktijk van Governance-vraagstukken bij semipublieke organisaties, maar ik vind 
het prima passen bij de huidige (netwerk) maatschappij. Tegelijk hangt er echter 
een luchtje aan van ‘old-boys network’. Ik vraag mij af of Lückerath met de aanvul-
ling van de vierde taak voor toezichthouders (het netwerken) vooral gericht is op 
commerciële bedrijven38 : ‘Toch zijn commissarissen een belangrijke schakel tus-
sen de onderneming en de maatschappij waarin deze opereert. Het tijdig kunnen 
anticiperen op relevante informatie uit andere sectoren en vanuit verschillende 
groepen is essentieel voor een onderneming die zich wil kunnen aanpassen aan 
een veranderde omgeving.’ Voor semipublieke organisaties is de oriëntatie op 
de maatschappij de kern van hun werkzaamheden en zodoende zou de taak van 
het netwerken door de toezichthouders in ieder geval anders ingevuld moeten 
worden. Deze taak van netwerken zou bijvoorbeeld passen bij de wens dat de RvT 
zelfstandig informatie ophaalt uit externe bronnen en dat de semipublieke organi-
saties moeten werken aan hun legitimiteit (bij gebrek aan een linking pin naar de 
maatschappij, zoals een vergadering van aandeelhouders of een gemeenteraad). 
Boeiend om over na te denken!

Het (ii) adviseren is voor de ene toezichthouder (en ook voor sommige bestuur-
ders) een moeilijkere taak dan voor de andere. Adviseren vraagt namelijk om 
bepaalde vaardigheden die de gemiddelde toezichthouder niet van nature heeft. 
Elke manier van adviseren39 heeft namelijk als kenmerk dat je de bestuurder 
wilt helpen. De toonzetting bepaalt echter of de spreker de bedoeling heeft te 

38  Bouwstenen voor High Performing Boards, pag. 12 - prof. dr. Mijntje Lückerath – Rovers (2014)

39  Procesadvisering, E.H. Schein (2005) beschrijft drie vormen van advisering: 1) als expert vertellen 
wat er moet gebeuren; 2) het verkopen van een oplossing die je het best vindt; 3) het proces op 
gang zetten zodat de ander ontdekt wat het beste is voor hem.
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adviseren (dus de bestuurder helpen) of dat de spreker van zich doet gelden als 
toezichthouder. Op dit soort momenten ontstaat soms de discussie of de RvT ‘op 
de stoel van de bestuurder zit’. Het switchen tussen de taak van toezicht houden 
en adviseren moet naar mijn mening vooral heel expliciet zijn. Een toezichthouder 
zou de zin met zijn advies steevast kunnen beginnen met ‘als ik je een advies 
mag geven, …’. Hier ligt zeker een taak voor de voorzitter van de RvT, die aller-
eerst de agenda kan inrichten in toezicht en advies als wel in de vergadering kan 
ingrijpen als hij niet helder heeft of een opmerking bedoeld is als advies.

De (iii) taak van werkgeverschap behoeft niet veel uitleg, maar helaas zie ik soms 
onhandige gedragingen van de kant van de RvT en van de bestuurder in dezen. Er 
zijn diverse voorbeelden in de media gepubliceerd van toezichthouders die be-
hoorlijk gepeopeld zijn door hun bestuurder als het gaat om (te hoge) beloningen 
en/of pensioenvergoedingen. Ik ken ook toezichthouders die (volgens mij) hun 
eigen frustraties over hun beloning projecteren op de bestuurders tijdens de jaar-
lijkse beoordeling. Ten slotte worden bestuurders soms anders – meestal minder 
zorgvuldig – behandeld in gesprekken met een remuneratiecommissie dan op de 
manier waarop je normaal gesproken omgaat met werknemers. Kortom, de taak 
van werkgeverschap behoeft niet zoveel uitleg, maar de uitvoering kan volgens 
mij beter ingestoken worden.

Bouwsteen 3 - de samenstelling van de RvT  
Er kan heel veel tijd en moeite gestoken worden in beter toezicht, maar Good 
Governance begint toch echt bij de kwaliteit van de mensen. Meestal is de profiel-
schets gericht op de harde aspecten van de kennis en ervaring die de kandidaat 
toezichthouder moet hebben (bijvoorbeeld iemand met financiële ervaring). Bin-
nen een RvT - alsook bij elk lid van een RvT - is de balans tussen kennis en vaar-
digheden van enorm belang. Het woord diversiteit kan hierbij niet vaak genoeg 
genoemd worden. Met diversiteit wordt meestal gerefereerd aan de verdeling 
man–vrouw binnen de RvT, maar ik wil een stapje verder gaan met een pleidooi 
voor een goede afspiegeling van de maatschappij in elke RvT. 
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Voorop staat de kwaliteit van de persoon, maar uit onderzoek van professor 
Belbin40 in Groot-Brittannië blijkt dat teams die bestaan uit zeer intelligente per-
sonen niet leiden tot de best presterende teams. Eigenlijk weet iedereen dat een 
voetbalteam niet moet bestaan uit allemaal Cruijffies, maar waarom vallen we 
dan toch zo vaak voor dat geweldige cv van een kandidaat-lid van de RvT? Laat 
ik eens wat vooroordelen loslaten op eigenschappen van toezichthouders; een 
persiflage?

Een jurist als toezichthouder vraagt natuurlijk om risicomijdend gedrag. Alle kleine 

lettertjes van de grote contracten wil de jurist onderzocht hebben. De notulen worden 

gecorrigeerd en bij voorkeur door twee personen ondertekend. 

Een accountant als toezichthouder gaat in een uitgebreid debat met de controlerende 

accountant over het systeem van de administratie en de balansposten. De accoun-

tant zit natuurlijk in de auditcommissie en je merkt non-verbaal dat alle andere onder-

werpen op de agenda eigenlijk niet zo belangrijk zijn.

Een bankdirecteur als toezichthouder betekent dat het netwerk voor de organisatie 

gelijkgeschakeld wordt aan het netwerk van de bankdirecteur. De bankdirecteur wil 

dan ook geen smet op zijn blazoen als het gaat om het financiële imago van de orga-

nisatie.

Een politicus als toezichthouder acteert principieel en vasthoudend op onderwerpen 

die nergens over gaan en de politicus zal onmiddellijk zijn stoepje schoonvegen als er 

‘stront aan de knikker is’. De meeste bestuurders zijn daarom niet blij met de politi-

cus41. 

Een adviseur als toezichthouder zit altijd in de theoretische-advies-stand en komt 

met onwerkbare oplossingen, die een minder kordate RvT omarmt en de bestuurder 

ermee opzadelt.

Een journalist als toezichthouder denkt dat de wereld alleen draait om communicatie 

en dat de inhoud niet zo belangrijk is.

40  Management Teams: Why They Succeed or Fail, R.M. Belbin (1981) 

41  Zie ook opinie van emeritus hoogleraar Meindert Fennema in de Volkskrant van 18 juli 2014: ‘Vaste 
prik: oud-politicus wordt toezichthouder, maar houdt geen toezicht’. Aardig detail uit dit artikel: in de 
woningbouwsector zijn er 52 bestuurders of toezichthouders uit de nationale politiek, waaronder 48 
van de drie regenten partijen: PvdA, CDA, VVD
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Een vastgoedspecialist als toezichthouder komt met hele eigen normen en waarden 

binnen in de RvT. De horizon van de vastgoedspecialist is steevast 30 jaar en investe-

ringen, dan wel bezuinigingen zijn op deze termijn gebaseerd.

Het moraal van deze persiflage is dat toezicht houden een teamprestatie is, waar-
bij een beetje van alle hierboven beschreven eigenschappen wenselijk is voor een 
integrale manier van toezicht houden.

In de oratie van Lückerath citeert zij uit een onderzoek42 uit 2008 onder ruim 400 
commissarissen over de wensbeelden voor de optimaal samengestelde RvT: 
• 90 procent van de ondervraagden vindt dat alle RvT-leden onafhankelijk moe-

ten zijn;
• Uit het onderzoek blijkt dat 71 procent van alle RvT-leden bestuurservaring 

zou moeten hebben;
• Tevens blijkt dat 50 procent van alle RvT-leden kennis van de bedrijfstak, 

financiën, wet-regelgeving of risicobeheersing zou moeten hebben;
• De toezichthouders vinden dat 41 procent van alle RvT-leden een vrouw moet 

zijn en 18 procent een buitenlandse nationaliteit moet hebben.

Ik vind de bovenstaande cijfers bemoedigend voor het aspect diversiteit in het 
toezicht. Diversiteit is namelijk essentieel voor goede oordeelsvorming en geeft 
de beste garantie niet in de valkuil van het groepsdenken te vallen. 

