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Integriteit van zorgbestuur: het 
goede gesprek

Hester Hinloopen

Wiede Vissers is directeur Planbare Zorg bij Pro Persona en lid raad van toezicht bij 
ZZG Zorggroep. In het kader van haar MBA-thesis voor het Erasmus Centrum voor 
Zorgbestuur deed zij onderzoek naar integriteit van zorgbestuur. Wat betekent inte-
griteit eigenlijk? Met welke integriteitsvraagstukken krijgen zorgbestuurders te ma-
ken? En op welke manier ervaren en hanteren zij deze? Vissers sprak met vijf be-
stuurders uit de ouderenzorg, verslavingszorg en gehandicaptenzorg over hun erva-
ringen, die op haar verzoek casussen aandroegen.

Opslaan Reacties 0 Delen

De dichotome benadering van integriteit maakt het een lastig bespreekbaar thema voor zorgbestuurders. 

Meer aandacht voor de sociaalpsychologische mechanismen die een rol spelen bij 

besluitvormingsprocessen, ruimte creëren voor professioneel twijfelen, en actief tegenspraak organiseren 

dragen bij aan een beter gesprek over integriteit. Dat stelt Wiede Vissers op basis van haar MBA-onderzoek 

naar integriteit van zorgbestuur.
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In deze driedelige serie reflecteert ze met Wilma van der Scheer, deskundige op het 
gebied van zorgbestuur en directeur van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, en 
Piet-Hein Buiting, voorzitter raad van bestuur bij het Jeroen Bosch ziekenhuis, op de 
bevindingen.

De eerste aflevering ging over vragen als: wat is integriteit en wat maakt het thema 
zo relevant voor zorgbestuurders? In het tweede deel stond centraal: hoe gaan zorg-
bestuurders met integriteitsvraagstukken om, en op welke manier zijn zij hier zelf bij 
in het geding? Ten slotte komt dit keer aan bod: op welke manier zou (het gesprek 
over) integriteit ruimte moeten krijgen binnen de professie van zorgbestuurders?

Dichotome opvatting
Problematisch is dat in het algemeen dichotoom wordt gedacht over het thema. Ie-
mand handelt integer of niet, een beetje integer handelen kan niet. Dit maakt het 
voor zorgbestuurders lastiger om integriteitsvraagstukken te bespreken, stelt Vis-
sers. Hoe veranderen we dat zwart-wit denken? En wordt een open gesprek over in-
tegriteitskwesties mogelijk, wanneer we in staat zijn om genuanceerder naar inte-
griteit te kijken?

Meer ‘mens’ dan ‘functionaris’
Een terechte, maar tegelijk lastige en ambitieuze vraag, vindt Vissers. Volgens haar 
zou het helpen om zorgbestuurders in het publieke debat meer als mens en minder 
als functionaris te benaderen dan nu gebeurt. ‘In gesprekken over integriteit van 
zorgbestuur blijven we vaak op het niveau van de functionaris hangen: welke taken 
heeft hij, in welke governance-werelden beweegt hij zich. Maar bestuurders zijn ook 
gewoon mensen, en onderhevig aan krachtige sociaalpsychologische mechanis-
men. Dit speelt net zo goed mee wanneer zij voor een integriteitsvraagstuk worden 
gesteld. Daar zouden we als samenleving wat meer begrip voor kunnen tonen.’

Professionele ruimte creëren voor 
het gesprek
Zorgbestuurders zouden ook zelf ruimte voor het gesprek over integriteit moeten 
creëren. Maar waar vind je die professionele ruimte? Zorgbestuurders oefenen geen 
vak uit met een eigen beroepsethiek, de governancecode is een van de weinige in-
strumenten die zij tot hun beschikking hebben. In de huidige vorm schiet deze ech-
ter tekort, stelt Vissers. Zij citeert een passage uit de code: ‘Een lid raad van bestuur 
meldt elke vorm of schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter 



van de raad van toezicht, en aan de overige leden en verschaft daarover alle rele-
vante informatie.’ Dit nodigt niet uit tot kwetsbaarheid, constateert Vissers. ‘Het 
suggereert bovendien dat belangenverstrengeling niet vaak voorkomt. Terwijl in 
veel situaties duidelijk een persoonlijk belang meespeelt. In ieder geval in de cases 
die werden ingebracht door de zorgbestuurders die ik heb geïnterviewd.’

