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Het ene schip zeilt naar het oosten, het andere naar het westen,  

Allebei varen ze met dezelfde wind. 

Het is de stand van de zeilen,  

Niet de winden, 

Die ons zegt welke weg we moeten gaan.  

Net zoals de wind op zee, zijn de wegen van het lot, 

Als we door ons leven zeilen, 

Bepaalt de stand van de ziel onze eindbestemming, 

Niet de rust, of het gevecht. 

 

ELLE WHEELER WILCOX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dank aan onze scriptiebegeleider Prof. dr Jan Moen. 
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Preambule 
 
 
Nederland lijkt af te stevenen op een steeds verdergaande marktwerking in de zorg. De effecten van 

marktwerking in de zorg zijn inmiddels zichtbaar. Men spreekt van economisering, concurrentie, 

privatisering, commercialisering, risicoselectie en schaalvergroting. Zorg is tot een economische 

activiteit verklaard waarbij aanbieders in onderlinge concurrentie tot de beste of goedkoopste 

dienstverlening moeten komen terwijl de NZa als waakhond van de mededinging op de markt op het 

vinkentouw zit. Tegelijkertijd blijft de zorg ook een maatschappelijk belang dat de overheid inzake 

kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid voor de burgers op bepaald niveau zeker wil - en 

grondwettelijk  moet - stellen. Tot voor een tiental jaren geleden lag bij bestuurders de nadruk op het 

beheren en beheersen van de bedrijfsvoering en niet op strategie en ontwikkeling. Met de introductie 

van marktwerking lijkt dit besturingsparadigma te veranderen. Dus de zorgsector staat voor de opgave 

om te komen van aanbodsturing naar vraagsturing. 

 
Met marktwerking in de zorg als leidend sturingsparadigma is de laatste jaren een flinke toename van 

het aantal fusies waarneembaar, met name in de AWBZ gefinancierde sector. Er zijn eerdere 

fusiegolven geweest, maar niet in deze omvang. De gehele sector is bezig met een heroriëntatie. 

Vooral binnen de ouderenzorg en GGZ is men druk bezig met schaalvergroting. Verschillende 

verschijningsvormen doen zich voor: bestuurlijke fusie, corporatieve fusie en netwerkorganisaties. 

Veelal geïnitieerd om strategische positie te versterken, de zorginhoudelijke innovaties te realiseren 

voor de klant en bedrijfseconomische schaalvoordelen te behalen. Tenminste, als we de 

intentieverklaringen mogen geloven. Schaalvergroting lijkt hét antwoord van de zorgsector om in te 

spelen op de effecten van de marktwerking. Schaalvergroting wordt gezocht in zowel verticale als 

horizontale integratie. De algemene doelen zijn overwegend gericht op het vergroten van het 

marktaandeel, alsmede kostenreductie en daarmee omzetverhoging. Zo zijn in de AWBZ 

gefinancierde sector de acht sterkste stijgers in de top 100 van 2005 allemaal fusiegevallen en 

nagenoeg gemengde bedrijven.  

 

Een schaalvergrotingsoperatie door middel van fusie start met het uitspreken van intenties naar 

elkaar, welke worden vastgelegd in een formele intentieverklaring. Wanneer we de verschillende 

intentieverklaringen analyseren dan stuiten we op een aantal terugkerende overtuigingen. Zeg maar 

de formele legitimatie naar de buitenwereld voor de beoogde schaalvergroting. In de 

intentieverklaringen wordt weergegeven welke doelen worden nagestreefd met de schaalvergroting, 

grofweg in te delen op de volgende aspecten: optimaliseren van de bedrijfsvoering, verbeteren van de 

strategische positie en klantwaardevermeerdering. Onderzoek wijst uit dat schaalvergroting binnen de 

AWBZ niet in alle gevallen leidt tot een kleinere overhead (is gelijk aan efficiencyverbetering). 

Daarnaast worden kritische kanttekeningen gezet bij het succes van de fusies, gemeten aan de 

formeel geuite intenties. 
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De onderzoekers zijn nieuwsgierig geraakt naar het fenomeen van schaalvergroting en in het 

bijzonder de validiteit van de formele legitimatie (de overtuigingen) achter deze operaties: de andere 

werkelijkheid achter de motivatie voor schaalvergroting. Ervan uitgaande dat slechts 15 % van de 

fusies als succesvol mag worden beschouwd, waar komt dan de terugkerende behoefte aan 

schaalvergroting vandaan? Wat drijft bestuurders zelf in hun ambitie tot schaalvergroting? Zijn de 

formeel geuite intenties wel de werkelijke of spelen er (ook) andere motieven? Beïnvloeden deze 

motieven de besluitvorming? En daarmee ook de uiteindelijke kwaliteit van het besluit tot fusie? 

Kortom, voldoende vragen om nader onderzoek te doen.  
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Hoofdstuk 1. De context: marktwerking in de gezondheidszorgsector 

 

1.1. Het zorgstelsel in ontwikkeling. 

Om inzicht te geven in het gedrag van bestuurders, bij een steeds veranderende omgeving waarin zij 

moeten opereren, wordt in dit hoofdstuk uitleg gegeven over de context waarin de zorgsector zich 

ontwikkelt. De doelstelling van het zorgstelsel wordt beschreven, er wordt nader ingegaan op 

relevantie en bekostiging daarvan, alsmede de recente beleidsontwikkelingen in de sector. Daarnaast 

wordt  uitleg gegeven over het begrip marktwerking. Vervolgens wordt ingegaan op de overwegingen 

die worden aangedragen om te komen tot marktwerking in de zorgsector en wat de effecten daarvan 

zijn op de sector. Tot slot wordt aangegeven welke strategieën door bestuurders ontwikkeld worden 

om de negatieve effecten van de stelselwijziging in de zorgsector het hoofd te bieden. 

 

1.1.2 Doel van de gezondheidszorg. 

Het doel van de gezondheidszorg is meervoudig (Bolhuis en Krapels, 1999). Het Nederlandse 

zorgbeleid gaat uit van de volgende doelstellingen: 

• toegankelijkheid: het doel is het garanderen van toegang tot noodzakelijke, betaalbare zorg 

van voldoende kwaliteit.  

• kwaliteit: het doel is de kwaliteit van de zorg voor alle rechthebbenden te blijven waarborgen. 

• betaalbaarheid: het doel is ervoor te zorgen dat de kosten in ieder geval beheersbaar zijn, 

zodat ook in de toekomst de burgers een beroep kunnen doen op de gezondheidszorg tegen 

acceptabele kosten.  

• solidariteit: de overheid dient een vorm van solidariteit te bewerkstelligen die ervoor zorgt dat 

jonge en oude, gezonde en minder gezonde, rijke en minder rijke leden van de samenleving 

allemaal naar vermogen bijdragen en in gelijke mate kunnen profiteren van de 

zorgvoorzieningen. 

• bestuurlijke mogelijkheden voor verandering: het zorgstelsel dient zodanig te zijn 

vormgegeven dat er mogelijkheden zijn voor noodzakelijke veranderingen. 

• internationale verplichtingen: het stelsel dient zodanig te zijn ingericht, dat dit in internationaal 

perspectief (bijv. Europese richtlijnen) ook stand kan houden. 

1.1.3 Relevantie van de gezondheidszorg. 

De gezondheidszorg is vanuit meerdere aspecten van belang voor een samenleving. Het belang komt 

in wezen overeen met het goed doen uitvoeren van de doelstellingen zoals deze hierboven zijn 

omschreven. Dat draagt er immers toe bij dat de burgers van een samenleving beschermd worden 

tegen de (financiële) risico's die optreden indien men getroffen wordt door ziekte. Zonder een 

collectieve gezondheidszorg zouden veel mensen van de noodzakelijke medische voorzieningen 

worden uitgesloten. Daarbij wijst onderzoek uit dat Nederlanders een goede gezondheid en kwaliteit 

van leven verreweg het belangrijkst vinden (Bekker,1999).  
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1.1.4 Gezondheidszorg en solidariteit. 

Uit een sociaal-culturele analyse van het verschijnsel zorg blijkt dat zorg verlenen gebaseerd is op 

sociale motieven (Hattinga Verschure,1977). Het solidariteitsmotief speelt een grote rol in de 

zorgverlening. Aan het eind van de 19
de

 eeuw concretiseerde men dat sociale gevoel in de vorm van 

wetgeving: ziekte en de gevolgen daarvan werden in toenemende mate collectief verzekerd. De 

belangrijkste fundamenten van de bestuursstructuur en -cultuur van de Nederlandse gezondheidszorg 

zijn gelegd in de periode die samenvalt met de topjaren van de verzuiling van de samenleving (1920-

1965) en de christen-democratische dominantie in het politieke leven (v.d Grinten en Kasdorp, 1999). 

Ons land heeft in het begin van de 20
e
 eeuw uiteindelijk gekozen voor een bekostiging van de 

gezondheidszorg en de sociale zekerheid door een zogeheten “premiumbased“ systeem, het 

Rijnlandsmodel. Daarmee is de burger middels een verplichte basisverzekering en de AWBZ 

verzekerd voor nagenoeg alle (financiële) gevolgen van ziekte.  

 

1.1.5 Gezondheidszorg en bekostiging. 

De verplichting om tegen ziektekosten verzekerd te zijn en het feit dat de werkgever een deel betaalt 

typeert het systeem als een collectief, sociaal verzekeringssysteem. Het betreft de collectieve 

uitgaven van de samenleving. De overheid hecht er aan dat deze kosten beheerst worden om zo de   

(internationale) concurrentiepositie van het bedrijfsleven te ondersteunen en de koopkracht van de 

burgers minstens op peil te houden, dan wel positief te beïnvloeden. Dit financieringssysteem leidt 

inmiddels tot grote spanningen. Immers, er is sprake van een groeiende behoefte aan zorg terwijl de 

overheid de premies op economische gronden niet autonoom mee wil laten stijgen. Diverse modellen 

zijn de afgelopen jaren ontwikkeld om de verschillende groeiscenario’s door te berekenen. Hoewel de 

uitkomsten op onderdelen verschillend zijn, is niettemin de verwachting dat bij ongewijzigd beleid het 

aandeel van de zorguitgaven als percentage van het BBP zal gaan toenemen van 8,7% in 2001 tot 

tussen de 13,3% en 14,6% in 2040 (ECP, 2006). Vergrijzing speelt hierbij een belangrijke rol. Er zijn 

ook andere factoren die invloed uitoefenen op de groei van de zorguitgaven. Naast demografische zijn 

dat ontwikkelingen in medische technologie, veranderende verwachtingen van patiënt en burger, 

veranderingen in de structuur van de gezondheidszorg, arbeidsproductiviteit in de zorg en een 

autonome stijging van de prijzen (Baumol, 1993). Om de bekostiging van de toenemende vraag naar 

zorg toekomstbestendig en economisch verantwoord te houden, zijn drastische beleidsaanpassingen 

noodzakelijk.  

 

1.1.6 De zorgmarkt en de politiek. 

Daarbij speelt de politieke haalbaarheid om te komen tot een stelselherziening een belangrijke rol. De 

politiek worstelt al decennia met de stelselherziening van de zorgsector, met name waar het de 

betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg betreft. Het boeiende aan de Nederlandse situatie is 

de steeds maar weer veranderende horizon van de grenzen van het zorgstelsel.  

De meest recente initiatieven worden hier aangehaald. In de Structuurnota van staatssecretaris 

Hendriks uit 1974 zien we de contouren van het systeem van aanbodregulering ontstaan: een 

volksverzekering tegen ziektekosten (aanspraken en financiering) die samen met een Wet 

Voorzieningen Gezondheidszorg (planning van het aanbod) en een Wet  Tarieven  Gezondheidszorg 

(beheersing van prijzen en tarieven) fungeert als beleidsinstrumentarium in handen van de overheid. 
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In overeenstemming met de tijdgeest is er een sterk geloof in de bestuurbaarheid en beheersbaarheid 

van de gezondheidszorg. In de latere jaren lanceerde Staatssecretaris Van der Reyden, naast harde 

saneringen in de voorzieningen, een drietrapsraket: één basispakket cure (Ziekenfonds), vervolgens 

een WA-verzekering voor de care (AWBZ) en als derde trap vrijwillige verzekeringen voor luxe 

geneeskunde. Het ontwerpvoorstel trof geen doel: blijkbaar was politiek Nederland nog niet rijp voor 

de voorgestelde veranderingen.  