Al is het een open deur, het moet toch even benoemd worden dat elke RvT een 
profielschets moet opstellen van de gewenste samenstelling van de raad. Ik advi-
seer deze profielschets er regelmatig bij te pakken, bijvoorbeeld bij zelfevaluaties, 
en deze te gebruiken als meetlat voor het functioneren van de raad.

42  De Bos, Lückerath-Rovers, Nationaal Commissarissen Onderzoek (2008)
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Bouwsteen 4 - de relatie tussen het verleden, het heden en de 
toekomst  

Het is opmerkelijk hoeveel tijd bestuur en toezicht besteden aan verslaglegging 
over het verleden in relatie tot de hoeveelheid (denk)tijd over de toekomst. Ver-
trouwen stellen in een maandrapportage of een jaarverslag is te vergelijken met 
de gedachte dat het rijden in een auto volstaat met het kijken in de achteruit-
kijkspiegel. Ik denk dat op het dashboard letten belangrijker is om een beeld te 
krijgen van de huidige situatie en dat goede ruitenwissers en goede koplampen 
meer bijdragen aan het veilig thuiskomen. De moraal van de metafoor is dat het 
verstandig is de Governance regelmatig te evalueren op de effort voor het heden 
en de toekomst. Met het oog hierop geef ik een toelichting op de volgende twee 
aspecten: hoezeer is de organisatie gericht op output en hoeveel moeite steekt de 
organisatie in risico analyses?

Output versus throughput
Hoeveel RvT’s hebben (en gebruiken) een toetsingskader om het huidige beleid 
en de resultaten te beoordelen op de gewenste prestaties? Meestal krijg ik re-
delijk vage plannen te zien als meetlat voor de prestaties van de organisatie. De 
vaagheid komt dan met name doordat in de stukken vaak de inspanningen wor-
den beschreven en meestal niet de gewenste resultaten. Op welke output stuurt 
de bestuurder zijn organisatie? Dat zou namelijk de leidraad moeten zijn voor het 
toezicht op de plannen die worden voorgelegd aan de RvT alsook op de rappor-
tages uit het verleden. In deel 2 schreef ik over het drieluik Richting, Ruimte en 
Ruggensteun (zie Von Clausewitz). De richting van de organisatie moet opgevolgd 
worden met het creëren van ruimte voor de managers die invulling moeten geven 
aan die richting. De leiding moet het terrein van de throughput overlaten aan de 
professionals, want die zijn hierin deskundig. Op eenzelfde manier zou de RvT om 
kunnen gaan met het bestuur. De richting is vastgelegd in het ondernemingsplan 
en zou zo goed mogelijk verwoord moeten zijn in termen van output. Het toezicht 
moet het bestuur dan ook regelmatig aanspreken over de voortgang in de output, 
hetgeen aanvullend is op het terugkijken over de afgelopen periode.
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Risicoanalyses
Het is volkomen logisch dat het bestuur vol passie vertelt over de toekomstplan-
nen van de organisatie. De meeste bestuurders zijn geboren optimisten en reage-
ren narrig als zij bevraagd worden op de ‘what if’ vraag. Toch blijkt vaak dat er een 
risicoparagraaf in de plannen ontbreekt. Het verbeteren van de risicoanalyses is 
een hulpmiddel dat de afdeling control goed zou moeten beheersen, maar bovenal 
is het een houding van toezichthouders, bestuur en managers. Het denken in ter-
men als ‘what if’ wordt soms beschouwd als negatief, zwartgallig en opgevat als 
een vorm van wantrouwen, terwijl het vooral een vrije manier van denken is over 
de toekomst. De RvT heeft de taak om het bestuur te stimuleren na te denken over 
gebeurtenissen die de gepresenteerde plannen kunnen doorkruisen. Kleur daarbij 
vooral buiten de lijntjes, want de logische gebeurtenissen meenemen in de risico-
analyse is niet zo moeilijk. Ga brainstormen om te praten over wat er kan gebeuren 
en welke impact dit heeft op de plannen. Benoem een paar scenario’s en bereken 
wat de gevolgen daarvan zijn. Sluit deze scenario’s af met voorstellen die de gevol-
gen van het risico beperken. 

 
 

Bouwsteen 5 - de teamrollen binnen de RvT 
Hierboven is geschreven dat het toezicht houden een teamprestatie is en dat een 
team vol met Cruijffies niet het beste team is. Daarna ben ik doorgegaan op de sa-
menstelling van de RvT op het vlak van de competenties die de afzonderlijke leden 
zouden moeten hebben, dan wel die de gehele raad samen heeft door haar diver-
siteit. Aanvullend hierop is het belangrijk om ook inzicht te hebben in de verschil-
lende rollen die nodig zijn binnen een team. Een rol binnen een team is een com-
binatie van de persoonlijke kenmerken van het individu binnen de samenstelling 
van het team. Als voorbeeld kent iedereen de natuurlijke voorzitter. Hij/zij heeft 
kenmerken als charisma, leiderschap en bindend vermogen. In een RvT met diver-
se dominante teamleden zal een goede voorzitter zich concentreren op het kanali-
seren van alle energie. Zo’n voorzitter geeft iedereen min of meer gelijke spreektijd 
en moedigt de wat stillere leden aan hun mening te formuleren. In een RvT met 
meer denkers en minder extraverte persoonlijkheden zal een goede voorzitter juist 
het voortouw nemen en goed de kaders van de onderwerpen neerzetten. Kortom, 
een voorzitter heeft inzicht in situationeel bepaalde leiderschapsstijlen.
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De eerder genoemde Belbin heeft vanuit zijn onderzoek acht verschillende rollen 
onderscheiden, waarvan ik er een paar kort zal beschrijven: Een team wordt op 
scherp gezet door de aanjager (Belbin: de vormer), die gedreven en overtuigd van 
zijn eigen kunnen met nieuwe ideeën komt, dan wel een scherpe diagnose stelt. 
De aanjager is vaak ongeduldig en kan een ongewenste reactie oproepen bij een 
meer beschouwende persoon. De aanjager herkent de creativiteit in de uitvinder 
(Belbin: de plant), die op volstrekt individuele wijze komt tot inspirerende oplos-
singen. De aanjager herken je vaak omdat hij met grote stappen snel thuis wil 
zijn, in tegenstelling tot het Pietje Precies (Belbin: de afmaker), die een kei is in 
het consciëntieus en waakzaam invullen van de puntjes op de i. De afmaker be-
hoedt het team voor pijnlijke – ondoordachte – stappen. Zo onderkent Belbin nog 
de Voorzitter (of Coördinator), de Waarschuwer, de Bedrijfsman/vrouw, de Bronon-
derzoeker en de Groepswerker.

Er zijn meer systemen die bijdragen aan een evenwichtige samenstelling van het 
RvT-team, zoals de vaak gebruikte Myer Briggs methode (MBTI) gebaseerd op de 
typologie van Carl Jung. Kenmerkend voor de verschillende systemen voor rolpa-
tronen is dat er een evenwicht moet zijn binnen het team. Als er drie personen 
zijn met typisch voorzittersgedrag dan botst dat tijdens de vergaderingen en er 
ontbreken dan andere belangrijke kenmerken in de samenstelling. Daarnaast 
is het bespreken van elkaars kenmerken een prima manier om elkaar beter te 
begrijpen en vooral te respecteren in de manier van werken. Elkaar begrijpen en 
respecteren kost tijd en moeite, terwijl de RvT maar vijf  à zes keer per jaar bijeen-
komt, met een volle agenda. Neem de tijd tijdens de jaarlijkse zelfevaluatie of bij 
de themadag om te investeren in elkaar!

 
Bouwsteen 6 - de effectiviteit van de zittingstermijn 

In oude tijden was het niet ongebruikelijk dat leden wel vijftien tot twintig jaar 
zitting hadden in de RvT, zoals het vroeger ook veel gewoner was dat medewer-
kers wel 30 tot 40 jaar in dienst bleven bij één werkgever. Vandaag is dat zowat 
ondenkbaar, daarom voelt een maximale zittingstermijn voor toezichthouders aan 
als heel natuurlijk. In de codes van de semipublieke sector staat tegenwoordig 
een maximum genoemd van vier jaar met een eenmalige mogelijkheid tot herbe-
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noeming, zodat het maximaal acht jaar wordt43. In de praktijk is een langere zit-
tingstermijn juridisch onmogelijk, dan wel praktisch onbespreekbaar.