Uit de verantwoordingssfeer
De governance code biedt dus weinig ondersteuning in het voeren van gesprekken 
over integriteit. Volgens Van der Scheer is het belangrijk om afstand te nemen van 
de verantwoordingssfeer en toe te werken naar een open gesprek. ‘Het moreel be-
raad komt daar het dichtst bij in de buurt. Daarbij is er echter meestal sprake van 
een concreet vraagstuk dat voorligt en opgelost dient te worden. Terwijl het bespre-
ken van integriteitsvraagstukken een meer onderzoekende houding vraagt, gericht 
op bewustwording en herkenning. Waarbij ruimte is voor professioneel twijfelen.’

Professioneel en persoonlijk twij-
felen
Voor ziekenhuisbestuurder Buiting resoneert het idee achter professioneel twijfelen. 
In zijn werk past hij het in dialoogsessies, intervisie en feedbackgesprekken toe om 
een betere bestuurder te worden. Zijn ervaring is dat je daarbij niet ontkomt aan 
twijfelen op persoonlijk vlak, als mens. ‘Om een voorbeeld te geven: als bestuurder 
geef je vrij grote bedragen uit. Dat doe ik niet direct zelf, maar in indirecte zin met de 
beslissingen die ik neem. Om tot een goede keuze te komen, kan het handig zijn om 
de beslissing in een andere context te plaatsen. Bijvoorbeeld: voor hetzelfde bedrag 
neem ik een jaar lang een verpleegkundige aan, of koopt iemand een mooie hoek-
woning. Op die manier maak je het hanteerbaar. In het ziekenhuis wordt het salaris 
van de verpleegkundige al snel als schaal genomen, maar op persoonlijk vlak zou je 
kunnen zeggen: hoe zou iemand in de bijstand ernaar kijken?’

‘Organiseer je eigen tegenspraak’
Het vraagt dus van de samenleving een meer mensgerichte benadering van de zorg-
bestuurder om integriteitsvraagstukken makkelijker bespreekbaar te maken. En het 
vraagt van zorgbestuurders zelf dat zij een open gesprek voeren binnen de professi-
onele praktijk. Een derde methode is het organiseren van tegenspraak. In het twee-
de deel van deze serie kwam de worsteling aan bod die zorgbestuurders ervaren in 
het omgaan met integriteitsvraagstukken. Zorgbestuurders zoeken, net als ieder an-
der, gemoedsrust. Daartoe leggen ze een integriteitsvraagstuk graag voor aan men-



sen die like-minded zijn. Van wie zij op voorhand weten dat ze de gedachten delen 
of ondersteunen. Je zou het gesprek echter ook kunnen aangaan met iemand die er 
juist anders over denkt. Oftewel: je eigen tegenspraak organiseren.

Deze methode werd beduidend minder vaak gekozen in de cases die de zorgbe-
stuurders in haar onderzoek deelden, vertelt Vissers. Van der Scheer vindt dit een 
van de meest verrassende bevindingen uit het onderzoek. ‘Juist omdat het zoeken 
van tegenspraak echt gemeengoed is in het denken over besturen. Maar niets men-
selijks is ons vreemd. Ik ben zelf ook niet snel geneigd om een idee te bespreken met 
iemand van wie ik weet dat hij het gaat afschieten.’