Toch ging het denken over wijzigingen van het stelsel door en de commissie-Dekker werd in 1987 

ingesteld. Structuur en financiering zouden zich moeten transformeren naar een meer marktconform 

bedrijfsmatig aangepakt systeem, waarin sprake is van gereguleerde concurrentie, vraagsturing en 

zorgvernieuwing. Gereguleerde concurrentie wil zeggen dat de individuele zorgaanbieder en de 

individuele zorgverzekeraar ruimte moeten krijgen voor ondernemend gedrag, binnen door de 

overheid gestelde kaders en randvoorwaarden. Vraagsturing wil zeggen dat de gezondheidszorg moet 

worden georiënteerd op de behoeften en wensen van de patiënt. De commissie Dekker wilde de 

zorgverzekeraar in het belang van de verzekerde met de zorgaanbieder laten onderhandelen. 

Zorgvernieuwing wil zeggen dat er meer differentiatie moet komen in de plaats waar, de wijze waarop 

en de vorm waarin zorg kan worden verleend. De verwachting was dat de zorg beter op de individuele 

behoeften en wensen van de patiënt kon worden afgestemd. Onderdelen van het advies van de 

commissie-Dekker zijn door Staatssecretaris Simons (1990) overgenomen: een vereenvoudiging van 

het verzekeringsstelsel en een wijziging van de bestuurlijke organisatie van de gezondheidszorg, 

waarbij gereguleerde concurrentie mogelijk is. De voorgestelde socialisering van de 

ziektekostenverzekering was van meet af aan politiek controversieel en heeft het op belangrijke 

onderdelen niet gehaald. Ook de voorgestelde introductie van marktwerking was politiek gezien een 

brug te ver. 

Daarna kwamen de drie staatscommissies van de jaren negentig: de commissie-Dunning, de 

commissie-Biesheuvel en de commissie-Welschen. De commissie-Dunning gaf advies over de 

verdeling van de schaarste door criteria te ontwerpen voor het maken van keuzen (de trechter van 

Dunning). De commissie-Biesheuvel adviseerde om de curatieve zorg te moderniseren. Ze bracht 

begrippen als transmurale zorg en medisch-specialistisch geïntegreerd bedrijf in omloop. De 

commissie-Welschen adviseerde de minister over een modernisering van de ouderenzorg. De 

kabinetten na 1994 hielden zich voornamelijk bezig met stringente kostenbeheersing, modernisering 

AWBZ en vraagsturing, wederom kostenbeheersing en meer marktwerking. Het zou uiteindelijk nog 

tot 2006 duren alvorens het kabinet Balkenende II vaart maakt met de stelselherziening                 

(bijlage 1). Recentelijk is door het kabinet Balkenende IV besloten een pauzeprogramma in te lassen 

waarin weinig nieuw beleid wordt ontwikkeld, maar waarbij wel wordt voortgegaan met verdere 

kostenbeheersing door o.a. gereguleerde marktwerking, concurrentie en meer eigen betalingen. 

Kortom, veel voorgestelde veranderingen en aanpassingen van het zorgstelsel, waar vervolgens maar 

weinig concreet van is toegepast. 

 

1.2 Marktwerking: een verkenning. 

Vanuit de economie is bekend dat de volkomen markt een aantal kenmerkende eigenschappen heeft. 

Vooral de voorkeuren van mensen en de particuliere koopkracht van consumenten bepalen de vraag. 

Een ander kenmerk: de genieter van het product is ook de betaler ervan.  
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Op een goed functionerende markt bestaat vrijheid van keuze en anderzijds wordt die 

keuzemogelijkheid verschaft omdat er voldoende aanbod en informatie is. Op deze volkomen markt 

bestaat in wezen geen schaarste, in de zin van tekorten. Immers, de consument kan, als hij het zich 

financieel kan veroorloven, alles kopen wat hij wil. Het product kan even uitverkocht zijn, maar dan is 

het alsnog bij te bestellen. Op een markt is concurrentie mogelijk op prijs en kwaliteit. Het product 

wordt aangeprezen zonder dat er noodzaak is om dat persé te bezitten of te genieten. Men stimuleert 

op een markt de aankoop: hoe meer, hoe beter voor de omzet en de winst. De markt is in wezen 

gericht op het maken van winst. 

 

Dit beeld van de volkomen markt is niet passend voor de zorgsector. Onder meer de volgende 

kenmerken zijn typerend voor de verhoudingen in de onvolkomen markt zoals we die in de zorgsector 

aantreffen (Lapre, 2001). Zo is de relatie tussen vrager en aanbieder er één van afhankelijkheid. Er 

bestaat een asymmetrie in kennis en macht. Van groot belang is ook dat er in de zorgsector geen 

sprake is van een concurrentie op prijs. De zorgvrager maakt het in wezen als patiënt niet uit hoeveel 

het kost: het wordt door de “ third-party payer ” - de zorgverzekeraar of overheid - betaald. Er wordt 

wel gesteld dat de zorgverzekeraar bij de inkoop van de zorg moet kijken naar prijs en kwaliteit van de 

zorg, maar nog steeds vallen de prijzen onder invloedsfeer van de overheid en wordt er geen flexibele 

opstelling vanuit de overheid nagestreefd in die zin dat de greep op de tarieven wordt verminderd.  

 

1.2.1 Karakteristieken van de zorgmarkt. 

De zorgmarkt verschilt op de volgende aspecten van andere sectoren (Lapre en Schut, 2001). 

1. Onzekerheid en asymmetrie 

Onzekerheid: er is onzekerheid over het tijdstip van de behoefte, de aard en de omvang van 

de gezondheidszorg. Bij gebruik van zorg is ook onzekerheid over de mate van een nuttig 

effect. 

Asymmetrie: Er bestaat een kennis- en informatieasymmetrie bij de verschillende partijen: de 

vragers, de aanbieders en derde partijen als verzekeraars en overheid. 

2. Uitschakeling prijsmechanisme 

Het prijsmechanisme als evenwichtsbrenger tussen vraag en aanbod speelt in de 

gezondheidszorg een bescheiden rol bij de verdeling van zorg. Op grote schaal is er sprake 

van betaling door derden, waaronder de verzekeringen en de overheid, waardoor bij gebruik 

van zorg veelal geen geldprijs betaald hoeft te worden. De dienst lijkt voor niets verkregen te 

kunnen worden. Bij een eventuele eigen bijdrage ligt de betaling in ieder geval nog ver onder 

de kostprijs. 

3. Aanbieders met verschillende petten 

Aanbieders van zorg en in het bijzonder artsen hebben verschillende rollen en belangen, die 

van invloed kunnen zijn op hun handelen op de markt van de gezondheidszorg. Zij staan niet 

onafhankelijk van de vragers naar zorg. Enerzijds zijn zij belangenbehartiger, anderzijds 

hebben ze eigen economische belangen. 
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4. Aanbodgeïnduceerde vraag 

Aanbieders van zorg kunnen de vraag naar hun diensten beïnvloeden om hun eigen 

doelstellingen te verwezenlijken. De door het aanbod uitgelokte vraag wordt niet belemmerd 

door een krachtig tegenspel door de vrager vanwege de informatieachterstand aan de 

vraagzijde en de afwezigheid van het prijsmechanisme. 

5. Heterogeniteit van het product 

In een ideaaltypische markt is sprake van homogene producten. In de gezondheidszorg zijn 

de diensten vaak zeer heterogeen. Ze komen niet zelden in een één-op-éénrelatie tussen 

vrager en aanbieder tot stand, waarbij de vertrouwensrelatie tussen beiden een belangrijke 

factor is bij de effectiviteit van de dienst. 

6. Moral hazard 

De overwegende uitschakeling van het prijsmechanisme kan ertoe leiden dat vragers en 

aanbieders daar bewust of onbewust rekening mee gaan houden. Zij kunnen en zullen vaak 

anders handelen dan wanneer er wel een reële prijs betaald zou moeten worden. Er bestaan 

mede hierom formele spelregels als verzekeringsvoorwaarden en morele gedragscodes om 

dit spanningsveld het hoofd te bieden. 

7. Overheid als stimulator van zorgvraag 

Bij preventieve zorg hoeft de patiënt niet extra gestimuleerd te worden om (curatieve) zorg te 

vragen. De effecten hiervan zijn onzeker en zullen zich pas op langere termijn voordoen. 

Voornamelijk de overheid ziet het als haar taak het gebruik van preventieve zorg te 

bevorderen. 

8. Externe effecten als motief voor overheidsingrijpen 

In geval van besmettelijke ziekten zal de overheid vaak nog dwangmiddelen hanteren om het 

gebruik van zorg zeker te stellen. De overheid maakt een afweging die in de economische 

theorie bekendstaat als het incalculeren van externe effecten. 

9. Andere motieven voor overheidsingrijpen 

� De vele marktonvolkomenheden 

� Normatieve criteria, als solidariteit onderling en als oordeel over wat goed of slecht         

gezondheidsgedrag is 

� Macro-economische (kosten) overwegingen 

10. Ethische vraagstukken 

De gezondheidszorg is een sector met een hoog gehalte aan ethische vraagstukken. De 

besluitvorming op individueel en collectief niveau wordt hierdoor sterk gekleurd. 

 

1.2.2 De zorginkoopmarkt. 

De complexiteit van de gezondheidszorg is een belemmering voor marktwerking. Het verlenen van 

zorg is iets essentieel anders dan het verschaffen van een consumptiegoed. De zorginkoopmarkt        

(ook wel bekostigingsmarkt genoemd) beschrijft de relatie tussen de bekostiger van zorg (in de 

verzekeringsmarkt is dit de verzekeraar of fundraiser) en de ondernemer van een zorgverlenend 

instituut (Smith, 1997). Deze markt ontstaat indien deze twee partijen afspraken maken omtrent de 

afname van zorg (het te verhandelen goed) voor derden (lees: de patiënt). Deze afspraken kunnen 

zich toespitsen op prijs, hoeveelheid, organisatie en inhoud van de zorgverlening. 
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In de zorgsector is sprake van een onvolkomen markt. De volgende voorwaarden van de volkomen 

(concurrerende) markt (Schut, 1999) is in de gezondheidszorg zijn minder aan de orde:  

1. De aanbieder is prijsnemer 

Een zorgaanbieder die als monopolist een bepaalde regio / adherentie of doelgroep bedient, heeft 

weinig te stellen met concurrentie van andere aanbieders. De aanbieder heeft daarmee een 

behoorlijke (lees aanmerkelijke) marktmacht. Er kan dus niet worden voldaan aan de eerste 

marktvoorwaarde dat de aanbieder prijsnemer is. 

2. De afnemer is prijsgever 

De tweede voorwaarde voor volkomen concurrentie is dat de vrager (de patiënt) prijsgever is. Aan 

deze voorwaarde is een aantal structuurkenmerken verbonden. Allereerst dienen er veel vragers 

te zijn. Aan dit kenmerk wordt voldaan. Echter, geen van de vragers naar zorg heeft zoveel macht 

dat hij de prijs of de hoeveelheid kan beïnvloeden. Er is sprake van een sterk heterogeen goed 

dat voor iedereen anders kan zijn. Vervolgens is er geen sprake van volledige informatie: de 

aanbieders hebben een informatievoorsprong op de vragers aangezien zij meer weten over de 

beste behandelmethode dan de patiënt. Tenslotte is het de vraag of patiënt zich wel rationeel-

calculerend kan gedragen indien de meeste keuzen door zijn behandelaar worden gemaakt. 

3. Aanbieders gedragen zich niet strategisch 

De derde voorwaarde is dat de aanbieder zich niet strategisch gedraagt. Dit kan bereikt worden, 

indien zich een groot aantal aanbieders op de markt bevindt, die geen van allen individueel 

invloed kunnen uitoefenen op de uitkomsten van die markt. Indien er sprake is van concentratie 

kan een aanmerkelijke marktmacht ontstaan (de Grave, 2004).  

4. Er is vrije toegang tot de markt 

De laatste marktvoorwaarde gaat uit van vrije toegang tot de markt. Aan deze voorwaarde wordt 

ook niet voldaan: er bestaan zeer hoge toegangsbarrières tot de zorgmarkt. Deze bestaan uit 

onder andere kwaliteits- en opleidingseisen, vestigingseisen, bouwverordeningen en andere 

toelatingseisen. 

 

1.2.3 Markten in de zorgsector. 

Voor aanbieders in de zorgsector bestaan er in wezen twee relevante markten. Enerzijds de markt 

van aanbieders en klanten, Business to Consumer (BtC) en anderzijds de markt van aanbieders en 

zorginkopers: verzekeraars en gemeenten, Business to Business (BtB). Van Montfort (1997) spreekt 

daarom van een 3 marktenmodel (figuur 1). De driehoek typeert de spanningen die er bestaan op het 

terrein van de gezondheidszorg. De “zorgvrager”, een term die als voorbeeld kan dienen van de 

ingeslopen economisering van de zorgsector, is tegelijkertijd verzekerde en patiënt: hij betaalt niet wat 

hij geniet. Hier zien we al direct dat er in de zorgsector niet van een echt economisch principe sprake 

is. Immers, in de economie geldt dat de klant zelf zijn product betaalt en er dus baat bij heeft om zo 

goedkoop mogelijk iets aan te schaffen. In de zorgsector worden de producten door anderen betaald 

en dat heeft tot gevolg dat de patiënt niet direct op de kosten let (moral hazard). We zien hier de 

spanning van een niet eindigende vraag bij een schaarste in de middelen.  
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 Figuur 1: Drie-markten model van v. Montfort. 