Lückerath beschrijft in haar oratie uit 2014 twee passende onderzoeken naar 
de effectiviteit van de zittingstermijn van toezichthouders. Het gaat weliswaar 
om een ouder onderzoek (Forbes & Milliken uit 1999) en een jonger onderzoek 
(Huang uit 2013) en beide onderzoeken komen uit de Angelsaksische cultuur en 
tenminste éénmaal vanuit grote commerciële ondernemingen, maar toch. Uit het 
onderzoek blijkt dat de toezichthouders na verloop van tijd een hoger niveau krij-
gen vanwege hun bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden. Daarnaast verbetert 
de samenhang binnen het team van de RvT door langer samen te werken. Naast 
deze voordelen van opgedane ervaring binnen de RvT staat het voordeel van 
nieuwe perspectieven van een nieuwkomer bij de gemeenschappelijk ontstane 
visie binnen een RvT. Huang beschrijft de effectiviteit van toezichthouders als een 
omgekeerde U-curve, waarmee hij impliceert dat de bedrijfswaarde van de ‘on-
the-job-learning’ toeneemt tot een bepaald omslagpunt, waarna de toegevoegde 
waarde weer afneemt. Volgens dit laatste onderzoek ligt dit omslagpunt gemid-
deld bij een zittingstermijn van negen jaar.

 
Bouwsteen 7 - de balans tussen bestuur en toezicht  

 
De balans tussen bestuur en toezicht laat zich niet met een schaartje knippen. 
Vele RvT’s benoemen hun werk als ‘toezicht met distantie’. Dat zijn mooie woor-
den, maar in werkelijkheid zou de mate van distantie bepaald moeten worden 
door de omstandigheden. In een metafoor zou je kunnen zeggen dat de toe-
zichthouder op het achterdek van de zeilboot mag genieten van de prestaties 
van de bemanning als het prachtig weer is en de boot voor de wind zeilt. Als er 
scherper wordt gevaren en de wind wakkert aan, dan is het toch beter dat de 
toezichthouder in de kuip komt en alert zijn zintuigen gebruikt. Bij storm moet de 
toezichthouder wellicht zelfs bijspringen of tenminste naast de kapitein staan. Als 

43  Zie Zorgbrede Governancecode 2010, Governancecode Woningcorporaties 2011 en Governance-
code W&MD 2008. De laatste code biedt ook de mogelijkheid van een benoeming van 3 jaar met 
maximaal 2 herbenoemingen, zodat het totaal op maximaal 9 jaren zitting uitkomt.
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voorbeeld gebruik ik vaak de situatie van een grote reorganisatie of een fusie. Als 
een organisatie in deze omstandigheden zit dan moet een RvT meedenken, soms 
proactief zaken aankaarten en tenminste ruggensteun bieden aan het bestuur en 
het management. Toezicht met distantie heeft ten tijde van een reorganisatie of 
een fusie een heel andere betekenis dan bij ‘going concern’.

Zo ken ik diverse discussies over het betrekken van het toezicht bij strategische 
vraagstukken, dan wel bij spannende momenten. Er zijn bestuurders die vinden 
dat op zo’n moment de RvT niet op de  stoel van de bestuurder moet gaan zitten. 
Natuurlijk zijn er toezichthouders die zich op dit soort momenten niet kunnen 
inhouden en denken dat zij het beter weten. Dergelijke toezichthouders komen 
dan met ongewenste adviezen of zelfs ongepaste besluiten. Kortom, de balans 
tussen bestuur en toezicht is geen statisch gegeven en er zijn aspecten van de 
onderlinge samenwerking die je vooral bij ‘mooi weer’ bespreekbaar moet maken. 
De balans tussen bestuur en toezicht staat wat mij betreft dan ook altijd op de 
agenda van de zelfevaluatie van de RvT. 

Ook Lückerath beschrijft dat de RvT zich constant moet afvragen welke waarde 
het toezicht toevoegt aan de organisatie, waarbij doorvragen een belangrijk crite-
rium is. Een afwijzende reactie van het bestuur op het doorvragen van de RvT is 
geen goed signaal. Voordat je het weet beschouwt de RvT de afwijzende reactie 
van de bestuurder(s) als een reden om wantrouwend te worden. Een bestuur 
dat de informatiekanalen op basis waarvan de RvT zijn bevindingen opdoet af-
schermt, creëert een onwenselijke stemming in het overleg. Andersom komt het 
ook voor dat toezichthouders zich handelingsverlegen voelen om bronnen van 
informatie te benaderen buiten het bestuur om. Ik denk hierbij aan contactmo-
menten tussen de RvT en de cliëntenorganisatie of de huurdersvereniging zonder 
de aanwezigheid van een bestuurder. Of een RvT die in gesprek gaat met een 
collega-RvT of met een wethouder. Zolang elke partij zich permanent houdt aan 
zijn rol en positie en zolang de ambities van de RvT in balans zijn met de compe-
tenties dan zijn dergelijke contacten een goed middel in de Governance en in de 
transparantie met de gemeenschap. 

Het onderstaande model van Nelson & Burns44 geeft weer dat organisaties (en 
hun bestuurders) in een verschillende dynamiek kunnen zitten, afhankelijk van 
het niveau van de aspiratie en de activiteit. Als de aspiratie en de activiteit sterk 
uiteenlopen, ontstaat ongewenst gedrag zoals arrogantie (bij hoge aspiratie in 

44  Topprestatie-programmering: een schema voor de transformatie van organisaties, L. Nelson en F. 
Burns (1984)
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combinatie met te weinig activiteit) of hypernervositeit (in het omgekeerde geval, 
als er veel activiteit is met weinig aspiratie).
Voor de toezichthouders is het een vorm van reflectie om de dynamiek van de 
organisatie te beschouwen en afhankelijk daarvan in te schatten wat het gepaste 
gedrag van het toezicht is. Is de organisatie in afbraak dan is het tijd om in te 
grijpen. Bij een reactieve dynamiek kan de RvT zich veroorloven meer sturing te 
geven dan bij organisaties die zich (pro-)actief opstellen. Bij een proactieve of 
dirigerende organisatiedynamiek moet de RvT zich vooral stimulerend/aanmoedi-
gend opstellen. Kortom, in de vraag of er een balans is tussen bestuur en toezicht 
wordt er veel gevraagd van de reflectie van de toezichthouders en het bestuur. Dit 
is een attitude die met behulp van het houdingsleren verbeterd kan worden 

Figuur: Nelson & Burns
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Bouwsteen 8 - de zelfevaluatie  
Lückerath benoemt zelfevaluatie het hart van de soft controls45. Hoewel de woord-
keuze van ‘soft’ controls een reactie is op de ‘hard’ controls, namelijk de instru-
menten die meetbaar zijn, zijn soft controls allesbehalve soft. Onder soft controls 
behoren de middelen zoals reflectie, feedback, zelfevaluatie, spiegelen, coaching 
en dergelijke en in de praktijk blijkt dat vele toezichthouders niet direct openstaan 
voor deze vormen van opbouwende kritiek. Bij bestudering van de onderstaande 
vergelijking van voor- en nadelen van zelfevaluatie46 valt mij op dat de voordelen 
allemaal te maken hebben met de verbeterde kwaliteit van het toezicht, terwijl 
de nadelen voornamelijk te maken hebben met het aantasten van het ego (en de 
harmonie) van de toezichthouders, individueel of gezamenlijk.

Voordelen Nadelen

Gebrek aan communicatie eigen func-
tioneren heeft negatieve invloed op 
prestaties

Toezichthouders hebben zich veelal al 
bewezen; evaluatie kan te confronte-
rend zijn

Ingesleten routines tegen het licht hou-
den

Evaluaties worden als ongewoon en 
ongemakkelijk ervaren

Moeilijk bespreekbare onderwerpen 
bespreekbaar maken

Op een punt in carrière dat geen sprake 
meer kan zijn van terechtwijzing

Formeel moment van feedback zonder 
dat sociale norm wordt overschreden

Effectief evalueren kan moeilijk vanwe-
ge (lage) frequentie van vergaderingen

Nieuwkomers krijgen zicht op proces-
sen, cultuur en groepsdynamica

Benodigde expertise om te evalueren 
niet aanwezig binnen RvT en externe 
begeleider wordt achterdochtig beke-
ken

Inhoudelijke en procesmatige onderde-
len

Kan goede gang van zaken verstoren 
binnen RvT

Cohesie van RvT kan in gevaar komen

 

45  Mores leren. Soft controls in Corporate Governance, oratie prof. dr. Mijntje Lückerath – Rovers bij 
Nyenrode (2011)

46  Voor- en nadelen evaluatie van de RvC door Veltrop en Van Manen, 2010, pag. 35-37
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Ik concludeer dat zelfevaluatie alleen werkt als mensen bereid zijn over hun scha-
duw heen te stappen. Dat vraagt een wederzijdse openheid binnen de RvT en die 
openheid komt voornamelijk tot stand bij een veilige werksfeer. Openheid is een 
resultante van de bedrijfscultuur binnen de raad en aan een bedrijfscultuur moet 
permanent onderhoud gepleegd worden.