Confronterende spiegel voorhou-
den
Misschien niet populair, maar het organiseren van tegenspraak is wel een goede 
manier om jezelf te toetsen. En dus ook een mogelijke oplossing om integriteits-
vraagstukken te bespreken, legt Vissers uit. ‘Vraag jezelf af: naar wie trek ik toe? Dat 
vraagt wel een bepaalde motivatie, dat je jezelf dat soort vragen voorlegt. En zolang 
het vrijblijvend is, wie gaat zichzelf dan die confronterende spiegel voorhouden? 
Vaak zijn dat mensen die al professioneel twijfelen en eerder geneigd zijn om een te-
gengeluid op te zoeken.’

Wedstrijd tegen jezelf
Welk pad hij ook kiest, de keuze blijft aan de zorgbestuurder zelf. Voor Buiting per-
soonlijk werkt tegenspraak organiseren niet. ‘In de governancewereld duikt het ad-
vies ‘organiseer je eigen tegenspraak’ al zo’n twintig jaar op. Dat vind ik een hele in-
gewikkelde, want in feite speel je dan een wedstrijd tegen jezelf. Wat is dan de juiste 
tegenspraak organiseren? Als je aan beide kanten van het schaakbord zit en ‘weet’ 
wat de ander van plan is, is er geen sprake meer van een echte partij, van echte te-
genspraak.’

Een beter gesprek over integriteit
Meer aandacht voor de sociaalpsychologische mechanismen die een rol spelen bij 
besluitvormingsprocessen, professioneel twijfelen en tegenspraak organiseren. Alle 
drie kunnen bijdragen aan een beter gesprek over integriteit van zorgbestuur. Alle 
drie vragen inzicht in de eigen, persoonlijke waarden. Want, zo laat het onderzoek 
van Vissers zien, bij integriteitsvraagstukken kan sprake zijn van een botsing tussen 
persoonlijke waarden en het persoonlijke belang. Voor zorgbestuurders is het daar-



Reageer op dit artikel

om waardevol om inzicht te hebben in wat die persoonlijke waarden precies zijn, al-
dus Vissers. ‘Dan komen we uiteindelijk uit op iets universeels. Dat is ook de conclu-
sie van mijn onderzoek: mensen zijn onderhevig aan allerlei mechanismen en be-
stuurders  zijn vanzelfsprekend ook mensen. We moeten dus oog hebben voor het 
‘mens-zijn’ van de bestuurders, naast het functionaris-zijn… Natuurlijk vinden zorg-
bestuurders ergens iets van, natuurlijk hebben zij persoonlijke waarden. Maar die 
persoonlijke waarden zijn lang niet altijd zo helder voor henzelf, waar we vaak wel 
vanuit gaan. Meestal krijgen ze pas vorm bij een bepaalde casus. De persoonlijke 
waarden zijn soms meer fluïde dan we aannemen.’

Hester Hinloopen
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INTERVIEW

Philadelphia gaat ‘regelarmer’ verantwoorden op ba-
sis van kwaliteit

Niet alleen regelarmer verantwoorden, maar dit ook doen op basis van andere 
indicatorencriteria: namelijk kwaliteitsuitkomsten. Dat maakt Philadelphia 
onderscheidend van andere zorgaanbieders die meedoen aan het NZa-
experiment ‘Vernieuwend Verantwoorden’, stelt directeur klantbelang Bas 
Bodzinga.
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INTERVIEW

‘Zorgbestuurders, leefstijlgeneeskunde vraagt om lei-
derschap’

‘Zorgbestuurders, kijk naar de kantine binnen uw eigen organisatie. Anders 
blijft u dweilen met de kraan open’, dat adviseert TNO-consultant Hanneke 
Molema. Onlangs verscheen de bundel ‘Wetenschappelijk bewijs 
leefstijlgeneeskunde’, gepubliceerd door het Nederlands Innovatiecentrum 
voor Leefstijlgeneeskunde, ook bekend als Lifestyle4Health. 
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