 

Pogingen om de patiënt meer verantwoordelijkheid te geven voor een zinnig en zuinig gebruik van de 

zorg hebben niet voldoende tot de beoogde afname van het gebruik geleid (inkomensafhankelijke 

eigen bijdrage, no-claim). De term van “ vraagsturing “ als leidend principe voor de zorgsector zal de 

spanning alleen nog maar vergroten en zal de druk op de middelen enorm laten oplopen. De 

zorgverzekeraar wordt eveneens gemangeld in zijn eigen spanning en controversen: hij wil meer 

verzekerden en doet alles om die te krijgen: sponsort op diverse terreinen, maakt (daarmee) reclame 

en concurreert met andere zorgverzekeraars op prijs en voorzieningen.  Tegelijkertijd is de 

verzekeraar als concessiehouder AWBZ (zorgkantoor) verantwoordelijk voor de inkoop van 

zorgdiensten maar heeft daarvoor niet voldoende geld ter beschikking gesteld gekregen van de 

overheid (macro budget). Spanning dus tussen de op markt gerichte bedrijfsmatige activiteiten van de 

verzekeraars en de collectieve verplichting om iedereen op tijd de zorg te geven die noodzakelijk is 

ofwel aan de behoefte van de patiënt te voldoen. En de overheid zit midden in het veld en wil de 

uitgaven (blijven) beheersen omdat deze een te groot beslag op de algemene middelen leggen. Dus 

blijven de uitgaven tot onder het behoefteniveau beperkt.  

 

1.2.4 Positie van de zorgaanbieder. 

In deze voorstelling van de markten worden verschillende eisen aan de zorgaanbieder gesteld. De 

argumenten voor marktwerking – zoals flexibiliteit, efficiency en een betere afstemming van de zorg 

op de klantvraag – houden vooral verband met de eerste markt (BtC). De meest zichtbare reactie 

daarentegen is vaak gebaseerd op de logica van de tweede markt (BtB). Daarin lijkt het voor de hand 

te liggen dat zorgaanbieders schaalvergroting nastreven met als doel de eigen verkoopmacht te 

vergroten (counter vailing power), vooral nu de zorgverzekeraars eenzelfde beweging hebben 

gemaakt. Van de 39 zelfstandig opererende zorgverzekeraars in 1988 zijn er nog 19 over in 2007, 

waaronder een vijftal dominante marktspelers (ZN, 2006). Het is de uitdaging voor zorgaanbieders om 

de eisen van deze beide markten te verbinden in hun strategisch beleid.  
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1.2.5 Dynamiek in de zorgmarkt. 

De overgang van het aanbodgereguleerde stelsel naar een marktgericht stelsel is een complexe en 

lastig beheersbare operatie. Er zit een flink spanningsveld tussen kostenbeheersing en marktgericht 

werken. De vraag naar zorg moet immers worden beantwoord binnen het bestaande macro 

budgetkader. Daarnaast  vergt  het een  behoorlijke omslag in  cultuur en  mentaliteit bij alle betrokken 

partijen (overheid, aanbieders en financiers). In het nieuwe stelsel is duidelijk sprake van een 

machtsverschuiving van een regulerende, maar terugtredende overheid naar verzekeraars en 

zorgaanbieders. Hoe de machtsverhoudingen precies zullen gaan uitpakken is (nog) niet duidelijk. Er 

is echter wel sprake van concentratie van macht bij de verzekeraars (4-5 grote verzekeraars) en naar 

verwachting en als tegenreactie daarop ook bij de aanbieders (nieuwe fusiegolven). Ook de 

mogelijkheid voor verzekeraars om nieuwe toetreders zonder bijzonder hoge toelatingsdrempels te 

contracteren zal de verhoudingen onder druk zetten (opheffen contracteerplicht) . Het vraagt van de 

zorginstellingen een ondernemende cultuur en dat is voor de meerderheid een nieuw fenomeen. 

Kortom: met de introductie van marktwerking is de dynamiek in de bedrijfstak toegenomen. 

 

1.2.6 De bedrijfstak dynamiek. 

Om succesvol te zijn dient een onderneming verder te kijken dan alleen naar de eigen activiteiten. Zij 

zal bijvoorbeeld ook naar concurrentievoordelen moeten zoeken in de waardeketens van haar 

toeleveranciers, distributeurs, afnemers en consumenten.  

 

 

Figuur 2: Porter-Plus model, de bedrijfstak dynamiek 

 

Tevens zal de onderneming moeten besluiten om al dan niet te investeren in een bepaalde markt, 

gelet op de dynamiek in die markt. Hierbij spelen de aard en intensiteit van de concurrentie in die 

markt een rol. Porter ontwikkelde hiervoor het zogenaamde vijf-krachten model.  
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Hij identificeerde vijf marktkrachten die de structuur en winstgevendheid van een bedrijfstak in relatie 

tot de intensiteit van de concurrentie bepalen. 

In Porter’s oorspronkelijke model van de bedrijfstakdynamiek is sprake van de volgende specifieke 

machtsverhoudingen: 

- de rivaliteit in de bedrijfstak tussen bestaande concurrenten. Naarmate er meer concurrentie 

binnen de bedrijfstak is, zal men meer energie moeten steken in het behouden, dan wel 

uitbreiden van het marktaandeel. 

- daarbij dient men rekening te houden met nieuwe toetreders tot de markt. Op welke wijze en 

tegen welke kosten kan men toetredingsbarrières opwerpen ? 

- de onderhandelingsmacht van de toeleveranciers van arbeid kan de kosten voor arbeid doen 

toenemen. 

- aan de andere kant van het spectrum kan de onderhandelingsmacht van de afnemer leiden 

tot tariefdalingen.  

- wanneer er schaarste dreigt, kunnen substituten de reguliere producten van de markt 

verdringen. De bereidheid van de afnemer om over te schakelen op substituut-producten 

wordt bepaald door de relatieve prijs- / waarde verhouding van de verschillende substituut-

producten en de omschakelingskosten.  

 

 

Breedveld (2003) heeft het model van Porter aangevuld met een aantal sector specifieke elementen: 

- de onderhandelingsmacht van poortwachters, welke de toegang tot zekere verstrekkingen 

bepalen.  

- de invloed van de overheid op de (spel-)regels binnen de bedrijfstak. 

- de directe onderhandelingsmacht van verzekeraars (inkoopmacht) namens hun verzekerden 

kan leiden tot toenemende druk op de tarieven. 

- complementaire aanbieders krijgen, afhankelijk van hun dominantie, in toenemende mate 

invloed op de bedrijfsvoering van de overige organisaties in de keten.  

 

1.2.7 Strategische dilemma’s. 

Op bestuursniveau zal een helder antwoord gegeven dienen te worden welke portfolio en product-

markt combinaties worden gehanteerd in de dynamiek van de bedrijfstak. In de cure-sector is 

bijvoorbeeld een onderscheid aan te brengen naar acute en intensieve zorg, chronische zorg, 

diagnostiek, electieve of spoedeisende zorg en hoog-complexe zorgvragen. In de care-sector speelt 

veel meer de kwestie van een specialistisch of generalistisch zorgaanbod. Bovendien zullen de 

kostenintensieve en minder kostenintensieve zorgvormen tegen elkaar moeten worden afgewogen 

hetgeen kan leiden tot het afstoten van activiteiten. Daarnaast zal zowel in de cure als in de care 

sector door het concern een keuze moeten worden gemaakt op het gebied van marketing en 

branding. Gaat een zorginstelling voor productkwaliteit, servicekwaliteit of operationele kwaliteit 

(Treacy en Wiersema, 1995) of juist een combinatie hiervan? Operationele kwaliteit 

(kostenleiderschap) vraagt bijvoorbeeld om schaalvergroting, gestandaardiseerde werkprocessen, 

kostenreductieprogramma’s en gedetailleerde kostprijscalculaties.  
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Productkwaliteit (productleiderschap) vraagt om een continue productontwikkeling en marketing, 

hooggeschoolde en deskundige zorgverleners en complexe en unieke producten. Servicekwaliteit 

(klantleiderschap) vraagt om een perfecte kennis van de klant, flexibele werkprocessen, 

verantwoordelijkheden laag in de organisatie en persoonlijke benadering. Strategische keuzes die 

bepalend zijn voor de structuur en cultuur van de organisatie. 

 

Ook over de organisatievorm en de onderdelen binnen een organisatie moeten keuzes gemaakt 

worden. Gaat de organisatie bestaan uit meerdere, juridisch zelfstandige of apart gepositioneerde 

onderdelen of wordt alles onder één dak gehouden? Op welke wijze wordt de ondersteuning 

georganiseerd en bekostigd? In eigen beheer of door  outsourcing (Strikwerda, 2004)? Keuzes hierin 

kunnen leiden tot andere eigendomsverhoudingen en een wijziging van de relaties binnen het 

concern. Meerdere labels, van verschillende kwaliteitsniveaus, kunnen binnen één concern gaan 

opereren op dezelfde markt. Op basis van de portfoliokeuzes worden in toenemende mate aparte 

bedrijfsonderdelen (in welke juridische vorm dan ook) gevormd met een eigen financiële 

verantwoordelijkheid voor de diensten die worden geleverd.  

 

1.2.8 Ontwikkelingsrichtingen. 

Op welke manier de strategische ontwikkeling door een organisatie wordt vormgegeven hangt sterk af 

van de antwoorden van het management op bovenstaande issues en de ambities van de organisatie 

die daarbij een rol spelen, ook wel strategic fit en strategic stretch genoemd (Johnson en Scholes, 

2005). Daarnaast zal de kwaliteit van de geboden service en snelheid van de dienstverlening van 

doorslaggevende betekenis worden. Dit vraagt om een andere bedrijfsvoering en bestuurders met 

strategisch inzicht en ondernemerschap (TNO, 2005). Welke strategie ook wordt gekozen, er zal in 

alle gevallen afstemming plaats moeten vinden met de externe ontwikkelingen, de interne vertaling 

daarvan en aansluiting op de structuur en cultuur binnen de organisatie. Een bedrijf zal alleen 

succesvol kunnen opereren als het een duidelijke en andere strategische positie kiest dan haar 

concurrenten (Markides, 2004).  

De verwachting is dat aanbieders een strategie naar de typologie van Porter gaan ontwikkelen om hun 

concurrentiepositie te verbeteren. Daems & Sytsma hebben een aanvulling op de typologie van Porter 

geïntroduceerd. Zij stellen dat er, aanvullend op de concurrentie strategieën van Porter, twee soorten 

basisstrategieën bestaan: 

• Positieverbeterende strategieën 

• Concurrentieverminderende strategieën 

Hierbij zijn de positieverbeterende strategieën dezelfde als de strategieën uit de typologie van Porter. 

De concurrentieverminderende strategieën zijn: 

• Het vergroten van de concentratiegraad in de bedrijfstak 

• Het strategisch afschermen van de markt 

• Het maken van marktafspraken 

• De onzekerheid over strategisch gedrag verminderen 

Met name deze concurrentieverminderende strategieën kunnen gaan leiden tot strategische allianties 

en fusies. 
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1.3 Fusies zijn van alledag. 

Fusie als strategische ontwikkelrichting is een mogelijkheid om onder meer toegang te krijgen tot 

uitgebreidere expertise en andere markten. Ook kan het meer efficiency en kostenbeheersing 

opleveren. Maar over fusies in het algemeen is nog wel het een en ander te zeggen. Allereerst valt op 

dat fusies zich manifesteren in golven (Schenk, 1996). Er zit een soort collectieve dynamiek in het 

verschijnsel. Fusies kunnen meer fusies veroorzaken, zoals in de voorgaande fusiegolven van de 

jaren ‘20, ’60, ‘80 en ‘90. Schenk spreekt in dit geval van de fusie-paradox: ondernemers imiteren en 

dwingen elkaar als het ware over te gaan tot overname / fusie. De economische theorie van dit 

gedragsfenomeen stelt dat bestuurders meer nadelen zien in het laten lopen van een acquisitie dan in 

de eventuele schade die de overname aanricht.  