Ik begeleid regelmatig RvT’s bij hun zelfevaluatie en in de feedback die ik krijg op 
mijn bijdrage blijkt meestal dat de toezichthouders het eindgesprek, het evalua-
tiegesprek, het meest waarderen. De meeste zelfevaluaties bestaan uit een aan-
tal stappen met als slot een evaluatiegesprek. Ik trek hieruit de conclusie dat het 
inplannen van ruimte en tijd voor een goed gesprek op metaniveau van cruciaal 
belang is voor een goede zelfevaluatie. De begeleider heeft hierbij de taak om de 
maximale veiligheid te creëren voor alle toezichthouders zodat zij openstaan voor 
reflectie, zowel van de persoon zelf als van de feedback die hij/zij ontvangt vanuit 
de groep. Ik maak in dit soort bijeenkomsten altijd helder wat het verschil is tus-
sen een visitatie en een zelfevaluatie. Bij een visitatie vormt de begeleider zich 
een mening over goed en fout, of anders gezegd, de begeleider komt met compli-
menten en verbeterpunten. Het kenmerk van een visitatie is dat er altijd discussie 
ontstaat over de rapportage van de begeleider. Vooral de kritische opmerkingen 
wil de gemiddelde RvT niet horen of zien. Een visitatie lijkt zodoende meer op 
toezicht op de toezichthouder, terwijl de begeleider bij zelfevaluaties vooral coa-
chend te werk gaat. Bij een zelfevaluatie begeleid ik het gesprek en bepalen de 
deelnemers zelf hoever zij willen gaan in de diepgang en dus de kwaliteit van de 
zelfevaluatie. Dat is het kenmerk van veilige leeromstandigheden, want je kan 
‘leren’ niet afdwingen.

Wat is dan de toegevoegde waarde van de begeleider van een zelfevaluatie? De 
externe begeleider moet kunnen doorvragen en op basis van andere bronnen 
weten waar de verbeterpunten bij een RvT liggen. Die andere bronnen kunnen 
bestaan uit een zorgvuldige intake, uit een vragenlijst met open vragen, uit ge-
sprekken met belanghouders en uit verslagen van de RvT-vergaderingen. Het 
begeleiden van de zelfevaluatie kan prima om het jaar plaatsvinden, want de RvT 
gebruikt het tussenjaar om de actiepunten op te volgen en uit te diepen waar mo-
gelijk.

Ik vind dat het bestuur deel moet nemen aan de zelfevaluatie, want het doel is 
het verbeteren van de Governance en dat is een optelsom van bestuur en toe-
zicht. Het bestuur krijgt op deze manier een zichtbare plek in de feedback. De 
diverse Governance Codes beschrijven dat de RvT eenmaal per jaar onder elkaar 
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moet stilstaan bij het werk. Dat past prima in een opzet van een zelfevaluatie 
waarbij het bestuur de vergaderzaal in het laatste uur van de zelfevaluatie verlaat.

 

 
Bouwsteen 9 - de vooroordelen of ‘bias’ bij besluitvorming en toe-
zicht  

Vooroordelen of biasses zijn van alle tijden, dus laten wij onderkennen dat bias 
bij het leven hoort. Toch zou je vooroordelen zoveel mogelijk willen voorkomen. 
Ik besteed aandacht aan bias bij oordeelsvorming in deel 3 (ii), waarbij ik een 
onderscheid maak tussen individuele vooroordelen en het groepsdenken. De in-
dividuele vooroordelen zou je kunnen verminderen met het trainen van kennis en 
vaardigheden. Het groepsdenken heeft te maken met het proces tussen mensen 
en is daardoor moeilijker door te prikken. Het is afhankelijk van de houding van 
de individuele leden van de groep en hun diversiteit of het groepsdenken onwen-
selijke vormen aanneemt. De kern van deze bouwsteen is dat vooroordelen en 
groepsdenken vooral verminderd kunnen worden door permanente reflectie op 
het proces.

 
Conclusie van de bouwstenen in de matrix

Na de valkuilen heb ik in deze paragraaf de bouwstenen voor Good Governance 
beschreven. Ik heb de negen bouwstenen van Lückerath geclusterd in de matrix 
van Camp, waardoor de onderlinge samenhang zichtbaar wordt.  De bouwstenen  
variëren van goed te beschrijven aspecten tot minder hard te definiëren zaken. 
Het zijn echter die zogenaamde zachte aspecten van de bedrijfscultuur die het 
moeilijkst zijn te verbeteren.

Het prettige van het gebruik van de matrix bij een zelfevaluatie is het integrale in-
zicht dat wordt verkregen. Ik adviseer dan ook om de matrix eerst individueel in te 
vullen en de resultaten daarna samen door te spreken. Zo ontstaat een gedeelde 
visie op de Governance. Elke RvT kan deze matrix met de negen bouwstenen jaar-
lijks op de agenda zetten.
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Deel 5: Governance kan niet zonder ref lectie

dEEL 5: GOVERNANCE KAN NIET zONdER REFLECTIE

Als Good Governance (mede) afhankelijk is van het gedrag, dan is constante reflectie 

een vereiste voor elke bestuurder en toezichthouder. Het begint met de bewustwor-

ding van de kracht van reflectie. Helaas is het toepassen van reflectie geen automa-

tisme. Wat zijn de handvatten om reflectie binnen de organisatie op een hoger niveau 

te krijgen?

 
Het zal niemand ontgaan zijn dat reflectie voor mij essentieel is voor Good Gover-
nance. Andersom geformuleerd draagt reflectie bij aan het omzeilen van de val-
kuilen voor zowel het besturen als het toezicht houden van een organisatie. In dit 
deel 5 wil ik doorpakken op reflectie. 

Reflectie is voor mij essentieel voor Good Governance om de volgende reden: 
Iedereen is het met je eens dat je ernaar moet streven om een deugdzaam mens 
te zijn, die werkt bij een organisatie die deugdelijke dingen presteert. Ik beschrijf 
zo meteen dat deugden vanuit de innerlijke mens komen en iets zeggen over 
gedrag in tegenstelling tot waarden, die iets zeggen over opvattingen. De Griekse 
filosoof Aristoteles gaat zo ver dat hij meent dat deugden strikt genomen niet kun-
nen bestaan zonder reflectie47, dus van binnenuit de mens. Reflecteren is een 
middel om te begrijpen wat er in ons hoofd afspeelt. Als wij die gedachten begrij-
pen dan kunnen wij ook kritisch naar onszelf en onze interventies kijken. Ook in 
crisissituaties wordt verwacht dat wij de goede interventies plegen, dat wil zeggen 
goed besturen en goed toezicht houden. Zodoende is reflecteren een constante 
activiteit en niet een jaarlijks terugkerend ritueel. De vraag is of elk mens (on)
bewust bekwaam is te oordelen over de interventies die hij of zij pleegt. Zodoende 
stel ik de vraag hoe je de bekwaamheid tot reflectie kan verbeteren. 

Mijn antwoord op de vraag hoe je de bekwaamheid tot reflectie verbetert, haal ik 
uit diverse voorbeelden in dit boek, zoals: 
• door voor te leven en te laten zien dat reflectie werkt;
• door veel en vaak te spreken over de gepleegde of gewenste interventies, 

soms in een lastig gesprek;
• door vol te houden, soms tegen de stroom in, met doorvragen;
• door vanuit de top van de organisatie op te leggen dat reflecteren hoort bij je 

werk, naar analogie van hoe je de veiligheid in de industrie kunt verbeteren;
• door te zorgen voor diversiteit in de bemensing;

 47  The Nicomachean ethics, Aristoteles par. 1144b12-14
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• door helder de Richting te bepalen en de professionals de Ruimte en         
Ruggensteun te geven;

• door weerwoord te organiseren.

Normen, waarden en deugden
Voordat ik doorga over reflecteren wil ik een korte beschouwing geven over de 
verschillen tussen de begrippen ‘waarden’ en ‘deugden’.