Ten tweede valt op dat fusie veelal wordt aangedreven door de qua schaal leidende organisaties in de 

sector, terwijl bij deze ondernemingen de Minimale Optimale Omvang (Scherer, 1980) allang is 

bereikt. Daarnaast bestaat het gevaar dat de Wet van de Afnemende Meeropbrengst in werking gaat 

treden bij verdere schaalvergroting (Samuelson, 1978). Blijkbaar spelen bedrijfseconomische gronden 

bij deze grotere bedrijven geen dominante rol meer ter legitimatie van een (verdere) fusie (Berenschot 

2005). 

 

Figuur 3: Minimale optimale omvang 

 

De minimale optimale omvang.                                                                                                           

De MOO bepaalt de minimaal vereiste omvang van een organisatie om kostenefficiënt een product 

in de markt te zetten. 
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Figuur 4: Wet van de afnemende meeropbrengst 

  

Wet van de afnemende meeropbrengst.                                                                                          

Indien aan een constant gehouden hoeveelheid van een productiefactor successievelijk eenheden 

van een  variabele productiefactor worden toegevoegd, zal de productie eerst meer dan evenredig 

stijgen, maar voorbij een bepaald punt minder dan evenredig, en mogelijk zal deze tenslotte zelfs 

dalen. 

 

1.3.1 Fusie als antwoord op de marktontwikkelingen. 

Fusie lijkt dus het meest gegeven antwoord op de strategische vraag hoe een stevige marktpositie te 

bereiken. De argumenten om te fuseren mogen voor de zorgorganisaties dan legitiem en divers zijn, 

de intentieverklaringen en fusiedocumenten verschillen op dit punt onderling niet significant van elkaar 

(NMA, 2004 - 2006). Over het algemeen willen zorgaanbieders sterkere (markt) posities innemen, 

zorgketens realiseren en regisseren, gespecialiseerde zorg (blijven) bieden, meer innovatiekracht 

ontwikkelen, efficiëntievoordelen boeken en hun inkoopkracht vergroten. Ook willen ze investeringen 

in administratieve systemen kunnen doen die onder meer vanwege nieuwe financieringssystemen 

noodzakelijk zijn. Tot slot willen ze meer carrièremogelijkheden bieden aan hun medewerkers. Het zijn 

overtuigende argumenten, met terechte overwegingen die aansluiten bij en anticiperen op de 

ontwikkelingen in de sector. De genoemde voornemens op zich zullen geen maatschappelijke 

weerstand oproepen. Ook wat betreft de batengroei hebben de fusieorganisaties het tot nu toe goed 

gedaan, zo laat de Top 100 Zorginstellingen zien (PWC/Zorgvisie, 2005). Maar is dit succes 

houdbaar? 
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1.3.2 Fusie gedoemd te mislukken ? 

De oorzaak voor het succes is, naast autonome groei en productievermeerdering, voor de meeste 

organisaties toch vooral de ingezette schaalvergroting geweest. Maar of schaalvergroting door fusie 

ook werkelijk het beoogde succes heeft, afgemeten aan de formele intenties, valt te betwijfelen als we 

de critici moeten geloven. Schenk bekritiseert de vele fusies in de verschillende sectoren. 

Internationaal onderzoek over de afgelopen 30 jaar laat zien dat slechts 15 procent van de fusies als 

succesvol beschouwd kan worden (Bartel, Schenk, 2002). Over het algemeen verzandt men in interne 

organisatievraagstukken en wordt uit het oog verloren waar het uiteindelijk om gaat, namelijk de klant. 

Door meer van het zelfde samen te voegen, is de energie naar binnen gericht en zoekt men het vooral 

in rationalisatie van processen. De intentionele klantwaardevermeerdering krijgt over het algemeen te 

weinig aandacht, zeker in het begin van fusieprocessen. In feite dient maar één criterium getoetst te 

worden: de beoogde klantwaardevermeerdering (Broekman, 2006). Daarop wordt uiteindelijk het 

succes van de schaalvergroting beoordeeld.  

 

1.3.3 Besluitvorming tot fusie. 

Wat maakt dan dat bestuurders toch willen fuseren tot grote concerns? Als de omstandigheden voor 

de aanbieders op de zorgmarkt vrijwel identiek zijn en het concurrerend onderscheid doorslaggevend 

zal moeten zijn en de wet van de afnemende meeropbrengst op de loer ligt, wat maakt dan dat veel 

instellingen in de zorgsector kopieergedrag vertonen? Immers, in toenemende mate wordt gekozen 

voor schaalvergroting door fusie als antwoord op de concurrentiedynamiek in de sector. Het hoge 

percentage mislukte fusies roept ook vragen op. Behalve de dominante expliciete intenties                    

(strategische positionering, bedrijfsvoering en zorginhoud) zijn er waarschijnlijk ook nog andere,          

“verborgen overtuigingen“ die een rol spelen in de besluitvorming.  

Hoewel uit de expliciete intentieverklaringen geen impliciete motieven terug te vinden zijn, wordt de rol 

daarvan in het besluitvormingsproces wel erkend (Korthals en Pelzer, 2000). Wellicht kan men 

vervolgens redeneren dat een zorgvuldige analyse van de probleemstelling onvoldoende tot haar 

recht is gekomen, dan wel dat andere factoren de besluitvorming hebben beïnvloed. Dit roept de 

vraag op of deze aanname te onderbouwen is, want gelet op de belangen die er op het spel staan is 

nader onderzoek naar de kwaliteit van het besluitvormingsproces gewenst.  

Dit leidt tot de volgende vraagstelling: 

 

Hoe kan de kwaliteit van de besluitvorming tot fusie door bestuurders in de 

gezondheidszorg worden verbeterd? 
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Hoofdstuk 2. Besluitvorming 

 

2.1 Wat is een besluit? 

Het nemen van besluiten is essentieel voor het voortbestaan en vindt voortdurend plaats in 

organisaties. Maar wat is een besluit?  

Mintzberg definieert een besluit als “a specific commitment to action” (Mintzberg et al. 1976). Andere 

onderzoekers (Emory en Niland, 1968) op dit terrein omschrijven een besluit als volgt: “if a decision is 

taken this means that an actor, the decision maker, has selected one purpose or plan and has 

committed himself to it”. Zowel de keuze als de verbintenis zijn daarin belangrijk. Noorderhaven 

(1995) beschrijft, dat wanneer geen keuze kan worden gemaakt of wanneer de beslisser zich niet 

verbonden voelt aan de keuze, er in praktische zin geen sprake is van een besluit. De basiselementen 

in een besluitvormingssituatie zijn: de beslisser, de uitkomsten, en de middelen die leiden tot de 

uitkomsten. 

 

De spelers in de besluitvormingsarena op het gebied van fusies van organisaties in de  

gezondheidszorg zijn respectievelijk de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht, de Raad 

van Bestuur/directeuren, ondernemingsraden, cliëntenraden, en eventueel gezaghebbende 

stafadviseurs nabij bestuur/directie. Ook anderen in de omgeving spelen een belangrijke rol, zoals 

financiers en overheid. De mate waarin de verschillende actoren een rol spelen in het 

besluitvormingsproces wordt mede bepaald door de verschillende posities die deze actoren innemen. 

Naarmate de invloed van de bestuurder groot en meer bepalend is zullen de andere actoren een 

bescheidener rol spelen. Omdat ons onderzoek zich richt op de toch wat grotere concernvorming 

zullen we ons vooral focussen op het besluitvormingsproces van de bestuurder.  

 

In dit hoofdstuk richten we ons daarbij nadrukkelijk op de achterliggende theorie van de meest 

gehanteerde visies op beslissingsprocessen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: De stappen in het besluitvormingsproces 
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De afgelopen decennia is veel onderzoek verricht naar besluitvorming. Binnen het onderzoeksgebied 

kunnen twee terreinen worden onderscheiden: de individuele besluitvorming (besliskunde) en de 

groeps- en organisationele besluitvorming.  

De literatuur is lange tijd gedomineerd door de veronderstelling dat besluitvorming volledig rationeel 

zou kunnen verlopen; een besluitvormingsproces waarin alle alternatieven en de gevolgen van de 

alternatieven bekend zijn en de keuze gericht is op optimalisering.  

 

2.2 Visies op het besluitvormingsproces. 

 

Rond besluitvorming bestaat een groot 

aantal theorieën over de wijze waarop 

beslissingen tot stand komen. Volgens onder 

andere Mintzberg is een wezenlijk kenmerk 

van besluitvorming, dat het een procesmatig 

karakter heeft. Besluitvorming is een proces 

dat tijd kost. Dat geldt zowel voor het keuze- 

als het “commitment”-proces. Mintzberg e.a. 

definiëren het besluitvormingsproces als “a 

set of actions and dynamic factors that 

begins with the identification of a stimulus for 

action and ends with the specific commitment 

to action”. Via een besluitvormingsproces kan de beslisser een probleem structureren, waardoor het 

vraagstuk overzichtelijker wordt. De verschillende alternatieven kunnen systematisch met elkaar 

vergeleken worden, zodat de beslisser overzicht houdt, en in staat is een optimale beslissing te 

nemen.  

Uiteindelijk is het doel van alle beslissingsprocessen het nemen van een optimale beslissing. De wijze 

waarop dit geschiedt, verschilt echter wel per theorie of model.  

 

Zodoende kunnen we een aantal visies op beslissingsprocessen onderscheiden. Evenals Keen en 

anderen kunnen we grofweg daarbij een volgend onderscheid maken (Keen en Scott Morton,1978, 

Belkaoui, 1980):  

1. de klassieke visie van de onbeperkte rationaliteit  

en  

2. de visie van de beperkte of gelimiteerde rationaliteit. Deze tweede visie kent weer een 

 onderverdeling in een aantal varianten: 

a. “the satisficing and proces-oriented view” 

b. “the organizational process view”   

c. de politieke beslissingstheorie  

d. de cognitieve stijl van besluitvorming 

Deze laatste vier te onderscheiden varianten of benaderingen van het beslissingsproces worden 

aangeduid als beperkt rationeel, omdat steeds één van de veronderstellingen die in de klassieke of 

onbeperkt rationele visie wordt gehanteerd, wordt losgelaten.  
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Daarnaast is de aangegeven indeling van deze varianten gekozen omdat “the organizational proces 

view” in belangrijke mate stoelt op “the satificing and proces-oriented view”. En vervolgens sluit de 

visie van de politieke beslissingstheorie hier weer goed bij aan.  

 
2.3 De klassieke visie van de onbeperkte rationaliteit. 

 

Vanuit economische en bedrijfskundige 

theorieën is lange tijd aangenomen dat een 

beslisser bij een keuze in alle gevallen voor 

de meest rationele wijze van handelen zou 

kiezen. 

De onbeperkt rationele (of normatieve) 

theorie inzake besluitvorming ziet er kort 

samengevat als volgt uit: er is een probleem 

en alternatieve oplossingen dienen zich aan. 

Deze alternatieven worden gewogen tegen 

de criteria waaraan de oplossing moet 

voldoen. Men kiest vervolgens het alternatief 

dat “het beste” voldoet aan de gestelde criteria. In dit geval is sprake van “maximizing” gedrag van 

beslissers.  

 

Deze theorie is gebaseerd op de volgende veronderstellingen:  

• Het doel ligt vast, over de criteria is men het eens.  

• Van uitlopende belangen of coalities is geen sprake. Een beheersmatige organisatiestijl heeft de 

overhand.  

• Het probleem is gestructureerd.  

• De beslisser identificeert zich volledig met het organisatiedoel. Hij maakt zijn persoonlijke doelen 

daaraan ondergeschikt.  

• Een verzameling van alternatieven is gegeven.  

• Het “nut” van deze alternatieven kan worden vastgesteld.  

• Tenslotte kan het nut worden gemaximeerd (nutsmaximalisatie).  

 

De rationele besluitvormingstheorie veronderstelt dus in zijn totale omvang het bestaan van volledige 

informatie en daarmee nagenoeg de afwezigheid van onzekerheid.  

Het rationaliteitsbegrip komt dus samengevat erop neer, dat de beslisser in staat is de alternatieven te 

overzien, deze te ordenen en voor dat alternatief te kiezen dat het meeste nut (winst) voor de 

onderneming oplevert. Deze veronderstelling past bij een mechanistisch beeld van de organisatie.  
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2.4 De visie van de beperkte rationaliteit. 

 

In de praktijk blijken besluitvormings-

processen zich veel minder volgens het 

patroon van de “normatieve theorie” af te 

spelen dan men oorspronkelijk in deze 

theorie verwachtte. Zowel vanuit de 

omgeving, de organisatie, alsook vanuit de 

medewerkers ontstonden er impulsen, die 

deze “klassieke” veronderstellingen hebben 

ondergraven. Met name Simon en anderen, 

hebben geprobeerd naar aanleiding van 

bevindingen uit de praktijk te komen tot een 

nieuwe theorievorming over de 

besluitvorming in organisaties ( Simon, 1997, March en Olsen, 1976). De omgeving wordt steeds 

vaker gekarakteriseerd door turbulentie, waardoor de onzekerheid toeneemt en minder informatie 

beschikbaar is dan gewenst. Ook hebben belanghebbenden soms aanzienlijke conflicterende 

belangen. Het is dan feitelijk onmogelijk alle alternatieven op een rij te krijgen en die langs het 

criteriaprofiel te leggen.  

 

In de mechanistische organisatie, die functioneert volgens het bureaucratische beeld, kan er 

maximeringsgedrag zijn vanuit een gezamenlijke en centrale doelstelling. In organisaties die minder 

bureaucratisch zijn (professionele organisaties, politieke organisaties) gaat dit in veel mindere mate 

op. Daarnaast kost het rationele besluitvormingsmodel zeer veel tijd, personele inzet, en materiële 

middelen en geld. Er wordt uitgegaan van een alomvattende kennis van het probleem dat om een 

oplossing vraagt. Daarmee is dit model meer normatief dan realistisch. De praktijk wijkt op tal van 

punten van de ideaaltypische situatie af. Zo is er niet altijd sprake van adequate informatie, is  het 

probleemoplossend vermogen van de mens slechts beperkt, en is een alomvattende volgorde van 

voorkeuren in werkelijkheid niet altijd te bepalen.  

Daarnaast worden ook de kosten van het zoeken naar alternatieve mogelijkheden in aanmerking 

genomen. Van de theorie van de beperkte rationaliteit zijn in de loop der tijd vier verdiepingsvarianten 

ontwikkeld. 
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2.4.1 The satisficing and proces-oriented view.  

 

Herbert Simon (1997) is de grondlegger van 

de “the satisficing and proces-oriented view”. 

In een flink aantal publicaties heeft hij, al dan 

niet samen met anderen, zijn opvattingen 

hierover beschreven. Zij constateerden onder 

andere het bestaan van de beperkte 

rationaliteit (“bounded rationality”) en de 

tevredenheid met niet-optimale besluiten, 

ook wel genoemd “satisficing” (Pool, 1990).  

In een ideaal rationeel proces kan een 

beslisser alle mogelijke handelswijzen in alle 

omstandigheden op de mogelijke gevolgen 

van dit handelen beoordelen. Op grond van deze beoordeling wordt de handelswijze met de meest 

gunstige uitkomst geselecteerd en in gang gezet. In de praktijk wordt echter niet aan de 

randvoorwaarden voor zuiver rationele besluitvorming voldaan.  

 

Beperkte rationaliteit is dan ook een gegeven in de bestuurlijke realiteit. De gelimiteerde intelligentie 

van een mens zorgt ervoor dat niet alle (mogelijke) gevolgen van een handelswijze voorzien kunnen 

worden, of dat niet alle potentiële alternatieven om te handelen betrokken worden in de beoordeling. 

Daarnaast kunnen, zoals ook verwoord in de kanttekeningen bij het rationele besluitvormingsmodel, 

ook factoren van buitenaf de rationaliteit van besluiten nadelig beïnvloeden, zoals een beperkte tijd of 

de hiërarchie in een organisatie. De uitkomst van het besluitvormingsproces is daarom “niet de meest'' 

rationele keuze, maar slechts ''een beperkt'' rationele keuze. Simon heeft met zijn theorie van de 

bevredigende oplossing een realistische beschrijving van bestuurlijke besluitvormingsprocessen op 

het oog. Hij is van mening dat de procedure van de bevredigende oplossing in de praktijk tot “de 

beste” beslissing leidt. Het rationele besluitvormingsmodel beschouwt hij daarbij als het najagen van 

hersenschimmen. In dergelijke procedures let men niet op de kosten van het speuren, maar streeft 

men naar de beste oplossing.  

 

De theorie van de bevredigende oplossing kan nog in een ander opzicht betekenis krijgen. Wat voor 

de ene beslisser voor de hand liggende alternatieven zijn, zijn voor de andere aan uniek denkwerk 

ontsproten mogelijkheden. Wat voor de een een acceptabele oplossing is, is voor de ander een 

onbereikbaar ideaal. Het begrip acceptabele oplossingen (origineel: satisfying solutions) komt voort uit 

de psychologie van de mens. Zodra er een keuzemogelijkheid is gevonden met een acceptabele 

uitkomst, zal het besluitvormingsproces worden afgebroken. Latere alternatieven zullen niet meer 

worden beoordeeld en worden uitgesloten van het besluitvormingsproces. De kans bestaat dan wel, 

dat één van de aldus verworpen alternatieven een gunstiger uitkomst zou hebben opgeleverd.  
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Vaak zal gekozen worden voor een acceptabele oplossing, en niet voor de meest rationele 

handelswijze.  

 

2.4.2 The organizational process view. 

 

In diverse publicaties (March en Simon, 

1958) wordt ervan uitgegaan dat voor de 

verklaring van gedrag van organisaties het 

gedrag van individuen als uitgangspunt 

moet worden genomen. Gedreven door de 

ideeën van Simon hebben March en Olsen 

(1979) verschillende zogenaamde 

gedragswetenschappelijke theorieën 

ontwikkeld. Dit met als doel het gedrag, in 

de betekenis van een specificatie van het 

beslissingsproces, van organisaties te 

verklaren. “Een organisatie is tenslotte een 

verzameling mensen, en wat de organisatie bewerkstelligt wordt door mensen gedaan.” De 

basiskenmerken van de organisatiestructuur worden daarbij afgeleid van de wijze waarop mensen 

beslissingen nemen.  

 

Een belangrijk aspect bij de beoordeling van beslissingsprocessen in organisaties, is de vraag op 

welke wijze met belangentegenstellingen of conflicten wordt omgegaan.  

Door March en Simon worden conflicten in 3 groepen verdeeld: 

• individuele conflicten bij besluitvorming 

• organisatorische conflicten  

- individuele 

- groepsconflicten  

• conflicten tussen organisaties 

De auteurs behandelen in hun publicaties verschillende redenen voor het ontstaan van 

organisatorische conflicten. Zo wordt de noodzaak van gezamenlijke besluitvorming over beperkte 

middelen, de verschillen in doelstellingen, en de onderlinge afstemming besproken. Tenslotte komen 

ook de verschillen in individuele waarnemingen aan de orde.  

Zij menen dat door het starten van nieuwe zoekprocessen naar een gemeenschappelijk aanvaardbaar 

alternatief, door het aanwenden van voldoende overtuigingskracht door het management, of door 

onderhandelingen, conflicten kunnen worden opgelost. Uiteindelijk zal dan “de organizational man” 

gevoelig zijn voor de gemeenschappelijke belangen van de organisatie en zich neerleggen bij een 

compromis.  

 

Cyert en March (1963) gaan hierin een stap verder en beschrijven het beslissingsproces als een stap 

voor stap proces waarin ervaringen en de daaraan gerelateerde verwachtingen een belangrijke rol 

spelen. 
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Deze “subjectieve” verwachtingen worden beïnvloed door verschillende informatie, afhankelijk van de 

plaats en de positie in de organisatie. Daarnaast is er op grond van onderzoekingen enig bewijs van 

bewuste manipulatie van deze verwachtingen.  

In hun theorie wijzen Cyert en March erop, dat organisaties aan onzekerheidsreductie doen door het 

hanteren van regels of beslissingsprocedures.  

 

In het zogenaamde “garbage can” model (de vuilnisvattheorie) van Cohen, March & Olsen (1972) 

wordt het beperkt rationele besluitvormingsmodel verder uitgewerkt. 

Naar de mening van bovenstaande auteurs werken de traditionele besluitvormingstheorieën niet 

wanneer een duidelijke doelstelling ontbreekt, de organisatie en haar functioneren voor de leden 

ondoorzichtig is, en er participanten in het organisatorisch proces optreden die in rol en inzet wisselen.   

De genoemde schrijvers spreken dan van “georganiseerde anarchie”, zoals die veelvuldig voorkomt in 

politieke, opleidings- en onwettige organisaties.  

In de literatuur van March en Olsen blijkt dat beslissingsprocessen vaak in een onvoorspelbare 

volgorde verlopen, omdat  

� het gedrag niet altijd zuiver doelgericht is, 

� het gedrag ook niet altijd consistent is,  

� doelen vaak achteraf aan de hand van keuzes vastgesteld worden, en  

� bij de besluitvorming zaken als traditie, intuïtie, vertrouwen en impulsiviteit gehanteerd worden. 

 

In deze “anarchie” moet de beslisser orde scheppen. Hij kijkt in de “garbage can” en bepaalt op basis 

daarvan welke besluitvormingstrajecten hij op gang brengt en wie daarbij betrokken zullen worden. 

Problemen die nog niet besluitrijp zijn, moet hij nog enige tijd laten “borrelen”. 

Een reële angst die bij de beslisser kan voordoen is de mogelijkheid dat hij zelf tijdens het proces in 

de “garbage can” terechtkomt. Het kan natuurlijk ook gebeuren dat er naar zijn oordeel te weinig 

“borrelt” in de “garbage can”. Hij zal dan de energie moeten opvoeren.  

 

Daartoe is een scala van mogelijkheden aanwezig. Pas in de laatste fase of in uiterste noodzaak dient 

de beslisser zich te koppelen aan een oplossing van het probleem: doet hij dit te vroeg, dan belandt hij 

zelf in de “garbage can”.  

Ook de toegangsregulatie is van grote betekenis. Omdat individuen oplossingen of problemen bij zich 

dragen, kan met dit zogenaamde regulatiemechanisme de uitkomst van de besluitvorming beïnvloed 

worden. Wil de beslisser bijvoorbeeld geen echt besluitvormingsproces, dan laat hij participanten toe 

die het waarschijnlijk nooit met elkaar eens zullen worden.  

Wenst hij snelheid, dan wordt een kleine groep benoemd, waarvan de participanten elkaar goed 

liggen en wordt deze voorzien als de autoriteit van de topmanager.  

Overigens kan de beslisser niet altijd in alle vrijheid de toegang reguleren; er zijn belemmerende 

factoren, waaronder andere (mede)beslissers. Deze kunnen hem tegen zijn wil (andere) 

keuzemomenten opdringen. Zij eisen toegang en nemen een besluit op een moment dat hen dat 

uitkomt. Dit doet de complexiteit toenemen.  
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Samengevat, de mens probeert als probleemoplosser weliswaar zo goed mogelijk beslissingen te 

nemen, maar realiseert zich tevens dat dit niet altijd aantoonbaar en ronduit de beste oplossing kan 

zijn. Met deze “beperkte” mens als uitgangspunt hebben zich organisatietheorieën ontwikkeld, die 

aanvankelijk een redelijk harmonieus beeld geven van het functioneren van organisaties, om 

uiteindelijk uit te komen op het beeld van een vuilnisvat.  

Het vuilnisvat is gevuld met wisselende doelstellingen, beslissingsproblemen, alternatieve oplossingen 

en leden van de organisatie. Afhankelijk van toevalligheden komt een combinatie van de vier 

elementen uit het vat. Deze “trekking” wordt dan aangeduid als een beslissing. Langzamerhand 

naderen we dan de politieke component van het gedrag. 

 
2.4.3 De politieke beslissingstheorie  

 

Als de voorkeuren tussen de verschillende 

partijen botsen, bepaalt - in de politieke 

beslissingsliteratuur - de machtspositie van 

deze partijen de uitkomst van het 

beslissingsproces. Macht wordt dan 

gebruikt om de weerstand van anderen te 

breken om zelf de gewenste richting in te 

kunnen slaan. Om organisatorische 

beslissingen te kunnen verklaren is het 

noodzakelijk om niet alleen de deelnemers 

aan het beslissingsproces te kennen. Ook 

hun belangen, hun machtspositie, alsmede 

de wijze waarop in het beslissingsproces tot een besluit wordt gekomen. Van cruciaal belang in het 

politieke besluitvormingsmodel is, dat niet de uitkomst, maar het proces dat tot de beslissing leidt 

centraal staat. Het creëren en verder uitbouwen van “draagvlak” om acceptatie van het resultaat te 

verkrijgen, wordt tijdens het beslissingsproces van belang geacht.  

 

Een stap voor stap benadering van het besluitvormingsproces om tot een resultaat in de vorm van een 

beslissing te komen die bovendien voldoende draagvlak in de organisatie heeft, wordt in de literatuur 

wel aangeduid als “incrementalisme”. Dit wordt door Charles Lindblom (1959) gezien als een 

verbijzondering van de politieke beslissingstheorie. Lindblom borduurt hierbij verder op de bounded 

rationality van Herbert Simon. Lindblom is een Amerikaanse econoom en politicoloog en staat bekend 

om zijn theorie over “the Science of Muddling Through” of de wetenschap van het “doormodderen”. 