Dr. P.H. de Vries, brigadegeneraal b.d., maakt in zijn dissertatie48 uit december 
2013 over de toepassing van een deugd-ethische theorie in de krijgsmacht, een 
onderscheid tussen waarden en deugden. Waarden zijn belangrijke idealen van 
een organisatie of een gemeenschap, die vaak worden verwoord in een code of 
beroepsregels. Deugden zijn volgens De Vries verworven (door vorming en inspira-
tie) mentale instellingen om iets zo goed mogelijk te doen. De deugd manifesteert 
zich dan ook in gedrag, terwijl waarden zich manifesteren in opvattingen. Een 
deugd is volgens De Vries zodoende een persoonlijk kenmerk om in een bepaalde 
situatie het goede te doen. Deugd is dan ook geen absolute norm voor juist 
gedrag, maar het juiste gedrag wordt keer op keer (situationeel) bepaald. Een 
deugdzaam karakter van de bestuurder en de toezichthouders borgt de goede 
keuzes voor de organisatie.

De Vries voegt nog iets toe aan de redenering waarom reflectie zo belangrijk is. Hij 
beschrijft twee begrippen van de oude Grieken: praxis en poièsis, die tot en met 
vandaag relevant zijn. Praxis betreft de sociale activiteiten waarbij het doel van 
de handeling primair is gelegen in de handeling zelf. Mensen werken in de zorg 
omdat zij mensen willen helpen. Mensen gaan voetballen omdat zij ervan houden 
om op een veld met andere mensen achter een bal te rennen. Dit levert voldoe-
ning op.

Om echter te kunnen werken in de zorg of om te kunnen voetballen is er een 
organisatie nodig, die gebaseerd is op de poièsis. Poièsis is het handelen in een 
sociale context waarbij het doel van de handeling is gelegen buiten de handeling. 
Om de poièsis goed te doen heb je hulpmiddelen en afspraken nodig. Een organi-
satie, zeker als deze groter is dan een paar mensen, heeft collectieve afspraken 
en regels nodig, die beheersing brengen in het goed doen binnen de organisatie. 
Het is daarna een kleine stap om die regels op te schrijven in een code met waar-
den en normen van de organisatie, de poièsis. Als nu niet de poièsis centraal 

48  The good, the bad and the virtuous, dissertatie dr. P.H. de Vries (2013)
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staat, maar de praxis, zeg maar het spelletje, dan komt het intrinsieke plezier in 
het spelletje (of het werk) vanzelf bovendrijven. De betrokkenheid is niet instru-
menteel van aard (zoals bij de poièsis) maar inhoudelijk van aard. Het individu wil 
laten zien wat hij of zij waard is, wat zijn deugden zijn. Ik leer zodoende de lesuit 
het werk van De Vries dat sturen op waarden en normen niet gauw bijdraagt aan 
een intrinsieke verbetering van het gedrag. Waarden en normen zijn wat dat be-
treft te instrumenteel om bij te dragen aan een intrinsieke houding. Ik stel dat de 
echte verbeterslag aan Good Governance niet ligt op het vlak van de kennis of de 
vaardigheden, maar het gevolg is van een dialoog over de houding – het houdings-
leren. Zo eindig ik deze passage door nogmaals de uitspraak van Aristoteles aan 
te halen, dat een deugd niet kan bestaan zonder reflectie.

 
Reflectie is een intrapsychisch proces

De basis van reflectie is de wil om te verbeteren. Mensen die denken vanuit het 
verbeter perspectief (verbeteren betekent leren), kunnen zich niet voorstellen dat 
mensen niet willen leren en argumenteren dat een niet-lerende houding altijd te 
maken heeft met het ontbreken van de goede randvoorwaarden. Als de omgeving 
niet veilig is, als machogedrag normaal is tot en met het extreem van een angst-
cultuur, dan is er geen ruimte om te leren. Leren, en met name houdingsleren, is 
het openstellen van jezelf voor feedback op je gedrag. Dat is spannend, voor ieder-
een. 

‘Bewust bekwaam’ komt voort uit het volgende vierluik:

• Onbewust onbekwaam: iemand weet niet dat hij niet deskundig / niet vaardig is op 

een bepaald gebied. Kinderen zijn vaak onbewust onbekwaam omdat zij nog niet de 

levenservaring hebben.

• Bewust onbekwaam: iemand heeft geleerd dat hij niet deskundig / niet vaardig is op 

een bepaald gebied. Bewust bekwaam worden is bijna altijd het begin van het leren.

• Bewust bekwaam: iemand heeft de deskundigheid zich eigen gemaakt / de vaar-

digheid geleerd en kan dit toepassen door zich in te spannen. Je herkent deze fase 

soms omdat de persoon in kwestie goed acteert, maar meestal vanuit een wat ge-

kunstelde houding.

• Onbewust bekwaam: iemand acteert volstrekt natuurlijk op een deskundige, vaardi-

ge wijze. De kennis of vaardigheid is onderdeel geworden van zijn natuurlijke manier 

van doen, waarover hij niet meer hoeft na te denken. In het Engels noemt men dit 

‘Tacit knowledge’ of ongrijpbare kennis.
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Willen verbeteren, willen leren, 
is de basisvoorwaarden voor 
hogere kwaliteit en de deugd, 
zoals De Vries in de vorige para-
graaf definieerde: deugd is een 
verworven mentale instelling.
 
Feedback kan je geven, krijgen en kan je vragen. Ik wil verderop een toelichting 
geven op feedbackprocessen, maar eerst een stapje terug: feedback is een inter-
ventie, dat betekent dat iemand een keuze maakt om feedback te geven, te vra-
gen of te willen ontvangen. Je komt tot het besluit om te interveniëren door een 
op een observatie. 

Het doel van reflectie is het ‘bewust bekwaam handelen’, dat wil zeggen weten 
wat je doet, hoe je het doet, waarom je het doet en wat de gevolgen van je han-
delingen zijn. Om deze bewustwording te bespreken gebruik ik graag het ORBI-
model, zoals beschreven door E.H. Schein49. 

ORBI is een acroniem dat staat voor de begrippen Observatie, Reactie, Beoorde-
ling en Interventie. Volgens Schein komt ORBI constant - en soms zelfs binnen 
seconden - tot stand binnen onze hersenen. 

 
ORBI

Uit mijn ervaringen met feedback-trajecten 

blijkt dat de meeste mensen het geven van 

feedback nog spannender vinden dan het krij-

gen van feedback, ook al zou je het andersom 

verwachten (ik heb hier geen onderbouwd 

onderzoek over gevonden). 

49  Procesadvisering, E.H. Schein. P. 89 - 103 (2005)
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Toelichting ORBI
Observatie is alles wat de zintuigen waarnemen. Je doet dus observaties door te 
lezen, door te luisteren en door te kijken naar lichaamstaal van iemand anders. 
Observaties zijn een constante stroom aan informatie. Op basis van deze obser-
vaties reageren onze hersenen. Dat is een vorm van een (emotionele) reactie. Dat 
gebeurt ook op het moment dat je deze tekst leest. Je hersenen vinden hier iets 
van, soms krijg je meteen een sterke reactie (‘ahh, wat een prachtige muziek’) en 
soms is de reactie niet zo sterk. 

De mens is constant bezig observaties en zijn of haar reactie daarop te beoorde-
len. De hersenen analyseren en vergelijken de observatie en de reactie daarop 
met eerder opgedane kennis en ervaringen. Het spreekt vanzelf dat een oudere, 
wijze man of vrouw een andere beoordeling maakt dan een jong kind. Zo is de 
beoordeling ook afhankelijk van je eigen voorkeuren. Iedereen kent het fenomeen 
dat je een onbekend persoon bij de eerste handdruk al beoordeelt. De reactie op 
de beoordeling kan ook de verbazing zijn waarom je (bijvoorbeeld) geïrriteerd of 
juist heel blij bent. 

Ten slotte kan elk mens kiezen voor een interventie. Een interventie is een actie 
of soms juist geen actie (zwijgen of negeren zijn ook interventies). Impulsief ge-
drag bestaat meestal uit een interventie zonder een goede beoordeling.

Het model van ORBI is handig omdat het blootlegt dat je bij elke stap fouten kan 
maken. Het begint bij de vraag of de observatie correct is. Is de verkregen infor-
matie volledig en juist? Is de informatie afkomstig via via of uit de eerste hand? In 
hoeverre heeft de zender van de informatie (onbedoeld) kleuring gegeven? Vervol-
gens ontstaat er een (emotionele) reactie. Of hangt de reactie misschien ook van 
andere, toevallige factoren af, zoals een nacht slecht geslapen, hoofdpijn of ruzie 
op het werk? 