Ook wel benaderd als “besluitvorming bij stukjes en beetjes”. Lindblom had kritiek op het economisch 

planbeleid van de jaren ‘50, wat heel typisch was voor die tijd. Toen heerste namelijk het idee van de 

maakbare samenleving heel erg. Hij vroeg zich af waarom de overheid zo fanatiek gebruik maakte 

van rationele methoden als mensen maar zo beperkt rationeel zijn. 
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De incrementele theorie beschrijft in hoofdlijnen het volgende proces:  

• De beslisser richt zich op bekende en vertrouwde alternatieve mogelijkheden.  

• Hij oriënteert zich daarbij op een marginale verbetering van de bestaande situatie.  

• Hij geeft ruimschoots aandacht aan de beschikbaarheid van middelen om de marginale 

verbetering te realiseren.  

• Hij kiest voor een gedragslijn die slechts marginaal afwijkt van de bestaande situatie.  

Beslissingen zijn in de visie van Lindblom compromissen tussen gevestigde belangen: een 

aanzienlijke koerswijziging is daarbij zeker op de korte termijn niet te verwezenlijken. “Checks and 

balances” en “countervailing forces” (krachten en tegenkrachten) vormen de context voor 

incrementele besluitvorming.  

 

Ook Quin (1980) heeft hier iets over gezegd. Quin stelt, op basis van een onderzoek naar de 

strategische veranderingsprocessen bij in zijn optiek goed geleide ondernemingen, dat de in deze 

ondernemingen gehanteerde benaderingen nauwelijks overeen kwamen met die in de strategische 

planning- of strategisch management literatuur beschreven rationeel-analytische zienswijze. Volgens 

Quin ontstaan de meeste effectieve strategieën langzamerhand (stap voor stap), door een iteratief 

proces waarin de organisatie experimenteert en lering trekt uit een serie van kleine (incrementele) 

commitments, en niet vanuit een op rationeel analytische basis verkregen globale formulering van een 

complete strategie. Quin’s logisch incrementalisme houdt in dat managers, gegeven de tijdsbepaalde 

interne en externe omstandigheden, steeds op incrementele wijze besluiten nemen en op deze wijze 

de ontwikkelingsrichting van de onderneming vorm en inhoud geven.  

Strategische verandering ontstaat in een deels analytisch, deels politiek geladen interactie tussen de 

sleutelactoren van de onderneming. De kern van Quin’s zienswijze is dat strategische verandering kan 

worden gezien als een stap voor stap evolutionair proces, “where executives muddle through with a 

purpose”. Quin maakt echter niet zichtbaar hoe dit proces verloopt en hoe in de interactie tussen 

managers nieuwe inzichten (kennis) ontstaan, op grond waarvan managers handelend optreden.  

 

De incrementele beslissingsprocedure leidt bij lange na niet tot “de beste beslissing”. De 

besluitvorming leidt slechts tot een kleine correctie van de bestaande, als een probleem ervaren 

situatie. Het alternatief met de meest wenselijke incrementele verandering ten opzichte van de “status 

quo” wordt gekozen. Incrementele beslissingen zijn daarmee het resultaat van een 

besluitvormingsproces waarin recente beslissingen de koers bepalen.  

 

Wanneer we de bevredigende oplossingstheorie van de ”satisficing and proces-oriented view” 

vergelijken met het incrementalisme in de politieke beslissingstheorie, dan heeft de incrementalist een 

aspiratieniveau dat maar net boven berusting in het beslissingsprobleem uitstijgt. Waar de 

bevredigingszoeker genoegen neemt met een bevredigende oplossing, is de incrementalist zelfs 

bereid een oplossing te aanvaarden, die neerkomt op de minste van twee kwaden.  

Met andere woorden, er zijn verschillende individuen als beslisser te typeren. Nog een stap verder in 

het meer centraal stellen van de mens in plaats van het proces gaat de cognitieve beslissingstheorie. 
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2.4.4 De cognitieve stijl van besluitvorming. 

 

Individuen verschillen ten aanzien van de 

wijze waarop ze beslissen als gevolg van 

verschillen in mentale, ook wel aangeduid 

als cognitieve processen. De beslisser met 

zijn/haar unieke cognitieve processen staat 

hierbij centraal. Cognitie heeft betrekking 

op activiteiten als het waarnemen, het 

interpreteren, en evalueren van informatie, 

denken, leren en probleemoplossen. Hierbij 

spelen gedachten, kennis, inzichten en 

ervaringen, (samengevat ook wel 

aangeduid als cognitie) van een individu 

ten opzichte van zichzelf en de omgeving een belangrijke rol. Met de cognitieve stijl van een individu 

wordt dan het handelen op grond van persoonlijkheidskenmerken bedoeld, en dit begrip wordt 

gebruikt voor het onderscheiden van verschillende typen beslissers.  

Door Mason (1973) e.a (Mckenny en Keen, 1974)  worden voor het onderscheid in beslisserstypen 

ten aanzien van het waarnemen c.q. het verzamelen van gegevens uit de omgeving, twee 

psychologische functies onderscheiden: “sensation” en “intuition”.  

Ten aanzien van de evaluatie ook twee, namelijk: “thinking” en “feeling”. Als vervolgens aangenomen 

wordt dat waarnemen en evalueren (beoordelen) onafhankelijk van elkaar zijn, kunnen een viertal 

beslissingstypen onderscheiden worden: 

1. sensation-thinking  

2. sensation-feeling 

3. intuition-thinking 

4. intuition-feeling  

 

Het onderscheid tusssen “sensation” en “intuition” wordt door Mason en Mitrof (1973) als volgt 

verwoord. Bij het “sensation type” spelen zintuiglijke processen, objectieve, harde feiten en aandacht 

voor detail een grote rol. “Intuition” daarentegen verwijst naar de mogelijke manieren van dingen 

waarnemen. Waar “sensation” objecten waarneemt zoals ze zijn, in afzondering en in detail, neemt 

“intuition” deze waar zoals ze zouden kunnen zijn en in totaliteit.  

Een “thinking” individu behoort tot het type dat primair afgaat op cognitieve processen. Aan de andere 

kant is een “feeling” type meer een individu die zich laat leiden door affectieve processen. “Thinking 

types” systematiseren, waar “feeling types” meer morele standpunten innemen en zich meer 

bekommeren om morele oordelen. Door Middlemist en Hitt (1988) is dit in onderstaande tabel 

uiteengezet. 
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Figuur 6: Tabel perceptie- en beoordelingsstijlen van beslissers 
 
 
Op grond van dit onderscheid in beslissingstypen ontwikkelden McKenney en Keen een model om de 

rol van cognitieve processen in het besluitvormingsproces aan te geven. Aanleiding voor hun 

onderzoek is hun constatering dat managers en managementwetenschappers werkzaam zijn in twee 

gescheiden culturen, elk met eigen doelstellingen, talen en methoden. Een effectieve communicatie 

en samenwerking tussen de twee culturen is  daardoor minimaal. De wetenschappers hanteren een 

analytische, systematische en methodologische wijze van probleem oplossen, terwijl veel managers 

daarentegen volgens McKenny en Keen meer intuïtief te werk gaan.  

 

Het cognitieve stijl model is erop gebaseerd dat mensen informatie verzamelen volgens een 

“preceptive” of een “receptive” wijze. De eerste groep mensen werkt volgens een bepaald plan en 

verzamelt op systematische wijze de benodigde informatie; zij zoekt relaties en trekt conclusies 

volgens bekende regels. 

De “receptieve” denkers daarentegen richten zich meer op afzonderlijke details dan op relaties en 

worden veelal door min of meer toevalligheden aangezet om acties te ondernemen. Zij verzamelen en 

beoordelen informatie meer intuïtief dan systematisch. Als een oplossing eenmaal is gevonden, wordt 

niet verder gezocht naar een betere oplossing.  

 

Ook is uit meerdere onderzoeken gebleken dat kenmerken als tolerantie voor onzekerheid, de 

bereidheid om risico’s te nemen, prestatiemotivatie en interne oriëntatie van belang zijn voor de 

besluitvormingmethode die managers, en dus ook bestuurders hanteren (Pool en Koopman, 1990). 

Management is doordrongen van emotie en kent weinig strak afgebakende concepten. Zelden kan 

teruggevallen worden op wetenschappelijk onderbouwde theorieën en onbetwiste resultaten. Janis en 

Mann (1977)  beschrijven de “coping-mechanismen” die mensen hanteren als ze beslissingen moeten 

nemen. Een manager neemt niet volstrekt belangeloos beslissingen in dienst van het algemene 

organisatiedoel. Veel problemen en besluitvormingsprocessen hebben een sterke weerslag op de 

manager zelf. Zijn geloofwaardigheid en reputatie staan op het spel.  

Een manager zal bij de identificatie van problemen taxaties maken van de risico’s die de onderhavige 

problematiek mogelijk met zich meebrengt. Bewust of intuïtief laten managers kwesties schieten als 

de risico’s voor de eigen positie en voor de organisatie moeilijk zijn in te schatten. 

 
 

Waarneming Intuïtie  

Informatieverzameling 
 
 

Systematische opsporing  
van feiten 

Gericht op grotere gehelen  
en visie 
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Subjectieve, persoonlijke 
evaluatie 
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Samenvattend kan over de cognitieve beslissingstheorie worden opgemerkt, dat hierin vooral 

aandacht wordt besteed aan de individuele aspecten van besluitvorming. De nadruk ligt op de wijze 

waarop verschillende typen van mensen hun informatie verzamelen en beoordelen. De cognitieve 

capaciteiten van mensen blijken daarbij beperkt. 

 

2.5 Samenvatting over beslissingsprocessen. 

Besluitvorming is dus al jaren object van onderzoek van velen onderzoekers. Lange tijd is men ervan 

uit gegaan dat bij besluitvorming de motieven, argumenten en alternatieven duidelijk waren, deze 

vervolgens aan de hand van een transparant programma van eisen konden worden gewogen en dat 

daaruit vervolgens het optimale besluit voortkwam. Eerder hebben we dan ook grofweg twee 

stromingen onderscheiden: de klassieke normatieve school en de descriptieve school, als reactie op 

de normatieve school. 

In de klassieke visie van de onbeperkte rationaliteit staat op basis van de veronderstelling van 

volledige informatie over doelstellingen en alternatieven de keuzefase centraal. Met name wiskundige 

technieken maken het mogelijk een optimale keuze uit de geboden alternatieven te realiseren. De 

organisatie wordt daarbij aangemerkt als een coöperatief systeem, een eenheid waarin 

organisatiedoelstellingen samenvallen met individuele doelstellingen. 

 

Zoals we in dit hoofdstuk gezien hebben, is een belangrijke onderzoeker van de descriptieve school  

Simon, die in 1978 de nobelprijs voor economie heeft gekregen. De eerder aangehaalde holistische 

zienswijze van de organisatie wordt echter niet door hem geaccepteerd. Hij stelt het klassieke model 

ter discussie door de introductie van het begrip “bounded rationality”. Simon heeft de notie verspreid 

dat, terwijl de wereld groot en complex is, het menselijk verstand en het vermogen van de mens om 

informatie te verwerken daarbij vergeleken maar uiterst beperkt zijn. Het nemen van besluiten is 

derhalve niet zozeer een rationele handeling, als wel een ijdele poging daartoe. Mensen streven 

weliswaar rationaliteit na, maar hun beperkingen in kennis, capaciteiten en alternatieve mogelijkheden 

en daarmee samenhangende consequenties leiden tot het hanteren en bijstellen van bepaalde 

aspiratieniveaus. Doordat organisaties werken met mensen die beschikken over beperkte 

capaciteiten, wordt slechts gebruik gemaakt van eenvoudige zoekprocessen en beperkte informatie. 

Er wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van standaard procedures en programma’s. Veranderingen in 

gedrag zijn daarbij moeilijk te realiseren.  

 

In het spoor van Simon is veel gepubliceerd over de vooroordelen in de waarneming. Volgens de 

cognitieve psychologie bestaan er, als gevolg van verschillen in cognities en percepties, verschillen in 

beslissingsprocessen. Het daarbij behorende mensbeeld sluit bij bovenstaande opvattingen aan. Om 

ordening te brengen in deze verschillende processen is een indeling gemaakt naar beslisserstypen.  