Als derde beoordelen wij de observatie en onze reactie daarbij. Helaas wordt deze 
stap wel eens overgeslagen. Ten slotte nemen we een besluit tot interventie, we 
doen iets: een antwoord geven, een vraag stellen, feedback geven of wellicht zwij-
gen. Hoe vaak interveniëren wij heel bewust en hoe vaak doen we dat op gevoel 
of spontaan? Hoe vaak hebben we wel eens spijt van onze, soms te snelle, inter-
ventie?

Kortom, de valkuilen in het dagelijks leven, alsook bij Governance, liggen in mo-
gelijk onjuiste observaties, onhandige (emotionele) reacties, foute beoordelingen 
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en wellicht ook nog ongewenste interventies. De interventie, zoals het geven van 
feedback, is een activiteit die voortkomt uit onze hersenprocessen. De interventie 
kan dus met een ander intrapsychische proces beoordeeld worden, zoals reflec-
tie. Reflectie is een krachtig instrument om de valkuilen van ORBI te voorkomen, 
want het doel van reflectie is het ‘bewust bekwaam handelen’. Het bewust stil-
staan bij je observaties en daar zorgvuldig vervolgstappen bij bedenken.

Reflectie kan gestimuleerd worden
Bij reflectie gaan mijn eerste gedachten naar mijn eigen denkprocessen: soms 
lukt het reflecteren al tijdens je eigen handelingen, soms pas in de ‘auto op de 
terugweg’. Soms verval ik in piekeren (doorgeslagen reflectie), soms vraag ik mijn 
vrouw of een goede vriend te helpen bij de reflectie (de gesprekken aan tafel, op 
de bank of in de bar). Korthagen e.a.50 hebben een eenvoudig schema in een 
cirkel opgesteld als hulpmiddel voor reflectie. In vijf stappen doorloop je de reflec-
tiecirkel:

Stap 1: Wat wilde ik bereiken met mijn handeling (interventie)? Soms ook ‘wat 
overkomt mij?’ Het handelen

Stap 2: Wat gebeurde er concreet met mij en met anderen? Wat wilde ik, wat 
deed ik, wat dacht ik en wat voelde ik? Het terugblikken

Stap 3: Wat zijn de antwoorden uit stap 1 en 2 en wat betekent dit voor mij? Vind 
ik dat positief of een probleem? Het bewust worden

Stap 4: Wat kan ik anders doen? Wat neem ik mij voor? Een alternatief ontwik-
kelen

Stap 5: Wat ga ik nu concreet doen? Het uitproberen

Er zijn ook wel vormen ontwikkeld om reflectie met hulp van anderen te stimule-
ren. Berger en Klein51 benoemen acht vormen om deze competentie te ontwikke-
len, waarvan ik er drie bespreek. 
 

50  Docenten leren reflecteren: Systematische reflectie in de opleiding en begeleiding van leraren. Kort-
hagen, F., Koster, B., Melief, K & Tigchelaar, A. (2002).

51  Reflecteren is leren; M. Berger & K. Kleine i.s.m. Jeugdzorg Nederland. P. 10 -12 (2013)
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• Supervisie 
Bij supervisie organiseer je een gesprek met de supervisor, bijvoorbeeld de 
bestuurder met de voorzitter van de RvT, over het functioneren in het werk. Een 
goed supervisiegesprek geeft veel inzicht en meestal ook concrete verbeterpun-
ten. Uit onderzoek blijkt dat supervisie werkt. Supervisie vergroot de tevreden-
heid, leidt tot meer zelfinzicht en verhoogt de persoonlijke effectiviteit, aldus 
Berger en Klein. Supervisie organiseer je naar behoefte, dat kan maandelijks 
zijn tot minimaal eens per jaar. Let op: er moet sprake zijn van een vertrouwens-
relatie, omdat het anders gauw doorslaat in een beoordelingsgesprek. 

• Intervisie (incl. collegiale consultatie) 
Intervisie is een leermethode tussen een groep professionals met een overeen-
komstig beroep, die er samen voor gekozen hebben om hun werkproblemen en 
hun persoonlijk functioneren daarin te bespreken. Intervisie begint vaak met 
hulp van een procesbegeleider, maar moet daarna zelfsturend door kunnen 
gaan. De focus ligt op het samen analyseren van een vraagstuk dat een deelne-
mer inbrengt en hierop samen reflecteren. Een intervisiegroep bestaat uit vier 
tot zes mensen, die elke zes tot acht weken bij elkaar komen, bijvoorbeeld aan 
het einde van een middag tot in de avond. 
 
Collegiale consultatie lijkt hierop, behalve dat collegiale consultatie wat minder 
gestructureerd is (vaker zoek je een collega ad hoc op). Daarnaast ligt de focus 
bij intervisie op je persoonlijke ontwikkeling en is reflectie dus belangrijk, terwijl 
bij collegiale consultatie de focus meer ligt op het oplossen van een vraagstuk 
en dus is advies geven belangrijker. 
 
Volgens Berger en Klein wordt intervisie als heel leerzaam ervaren en leidt het 
tot inzicht in het eigen handelen. Of dit ook leidt tot gedragsveranderingen is 
niet aangetoond. Uit mijn eigen ervaringen met intervisiegroepen blijkt dat de 
deelnemers de feedback vanuit de intervisie heel concreet inzetten in de prak-
tijk. Dit is vooral te danken aan de optimale veiligheid binnen de groep. Het 
verplicht indelen van een persoon in een intervisiegroep is dan ook de dood in 
de pot. 
 
Ik weet dat er vele bestuurders deelnemen aan intervisiegroepen. Ik heb nog 
nooit gehoord van intervisie tussen toezichthouders, terwijl dat juist heel goed 
zou werken, als je toezicht beschouwt als een vak. Ik kan mij ook voorstellen 
dat Raden van Toezicht bij elkaar gaan buurten om inspiratie op te doen: dat 
zou collegiale consultatie zijn in groepsverband.
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• Coaching 
Coaching is een 1-op-1 begeleiding door een buitenstaander gericht op het 
verbeteren van het werk. De coach stelt de organisatiedoelen centraal en 
minder de specifieke individuele doelen. Volgens Berger en Klein komt uit 
onderzoek naar voren dat coaching de werktevredenheid vergroot en leidt tot 
verbetering van vaardigheden en effectiviteit. Coaching heeft daarnaast een 
positieve invloed op stress-situaties en potentiële burn-outs.

Kortom, het verbeteren van reflectie kan je leren door er zelf meer tijd en moeite 
in te steken als ook door er andere personen bij te betrekken.
 

Iedereen gebruikt feedback, maar het gebruik van  
feedback kan beter

Eerder schreef ik al dat uit mijn ervaringen blijkt dat mensen het geven van 
feedback moeilijker vinden dan het krijgen van feedback. Mensen aarzelen om 
feedback te geven om een heleboel  - begrijpelijke - redenen: Hoe voorkom ik een 
conflict? Is het wel nodig? Word ik later teruggepakt? Is dit de goede timing? Hij 
heeft al zoveel zaken aan zijn hoofd en nog honderden andere redenen om géén 
feedback te geven. 

Daarnaast zeggen de meeste toezichthouders en bestuurders dat zij bekend zijn 
met de principes van feedback. Ik merk in de praktijk dat er vaak feedback gege-
ven wordt met een grapje (maak het niet zwaarder dan nodig) of juist te formeel 
door het over de mail te sturen. Een ieder kent ook situaties waarbij  er feedback 
over iemand gegeven wordt, in plaats van feedback direct aan de bewuste per-
soon. Goed feedback geven is niet gemakkelijk.

Om die reden wil ik in dit boek toch de vuistregels over het geven en ontvangen 
van feedback kort beschrijven. Al was het maar als een herinnering! Ik begin met 
het uitleggen van het Johari window52  dat eenvoudig zichtbaar maakt dat er ver-
schillende vormen van communicatie zijn. Feedback is het communiceren naar 
een ander over iets dat hij ook weet, maar waar hij niet goed in acteert of wat 
hem wellicht niet eens bekend is. In dit laatste geval kan de ontvanger ontken-
nen, in de weerstand schieten of je dankbaar zijn. Feedback van deze laatste 
orde hoeft helemaal niet zwaar te zijn. Een ander vertellen dat er een hagelslagje 
aan zijn lippen kleeft is reden voor een bedankje van de ontvanger.

52  The Johari Window, J. Luft (1961)
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Johari window

Het is belangrijk dat de gever van feedback oprecht is, de wil heeft de ander te 
helpen en dat hij overtuigd is dat de ontvanger hem vertrouwt. De feedback wordt 
niet serieus of als niet eerlijk beschouwd als een van deze elementen niet in orde 
is. Feedback geven in een gespannen relatie zal zodoende niet het leereffect heb-
ben waar de gever op hoopt. Nota bene, dat betekent niet dat er geen feedback 
gegeven mag worden in spannende situaties of zelfs midden in een crisis.