De veronderstelling daarbij is dat er relatief stabiele patronen zijn in de wijze waarop een mens 

zichzelf en zijn omgeving waarneemt, structureert en evalueert. Met behulp van deze beslissingstypen 

kan worden verklaard waarom verschillende mensen in vrijwel overeenkomstige of identieke situaties 

verschillend reageren en verschillende beslissingen nemen. 
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Mensen in organisaties trekken zich, zeker bij conflicten of dissonanties, weinig aan van een 

gefaseerd beslissingsmodel. Op grond van onderhandelingen worden er politieke keuzes gemaakt. In 

het “garbage can model” is de “dichtbijheid” van tijd en plaats van beslissers, problemen en 

oplossingen belangrijker dan de causale verbanden tussen problemen en oplossingen. Zo treden 

beslissers toe tot het beslissingsproces en trekken zich weer terug, problemen komen op en 

verdwijnen weer. Mensen gaan in beslissingssituaties hoofdzakelijk pragmatisch te werk. De 

bestaande situatie wordt als uitgangspunt genomen, waarbij gezocht wordt naar oplossingen die 

slechts beperkt afwijken van de bestaande toestand. Er wordt nauwelijks gebruik gemaakt van 

conceptuele modellen, die als te abstract worden ervaren en daarom snel kunnen leiden tot 

misverstanden. In de eerder beschreven cognitieve stijl van besluitvorming kwam de invloed hiervan 

ook al aan de orde.  

 

Eigenlijk zien we in de ontwikkeling van de verschillende visies op beslissingsprocessen een 

beweging en verandering in focus, die grof samengevat is weergegeven in onderstaande figuur. 

 

 
Figuur 7: Focuskwadranten 
 

In kwadrant I (linksboven), de weergave van de onbeperkte rationaliteit, is de focus hoofdzakelijk 

gericht op een veronderstelling die past bij een mechanistisch beeld van de organisatie: een 

objectieve en procesgerichte benadering. In kwadrant II (rechtsboven) wordt de focus verlegd naar 

meer proces-subjectieve elementen. Naarmate er vervolgens steeds één van de veronderstellingen 

die in de klassieke of onbeperkt rationele visie wordt gehanteerd wordt losgelaten, vindt er een 

verschuiving plaats naar een toenemende subjectief-mensgerichte focus in kwadrant III (rechtsonder).  

In hoofdstuk 3 zullen we daar verder op ingaan. 
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Hoofdstuk 3. Het conceptueel model 
 

3.1 Focus op de beslisser. 

Nu komt het subject van de beslisser in beeld. De beslisser zelf veroorzaakt voor een belangrijke mate 

de bias, waardoor besluitvorming geen rationele handeling kan zijn. 

Waarom besluit de ene bestuurder wel tot grootschalige fusie en de andere bestuurder in dezelfde 

omstandigheden niet. We komen daarmee op een gebied van het object van onderzoek van het 

vakgebied psychologie en deels ook de sociologie. In termen van Mintzberg: wat speelt zich af in de 

rechter hersenhelft van de twee genoemde bestuurders? In het werk van Kets de Vries  (1989, 1993, 

1994, 1994, 1999, 2001) worden schilderachtige beschouwingen gegeven van het effect van de 

persoonlijkheidskenmerken van de leiders en de invloed van het verleden van leiders op hun keuzes, 

gedrag en beslissingen in het hier en nu.  

 

Vanuit de cognitieve theorie is bekend dat onder andere waarden, overtuigingen, herinneringen, 

ervaringen en vervormingen in waarneming ertoe leiden dat eenzelfde externe prikkel  kan worden 

omgezet tot verschillende interne voorstellingen bij in dit geval bestuurders. En dat leidt uiteindelijk 

dan weer tot andere besluiten. Als we nu  het besluitvormingsproces bij fusie ontleden dan komen we 

tot de volgende “anatomie” van het besluitvormingsproces. 

Er zijn motieven tot fusie, uitgesproken en onuitgesproken, die samen met andere externe prikkels 

(omgevingsfactoren) door de beslisser (de bestuurder) worden gekleurd, gewogen en omgezet in een 

bepaalde interne voorstelling van de situatie. Deze interne voorstelling bepaalt vervolgens het 

besluitvormingsproces (handelingsrepertoire) van de bestuurder. En dat leidt uiteindelijk weer tot een 

bepaald besluit in een bepaalde context. 

 

In schema ziet dit er als volgt uit: 

 

 

 

Achtereenvolgens worden nu de verschillende eenheden verder onderscheiden. 

 

3.1.1 Motieven.       

 

Besluitvorming vindt plaats op basis van motieven. Motieven leiden via een intern proces binnen de 

beslisser tot gedrag (het besluit). De motieven zijn in te delen in expliciet geuite motieven en impliciete 

motieven. In ons conceptueel model noemen we deze de “bovenwater” motieven en de “onderwater” 

motieven. De motieven zijn gebaseerd op literatuuronderzoek en gesprekken met bestuurders en 

directeuren uit de sector. Vervolgens is daarvan een selectie gemaakt. Deze motieven zien er als 

volgt uit: 
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“ Bovenwater” motieven  
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De “bovenwater” motieven zijn de motieven die geuit worden in de formeel vastgelegde 

intentieverklaring die als eerste stap in een fusieproces wordt opgesteld. In dergelijke documenten 

wordt overigens veelal niet expliciet gesproken over fusie maar worden termen gebruikt als 

intensivering van de samenwerking. Uit de literatuur (v.d. Lugt, 2005) en analyse van een aantal 

intentieverklaringen op de site van de NMA blijkt dat de hieronder opgesomde “bovenwater” motieven 

de meest voorkomende motieven zijn. Deze motieven verwijzen allen naar de organisatorische 

positionering en kunnen als volgt worden toegelicht:  

� Strategische positionering: De organisatie krijgt door fusie een betere positie ten opzichte van 

financiers en andere stakeholders 

� Zorginhoudelijke motieven: Organisaties fuseren om uiteindelijke betere kwaliteit aan de klant 

te kunnen bieden. Productinnovatie, ketenzorg , keuzevrijheid etc. zijn begrippen die hier aan 

de orde zijn. 

� Bedrijfseconomische motieven: Organisaties fuseren omdat de kosten gedeeld kunnen 

worden op een grotere schaal. Grotere investeringen liggen meer binnen handbereik. 

 

De “onderwater” motieven worden veelal niet uitgesproken maar spelen naar ons idee wel een 

belangrijke rol, als verborgen bestuurder, bij besluitvorming. Deze motieven hebben veelal te maken 

met een persoonlijke positionering van de beslisser en het is “not done” om deze expliciet te uiten. 

Meer in psychoanalytische zin spreken we hier ook wel over de egokwesties. De motieven kunnen als 

volgt worden geduid: 

� Onbehagenreductie: Een mens is er op gericht om disbalans en onbehagen te vermijden en 

indien aanwezig te elimineren. 
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� Persoonlijke macht: De bestuurder kan een grotere persoonlijke macht verwerven met de 

fusie. 

� Inkomenspositie: De inkomenpositie van bestuurders kan door de fusie aanmerkelijk 

verbeteren. 

� Status: Het aanzien van de bestuurder kan na de fusie (bestuurder zijn van een grotere 

organisatie) aanzienlijk verbeteren. 

� Persoonlijke belasting: Een fusie kan een forse persoonlijke belasting met zich meebrengen. 

Het is veel werk. 

� Animal spirit: De meeste fusies zijn terug te voeren tot een soort apengedrag. Dat wordt door 

Hofstede (2005) ook wel “animal spirit” genoemd. Ondernemers doen anderen na terwijl grote 

successen er juist in bestaan de ander niet na te doen. Succesvol zijn juist die lieden die zich 

niet aanpassen. 

 

3.1.2 Beslisser.       

 

Genoemde motieven zowel “bovenwater” als “onderwater” krijgen pas kleur en vorm door middel van 

het interne proces dat zich afspeelt in de beslisser. Waarden, overtuigingen, herinneringen, 

ervaringen, vervormingen in waarneming spelen uiteindelijk een belangrijke rol in de vormgeving van 

motief tot besluit. Schematisch komt het neer op de volgende reeks van sequentieel verlopende 

activiteiten: Prikkel (extern) -> Waarneming -> Beoordeling -> Gedrag. 

Het interne proces is wel het meest onontgonnen terrein van de mens i.c. de bestuurder en is er mede 

de oorzaak van dat eenzelfde situatie c.q prikkel bij twee verschillende mensen leidt mogelijk tot 

andere uitkomsten. Deze invloed van de persoon van de beslisser (bestuurder) op het besluit is 

in hoofdstuk 2 bij de beschrijving van de cognitieve 

beslissingstheorie al aangehaald. Diverse 

vervormingen in de waarneming  en verwerking van 

informatie leiden ertoe dat besluitvorming niet louter 

een rationele handeling is. Deze vervormingen noemen 

we de baisingprocessen.  

 

De beslisser is onderhevig aan allerlei “biases”. Deze 

tekortkomingen hebben een belangrijk effect op 

kwaliteit van de besluitvorming, met name wat betreft 

het onderdeel verkrijgen van informatie (waarnemen) 

en het evalueren (beoordelen) van de informatie. 

Bij het waarnemen wordt ook wel gesproken over de 

verschillende “brillen” waarmee kan worden 

waargenomen. Afhankelijk van de gebeurtenis zet men één of meer daarmee geassocieerde “brillen” 

op, die het dichts aansluiten bij deze gebeurtenis. 
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Bij het beoordelen spelen waarden, overtuigingen, herinneringen, afkomst, 

persoonlijkheidskenmerken etc. een belangrijke rol. Hier wordt ook wel gesproken over 

betekenistoekenning (Moen en Ansems, 2002), waarbij ieder individu zijn of haar eigen kleur geeft 

aan de werkelijkheid. In het proces van waarnemen en beoordelen kan de volgende, niet limitatieve 

opsomming van biasingprocessen worden onderscheiden. 

 

Attributiestijl 

De attributietheorie (Heider, 1958) betreft de wijze waarop mensen gedrag van zichzelf en van 

anderen verklaren in termen van oorzaak en gevolg, en hoe dit van invloed is op hun motivatie. 

De theorie verdeelt de manier waarop mensen attribueren (d.w.z. oorzaken toekennen) in twee typen: 

1. Van externe attributie is sprake als oorzaken worden gezien als liggend buiten de betrokkene. 

Als een gezondheidsorganisatie in de problemen raakt dan is de uitspraak “dat komt door het 

overheidsbeleid” een voorbeeld van externe attributie. 

2. Van interne attributie is sprake als oorzaken worden gezien als liggend binnen de betrokkene. 

Wanneer een gezondheidszorgorganisatie in de problemen raakt dat is de uitspraak “dat komt 

omdat ik als bestuurder het niet aankan” of  “dat komt omdat ik niet de juiste keuzes heb 

gemaakt” een voorbeeld van interne attributie. 

 

Mensen hebben de neiging om te attribueren op een wijze die prettig is voor het eigen zelfbeeld. Veel 

mensen en zeker managers, hebben vaak een positief beeld van zichzelf geconstrueerd en willen dat 

zo houden of versterken. Attributies zijn niet waardevrij. Gedrag zal aan zodanige oorzaken worden 

toegewezen dat dit de zelfwaardering ten goede komt. Bij prettige gebeurtenissen wordt meestal 

intern geattribueerd, terwijl bij vervelende gebeurtenissen meestal extern geattribueerd wordt. Er 

wordt in dat geval ook wel gesproken over een self-serving bias. 

 

Het zal duidelijk zijn dat een hoge emotionele intelligentie bij de managers, hetgeen betekent het goed 

kunnen inschatten van eigen gedrag, gedrag van anderen en van de situatie, een belangrijke 

voorwaarde is om de self-serving bias te voorkomen. 

 

Afweermechanismen 

Naast de eerder beschreven attributiestijl, waarmee mensen hun positieve zelfbeeld willen behouden 

of versterken, bedienen mensen zich ook met afweermechanismen om zichzelf te beschermen tegen 

gevoelens van angst, schuld en verlies. Moen en Ansems beschouwen “afweermechanismen als 

normale verschijnselen om bedreigende, stressveroorzakende situaties dragelijk en beheersbaar te 

kunnen maken. Zij noemen vijf afweermechanismen: ontkenning, vermijding, verdringing, projectie, 

rationalisatie. Deze afweermechanismen zijn van invloed op de betekenistoekenning (beoordeling). 

 

Selectieve waarneming, selectieve informatieverstrekking 

Waarnemingen zijn per definitie selectief. Een mens kan niet alle signalen  en veranderingen 

waarnemen, de mens moet dus selecteren om niet te worden overladen met informatie. Wat 

waargenomen wordt, wordt sterk bepaald door verwachtingen, gebaseerd op wat men gelooft en de 

(voor)oordelen die men heeft. 
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 Waarnemingen worden niet alleen beïnvloed door “wat men verwacht” te zien, maar ook door “wat 

men wil zien” of  “niet wil zien”. Het projecteren van eigen begrippen, zienswijzen en gevoelens op 

gedragingen van andere personen is een vorm van selectieve waarneming. 