De principes van feedback geven som ik kort op zonder er op in te gaan. De uit-
werking van deze principes is in diverse publicaties terug te vinden, bijvoorbeeld 
bij Schein53. Ik wil wel benadrukken dat uit mijn ervaringen blijkt dat veel mensen 
niet even zorgvuldig omgaan met deze principes en daarmee de effectiviteit van 
de feedback verloren laten gaan. De principes: 

(i) De gever en ontvanger van feedback moeten het eens zijn over de 
 bedoelingen van het gesprek;
(ii)  De feedbackgever moet zich ervan bewust zijn dat hij zich niet alleen richt op  
 de negatieve aspecten;
(iii) De feedback moet concreet en specifiek zijn, dat willen zeggen benoem het  

53  Procesadvisering, E.H. Schein. P. 131 - 152 (2005)
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 concrete gedrag dat veranderbaar is;
(iv)  De feedbackgever en ontvanger moeten willen (helpen) verbeteren;
(v) Krop relevante negatieve feedback niet op tot een accumulatie van feedback;
(vi) De feedbackgever moet niet namens anderen spreken, maar pal achter zijn  
 waarnemingen, gevoelens en oordeel kunnen staan. Denk aan ORBI;
(vii) De feedbackgever moet een goede inschatting van de timing maken.

De bovenstaande principes worden wel eens samengevat met het geheugen-
steuntje: ik, ik, jij, ik. Dat staat voor:
IK zie of ik hoor dat ………. (het concrete gedrag benoemen)
IK voel of ik ervaar bij dit gedrag dat ……. (jouw oprechte norm hierbij aangeven)
Herken JIJ de feedback die ik je geef? ……. (de ontvanger laten reageren en de 
mogelijkheid geven om feitelijk onjuistheden te corrigeren)

Als de vorige drie items goed besproken en ontvangen zijn, dan: 
zou IK je de volgende tip of advies willen geven.

In de praktijk kom ik de volgende valkuilen bij het feedback geven tegen:
• men spaart feedback op en stort dan een heleboel irritatie uit over de per-

soon in kwestie
• feedback wordt tussen neus en lippen gegeven, zodat de persoon in kwestie 

het niet (direct) herkent als feedback, met als gevolg dat hij onzeker is over 
de inhoud van de ‘hint’

• persoonlijke feedback in een groep geven
• feedback geven met een kwinkslag komt niet serieus, en soms zelfs respect-

loos, over
• men vergeet gewoon om positieve feedback te geven
• men geeft feedback door zich te verschuilen achter andere waarnemingen 

(‘ik heb gehoord van anderen dat ….’)
• men geeft feedback door oude koeien uit de sloot te halen (‘dat deed je vo-

rige maand nou ook’)
• vergeten te benoemen wat het effect van andermans gedrag is op jou
• overdrijven van de effecten van andermans gedrag op jou
• feedback geven met heel veel woorden
• feedback geven zonder concreet te worden en soms met wollig taalgebruik
• in gele organisaties worden veel (politieke) spelletjes gespeeld. Feedback 

wordt dan ook in dit kader beoordeeld 
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In de praktijk kom ik de volgende valkuilen bij het feedback krijgen tegen:
• de persoon schiet in de verdediging en/of ontkent de geschetste feedback
• de persoon laat niet zien wat de feedback (emotioneel) met hem doet
• de persoon vergeet door te vragen als hij de feedback niet herkent
• de persoon begint zich onmiddellijk te verontschuldigen voor zijn gedrag
• de persoon komt nooit meer terug op de verkregen feedback

 
Conclusie over reflectie bij Governance:

Reflectie is essentieel om te sturen op ander gedrag (deugd). De reflectie kan 
bewust toegepast worden door gebruik te maken van het ORBI model en door 
feedback (dus andere mensen) erbij te betrekken.
 
Feedback- geven en ontvangen is een bekend verschijnsel, maar dit principe, dat 
zo belangrijk is voor kwaliteitsverbeteringen, wordt niet altijd bekwaam toegepast. 
In deze paragraaf worden diverse praktische handvatten beschreven.

Eerder in dit boek schreef ik dat er een gebrek aan wederzijds vertrouwen is in de 
samenleving. Diverse rapporten adviseren de overheid om burgers vaker toe te la-
ten tot de invloedssferen van besluitvorming. In dezelfde analogie vind ik dat toe-
zicht bij semipublieke organisaties niet strenger of feitelijker moet zijn (dat helpt 
immers niet bij frictie). Het is juist zaak om verschillende belanghouders meer 
inzicht te geven in, dan wel toe te laten tot de kennis en de oordeelsvorming bin-
nen de RvT. Concreet betekent dit dat de RvT feedback moet vragen aan anderen, 
zoals de ondernemingsraad, de cliëntenraad, de huurdersraad of aan een Raad 
van Advies. De WRR beschrijft54 diverse vormen van dit soort weerwoord. 

54  Van tweeluik naar driehoeken, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2014)
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dEEL 6: wRAP-UP VAN REFLECTIE & GOVERNANCE

De drijfveer om dit boek te schrijven is de zorg dat de semipublieke sector verder 
verstaetelijkt tot bureaucratische, inefficiënte organisaties, die met de rug naar de 
samenleving staan en voornamelijk reageren op beleidsnotities vanuit de overheid.

De drang tot verstaetelijking komt voort uit de veranderde maatschappij sinds de 
oorlog. De ontzuiling heeft de binding in de samenleving veranderd en de bestuur-
lijke cultuur heeft hier nog geen oplossing (lees leiderschap) voor gevonden. 

De burgers, tevens de klant van de semipublieke organisaties, zijn in verwarring. 
Sommige burgers hebben een nieuwe draai gevonden in de netwerksamenleving 
(gestimuleerd door nieuwe technieken) en andere burgers voelen zich buitenge-
sloten. Deze laatste groep reageert wrokkig op alle veranderingen ‘van buiten’. In 
combinatie met de weeffouten in de semipublieke sector ontstaat zo forse veront-
waardiging in de media.

In een intermezzo beschrijf ik vier prominente figuren uit de afgelopen 200 jaar, die 
elk leiderschap vertonen binnen hun context.

Ik trek uit dit alles de conclusie dat er niet zozeer behoefte is aan meer regels en 
codes, want die versterken de bureaucratie en leiden tot afvinklijstjes bij het toe-
zicht. Daarnaast zijn er permanent verstoringen in de maatschappij (frictie), zodat 
meer regels, kennis en vaardigheden niet automatisch leiden tot een betere Go-
vernance. De sector is beter geholpen met ander gedrag en ander gedrag komt tot 
stand met behulp van houdingsleren.

Governance moet dus sturen op ander gedrag en loopt hierbij tegen de menselijke 
feilbaarheid aan, zoals Halsema schreef. Mensen begrijpen elkaar soms echt niet, 
zodat er een logische neiging is om gelijkgestemden te selecteren in de RvT of als 
bestuurder. Het vraagt veel reflectie en discipline om bewust diversiteit te introdu-
ceren. Diversiteit zorgt namelijk voor anders denken en ander gedrag.

Ik beschrijf in dit boek het kleurdenken als een hulpmiddel om anders denken te 
begrijpen en daardoor respect te krijgen voor weerwoord. Kleurdenken is geen 
panacee om het fenomeen groepsdenken te voorkomen. Groepsdenken vraagt om 
een reflecterende houding en moedig gedrag om iets in de groep te doen met de 
reflecties.

Deel 6: Wrap-up van Reflectie & Governance
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In analogie met veiligheid in de industrie en het verbeteren van kwaliteit en in-
tegriteit, pleit ik voor een top-down invoering van ander gedrag, waarbij alle me-
dewerkers mee moeten doen. De kern van het sturen op gedrag is het houdings-
leren, dat wil zeggen, het verkrijgen van inzicht in het eigen gedrag, normen en 
waarden en het constant willen verbeteren hiervan.

Het constant werken aan beter gedrag is een van de bouwstenen van het toezicht. 
Ik beschrijf negen bouwstenen die een RvT kan gebruiken om zichzelf te evalue-
ren.

Het boek eindigt met bespiegelingen over reflectie, deugd en feedback. Ik geef de 
bekende, maar daarom niet te veronachtzamen, tips voor feedback. Reflectie en 
feedback zijn essentieel om weerwoord te organiseren, zodat er meer diversiteit 
ontstaat binnen de Governance van semipublieke organisaties.

Ik wil dit boek afsluiten met korte en prikkelende stellingen. Het is een opsom-
ming van de kernpunten die samen de logica van dit boek beschrijven. Het is 
gewoon een lijstje dat je lekker kunt afvinken! Als je instemt met de meeste stel-
lingen, dan ben je klaar om morgen te starten met de vijf aanbevelingen.
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Afvinklijstje
0 De Nederlandse maatschappij is de afgelopen 80 jaar zo drastisch veranderd 

dat dit wezenlijk ander gedrag vraagt van de overheid.
0 Vele burgers haken af bij de transformatie van onze maatschappij, die voorlopig 

als een trein doordendert. De (negatieve) emotie die daarbij vrijkomt, vraagt ook 
om ander gedrag van bestuurders en toezichthouders bij semipublieke organi-
saties.

0 Accepteer dat er altijd frictie is die alle plannen doorkruist.
0 Frictie is niet op te lossen door vooraf betere plannen te maken, meer instruc-

ties te geven of meer controles uit te voeren.
0 Frictie wordt bij het middenmanagement als eerste zichtbaar. De bestuurder en 

de toezichthouders lopen achter de feiten aan.
0 Dus wil elke top van de organisatie dat het middenmanagement doet wat de top 

zou doen als zij in de positie van het middenmanagement zat. Richting, Ruimte 
en Ruggensteun zijn de succesfactoren om dit te bereiken.

0 Good Governance biedt geen oplossing voor echte fraude. Fraude komt altijd 
aan het licht en wij kennen in Nederland goede vergeldingsmaatregelen om 
fraudeurs aan te pakken.

0 Good Governance voorkomt wel de ‘drift to failure’.
0 De Beeldvorming, het Oordeel en het Besluit (BOB) binnen de Governance, 

wordt fors beïnvloed door de feilbaarheid van ons denken en door ongewenste 
vormen van groepsdenken.

0 Groepsdenken wordt effectief verminderd door diversiteit in de groep.
0 Denk aan Lizzy van Dorp als je in je eentje staat met je mening.
0 Binnen teams ‘verstaan’ mensen elkaar soms niet, zodat de hulp van een 

(meta) taal wenselijk is, zoals het kleurdenken.
0 Gorbatsjov had een onvoorstelbare durf om de veranderingen te starten. Daar-

bij verbleekt de ‘Yes, we can’ van Obama.
0 Elke RvT moet actief werken aan verbeteringen binnen de Governance met een 

jaarlijkse zelfevaluatie op basis van de beschreven negen bouwstenen.
0 Wees als Van Oldenbarnevelt en koers op het eigen morele kompas.
0 Sturen op ander organisatiegedrag lukt alleen top-down.
0 Het top-down sturen op ander gedrag kan alleen als de top het goede voorbeeld 

geeft (voorleven) en als alle medewerkers eraan meedoen. 
0 Inconsistentie in het gedrag van de top ten opzichte van de woorden van de top 

is dodelijk voor de sturing op het gedrag.
0 Als de top het gedrag wil voorleven, dan zal de top constant moeten reflecteren 

of zij de goede dingen doet en de dingen goed doet. 
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0 Constante reflectie is het beste hulpmiddel om de feilbaarheid van het denken 
en het groepsdenken te doorbreken.

0 Rijd geen derde keer door een oranje stoplicht.
0 Reflecteren zou zo normaal moeten zijn als het rijden met een autogordel. Je 

draagt een autogordel niet alleen omdat je een ongeluk kan veroorzaken, maar 
ook omdat je zomaar aangereden kan worden.

0 De kernwaarden van de organisatie verwoorden de idealen waarop je regelma-
tig moet reflecteren.

0 Het is echter de deugd (= verworven mentale instelling om iets zo goed mogelijk 
te doen) die ons iets zegt over gedrag en niet de kernwaarden.

0 De deugd is afhankelijk van de persoon en van de situatie en dus geen abso-
lute norm. 

0 Bij Governance stuur je niet op waarden, maar op deugd.
0 Good Governance is kennisleren + vaardigheidsleren + houdingsleren.
0 Om te sturen op intrinsieke verbeteringen van gedrag moet je met elkaar in 

dialoog. Dat betekent het uitwisselen van ideeën, het samen reflecteren en het 
geven van feedback.

0 Ik denk dat stille, en misschien licht neurotische, mensen betere toezichthou-
ders zijn, maar ik vrees dat wij vaker zelfverzekerde en extroverte mensen se-
lecteren.

0 Reflectie is niet hetzelfde als piekeren, dus denk ook eens aan hulp van buiten-
standers met supervisie, intervisie en coaching.

0 Mensen geven, ontvangen of vragen dagelijks feedback, maar slechts weinig 
mensen gaan (on)bewust bekwaam om met de regels van feedback.

0 Doe niets wat je niet begrijpt!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



111

Vijf aanbevelingen: wat kan elke bestuurder en toezicht-
houder morgen doen?

(I) Elke bestuurder en toezichthouder kan beslissen dat hij of zij het 
 onderwerp ‘Reflectie & Governance’ morgen op de agenda zet.
(II)  Elke bestuurder en toezichthouder kan morgen het gesprek aangaan over  
 Richting, Ruimte en Ruggensteun, zodat er gewerkt wordt aan wederzijds  
 vertrouwen.
(II)  Elke bestuurder en toezichthouder kan zich vanaf morgen richten op het  
 organiseren van diversiteit bij de oordeelsvorming en het besluitproces. 
(IV) Elke bestuurder en toezichthouder kan zich voornemen om vanaf morgen  
 constant te reflecteren, niet alleen in zichzelf, maar ook door elk gesprek  
 en elke vergadering af te sluiten met de vraag: ‘wat kan er beter?’ 
(V) Elke bestuurder en toezichthouder kan morgen starten met het stimuleren  
 van feedback met anderen, zoals supervisie, intervisie of coaching. 

Deel 6: Wrap-up van Reflectie & Governance
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Over de auteur

OVER dE AUTEUR

Theo Stubbé (1960) heeft in 2010 Blauw BV opgericht. Blauw BV richt zich op 
organisatie ontwikkeling in de markt voor woningcorporaties, zorgorganisaties, 
welzijn en gemeenten. 

Na zijn studie rechten heeft Theo Stubbé diverse 
commerciële functies gehad bij DSM en deze 
fase van zijn carrière afgesloten als directeur 
business development bij Norit.

Sinds 2001 adviseert Theo Stubbé in verander-
processen bij organisaties , zoals fusies. Daar-
naast wordt hij gevraagd om Raden van Toezicht 
te ondersteunen bij zelfevaluaties en themada-
gen. Voor managers organiseert hij feedback-
trainingen en intervisie-begeleiding.

Voor meer achtergrondinformatie en publicaties: www.blauwbv.nl 

Eerdere publicaties van Theo Stubbé:
• Help, in ben afgestudeerd (1986) – niet meer verkrijgbaar
• Vele artikelen en boekbesprekingen te vinden op www.blauwbv.nl 
• Het Fusieboek (2009) – te downloaden op www.blauwbv.nl
• Droomfusie (2012) – www.mijnmanagementboek.nl
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R E F L E C T I E   &  G O V E R N A N C E

Reflectie & Governance is de zoektocht naar ‘het andere gedrag’ bij 
bestuurders en toezichthouders in semipublieke organisaties, zoals 
woningcorporaties, zorgorganisaties en onderwijs. Semipubliek bete-
kent dat je dicht bij de maatschappij staat en het boek begint dan ook 
de veranderingen in onze maatschappij te beschrijven. De Nederlander 
is het maatschappelijk houvast  kwijt en dat resulteert in wantrouwen 
naar de leiders in de samenleving. De samenleving is oprecht veront-
waardigd over de affaires in het onderwijs, de zorg en de corporaties. 

De overheid heeft nog geen passend leiderschap gevonden en Stubbé  
beschrijft de zoektocht voor ander gedrag bij semipublieke organisaties. 
Het boek geeft een paar voorbeelden hoe leiders in het verleden omgin-
gen met maatschappelijke onrust.

De focus ligt bij ander gedrag van bestuurders en toezichthouders.  
Reflectie (en feedback) zijn de kernwoorden voor veranderingen volgens 
Stubbé. Hij trekt een rode draad door de recente rapporten en boeken 
en voegt hier handvatten aan toe om direct te beginnen aan constante 
reflectie.

Volgens Theo Stubbé kan geen 

enkele commissaris zonder een 

grondig vermogen tot zelfreflectie. 

En gelijk heeft ie. Naarmate mensen 

zichzelf belangrijker vinden, neemt 

hun vermogen tot zelfreflectie af. 

Zo'n persoon mag van Theo Stubbé 

wel stoppen.

 Koos Parie  

 2014 Blauw BV