 

Cognitieve dissonantie 

“Inconsistentie tussen handelingen, overtuigingen, attitude of gevoelens. Volgens de cognitieve 

dissonantietheorie veroorzaakt dit een onaangename innerlijke toestand die mensen proberen te 

reduceren door een deel van hun ervaringen opnieuw te interpreteren, zodanig dat ze consistent (in 

evenwicht) zijn met de overige (L. Festinger, 1957). 

 

Cognitieve dissonantie is het psychisch onbehagen, dat men voelt bij  de waardering van een situatie 

A ten opzichte van een situatie B. Het besluit wordt beïnvloed door de verwachtte dissonantie van de 

beslissing (“Predecisional” dissonantie). Dit onbehagen ontstaat omdat men niet zeker weet of de 

beslissing de juiste is. Door informatie te vermijden of te verdringen, die in strijd is met de genomen 

beslissing of door strijdige informatie tendentieus te interpreteren, probeert men de dissonantie te 

verminderen of te vermijden. Men kan dit ook de rechtvaardiging achteraf noemen. 

 

Framing 

Een beslissingsframe is “de opvatting van de beslisser over de handelingen, resultaten en 

situatiefactoren in relatie tot een specifieke keuze. Een probleem wordt bijvoorbeeld vaak beperkter 

opgevat, dan ze geformuleerd wordt. Alternatieven worden zodoende uitgeschakeld, die wel 

voorhanden zijn. De rol van de beslisser is van belang. Door een andere rol te suggereren gaan 

mensen vaak anders beslissen. Bij het besluit tot fusie kijkt men bijvoorbeeld alleen naar de rationeel 

vast te stellen argumenten. Beslissingsframes worden bepaald door de probleemformulering en de 

normen, eigenschappen en gewoonten van de beslisser. 

 

Selffulfilling prophecy 

Dit is een voorspelling die zichzelf doet uitkomen. “Dat wat je denkt, zal ook gebeuren”.  Als een 

bestuurder ervan uitgaat dat zijn bedrijf vroeg of laat toch wordt overgenomen, dan zal dat ook zeker 

uitkomen.  

 

Entrapment 

Hiermee wordt aangegeven dat men verstrikt kan raken in de eigen besluitvorming. Dit kan tot uiting 

komen in een preferentie van een situatie op korte termijn, die ten koste gaat van een meer gewenste 

situatie op langere termijn. Maar ook in het voortzetten van beslissingsgedrag, dat op feiten 

gebaseerd niet wenselijk lijkt. Iedereen kent wel het gevoel dat men bij de bus staat en de bus te laat 

komt. Naar mate men langer wacht neemt de bereidheid af om te zoeken naar een alternatief omdat 

men al zolang heeft geïnvesteerd in de wachttijd. Hetzelfde mechanisme kan spelen bij bijvoorbeeld 

financiële investeringen. 
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Zelfoverschatting 

Deze factor vormt wellicht de belangrijkste factor voor falen in besluitvorming. Men spreekt van 

zelfoverschatting als de zelf geschatte nauwkeurigheid van de eigen resultaten sterk afwijkt van de 

werkelijke nauwkeurigheid. Deze zelfoverschatting is het gevolg van een te groot zelfvertrouwen of 

arrogantie. Het uitblijven van constructieve feedback versterkt dit beeld alleen maar.   

 

3.1.3 Besluit.       
Besluit

 

 

De resultante van een proces waarbij in een bepaalde context (omgevingsfactoren), bepaalde 

omstandigheden worden waargenomen en via een proces van beoordeling binnen de beslisser, 

verschillende motieven worden gewogen. Eerder zijn in paragraaf 2.1 verschillende definities van het 

begrip besluit aangeven. 

 

3.2 Het conceptueel model. 
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Figuur 8: Het conceptueel besluitvormingsmodel 

 

Bovenstaand model geeft kort weer hoe binnen een gegeven context (omgevingsfactoren), motieven   

- “onderwater” en “bovenwater”- langs een cognitief proces binnen de beslisser (de bestuurder) leidt 

tot een besluit voor al dan niet fusie.  
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Eerder hebben we uit de literatuur kunnen vernemen dat slechts 15% van de fusies slaagt. Toch 

blijven we constateren dat ondanks dit gegeven binnen de gezondheidszorg nog steeds 

besloten wordt om te fuseren. Wij hebben de vooronderstelling dat bij de besluitvorming tot fusie 

andere motieven meespelen dan de motieven die worden opgeschreven in de intentieverklaringen. 

Deze motieven worden in het model de “onderwater” motieven genoemd en spelen impliciet een zeer 

grote rol bij de besluitvorming, zo is onze vooronderstelling.  

Voorts kunnen we uit de literatuur opmaken dat bij de besluitvorming ook diverse cognitieve 

processen een bais vormen in de waarneming van de beslisser, waarmee de uitkomst van het 

besluitvormingsproces zeker geen lineair proces is.  

Gereflecteerd op de vraagstelling "Hoe kan de kwaliteit van de besluitvorming tot fusie door 

bestuurders in de gezondheidszorg worden verbeterd?" is het nu noodzakelijk meer te weten te 

komen over de “onderwater” motieven die een mogelijke rol spelen bij het besluit tot fusie. Daartoe is 

onderzoek verricht, welke wordt beschreven in het volgende hoofdstuk. 
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Hoofdstuk 4. Het onderzoek   

 

4.1 Het verzamelen van gegevens. 

Voor de verzameling van onderzoeksgegevens ter beantwoording van de vraagstelling is gebruik 

gemaakt van deskresearch en een exploratief gestructureerd opinieonderzoek. 

 

4.1.1 Deskresearch. 

Met betrekking tot de vraagstelling is literatuur onderzocht en geanalyseerd met betrekking tot: 

� het fenomeen fusies;  

� ontwikkelingen in de gezondheidszorg; 

� het besluitvormingsproces; 

� de cognitieve psychologische processen die bij besluitvorming een rol kunnen spelen; 

� intentieverklaringen. 

 

4.1.2 Exploratief gestructureerd opinieonderzoek. 

In een exploratief gestructureerd opinieonderzoek onder 410 bestuurders en directeuren in de 

gezondheidszorg zijn de “bovenwater” motieven en de “onderwater”  motieven alsmede de 

vooronderstelling dat laatstgenoemde motieven een zeer belangrijke rol spelen bij besluitvorming, 

voorgelegd in de vorm van “eens - oneens” stellingen.  

De groep respondenten bestaat uit (oud-)cursisten van de MHA en de MBA-H leergangen, alsmede 

de oud-cursisten van de Stolte Advanced Program (STAP) en is daarmee voor het onderzoek een 

goed gedefinieerde groep respondenten.   

 

4.2 Verantwoording methodologische aanpak. 

De vragenlijsten beginnen met een opsomming van kenmerken van de respondenten en hun 

organisaties. Deze kenmerken kunnen bij de analyse van de uitkomsten worden gebruikt voor verdere 

diepteanalyses naar verschillende kenmerken. De motieven (“onderwater” en “bovenwater”) zijn 

omgezet in “eens – oneens” stellingen. Omdat met name de “onderwater” motieven een grotere kans 

geven op sociaal wenselijke antwoorden is veel aandacht besteed aan de wijze van vraagstelling. Een 

stelling beginnend met “Er zijn bestuurders die…..” zullen waarschijnlijk als minder bedreigend en 

persoonlijk beleefd worden door de respondent waarmee de kans op een valide antwoord groter zal 

zijn dan bij een rechtstreekse vraag aan de respondent. Respondenten zullen bij deze vragen eerder 

geneigd zijn om eerlijk te antwoorden dan in het geval de vraag betrekking heeft op hun persoonlijke 

situatie. 

 

De conceptvragenlijsten zijn voorgelegd aan een zestal proefrespondenten. Deze validering van de 

vragenlijst heeft opgeleverd dat de kwaliteit van de vragen is verbeterd. Vanwege de dubbele 

negatieve connotatie in vraag 9 is deze vraag in de analyse van de uitkomsten verder niet 

meegenomen. Vraag 9 verwijst naar het zorginhoudelijk motief, de klantwaardevermeerdering: 

Wanneer de klant er niet beter van wordt, besluit de bestuurder af te zien van fusie. 

Omdat ook vraag 26 verwijst naar dit motief kunnen we na verwijderen van vraag 9 nog voldoende 

zeggen over klantwaardevermeerdering, binnen het motief zorginhoud. 
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4.3 Non-responsverlagende interventies. 

Teneinde de non-respons bij dit onderzoek zo laag mogelijk te houden is een aantal non-

responsverlagende interventies toegepast. Ten eerste is gebruik gemaakt van een groep 

respondenten die allen goed bekend zijn met en bij Prof. dr. Jan Moen en Prof. dr. Aad de Roo). 

Daarnaast is een aanbevelingsbrief toegevoegd bij de vragenlijsten ondertekend door Prof. dr. Moen. 

Tenslotte is bij de verzending van het materiaal gebruik gemaakt van briefpapier van de Erasmus 

Universiteit en een retour enveloppe met antwoordnummer. 

 
 
4.4 Onderzoeksgroep en respons. 
 

 

 
 
 
In grafiek 1 is de respons weergegeven. Er zijn 410 vragenlijsten uitgezet, waarvan er 216 

beantwoord en teruggestuurd zijn. Grafiek 2 laat zien dat ongeveer driekwart van de respondenten 

man zijn, derhalve een kwart is vrouw. Alle vragenlijsten zijn op dit onderdeel beantwoord. 

Grafiek 3 geeft de percentuele verdeling van de respondenten weer over de verschillende functies: 

bestuurder (48,15 %), directeur (41,67%) en andere functies (10,19%). Gevraagd naar hun 

betrokkenheid als (mede)beslisser in de huidige functie met betrekking tot fusie, antwoordt ongeveer 

driekwart bevestigend ( grafiek 4). Kortom, de respondenten vertegenwoordigen een aardige 

doorsnee van de bestuurders en directeuren in de zorg, met voldoende fusie ervaring als 

(mede)beslisser. 
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Grafiek 5 geeft de percentuele verdeling weer van de vertegenwoordigde branches onder de 

respondenten. Van de 216 respondenten werkt 18% in een andere branche ( zorgverzekeraar, 

management en organisatie adviesbureau ). Van de respondenten werkt 14% in een “gemengd 

bedrijf”. Grafiek 6 geeft een overzicht van de ervaringsjaren in de huidige functie voor alle 

respondenten. 
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De grafieken 7, 8 en 9 geven een overzicht van het aantal jaren dat de respondenten, verdeeld over 
de drie functie-indelingen, werkzaam zijn in de huidige functie.  
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4.5 De vragenlijst en scores. 
 

 Alle respondenten. eens 

1 Het verkrijgen van een sterkere onderhandelingspositie naar financiers speelt bij bestuurders een 
belangrijke rol in de besluitvorming om te komen tot fusie  

86% 

2 Er zijn bestuurders die zich bij de besluitvorming tot fusie laten leiden door soortgelijke 
ontwikkelingen in de sector 

91% 

3 Er zijn bestuurders die zich bij de besluitvorming tot fusie ook laten leiden door hun 
inkomenspositie   

58% 

4 Er zijn bestuurders die besluiten tot fusie omdat daarmee een efficiëntere  bedrijfsvoering bereikt 
wordt  

88% 

5 Persoonlijke verhoudingen tussen kandidaat fusiepartners spelen een bepalende rol bij de 
besluitvorming tot fusie bij bestuurders  

95% 

6 Er zijn bestuurders die zich bij de besluitvorming tot fusie laten leiden door de mate waarin hun 
persoonlijke invloed zal wijzigen 

83% 

7 Mede als doel een kwalitatief betere zorg te realiseren wordt door de bestuurder besloten tot 
fusies 

83% 

8 
Een bestuurder die zich onbehagelijk voelt in de huidige situatie zal eerder besluiten tot fusie  45% 

10 De overtuiging bij bestuurders dat de grotere omvang van de organisatie noodzakelijk is om 
ondersteunende activiteiten kostenefficiënter te kunnen organiseren, speelt mee bij het besluit tot 
fusie 

93% 

11 Er zijn bestuurders die zich bij de besluitvorming tot fusie mede laten leiden door het verwachte 
effect daarvan op hun maatschappelijke positie 

71% 

12 Bestuurders besluiten tot fusie omdat daarmee ook grotere investeringen kunnen worden 
gerealiseerd 

87% 

13 
Onzekerheid bij een bestuurder heeft invloed op de besluitvorming tot fusie 82% 

14 
Bestuurders besluiten om te fuseren onder meer om de concurrentie te verminderen 85% 

15 Bij de besluitvorming tot fusie door de bestuurder speelt de persoonlijke positie van de bestuurder 
een belangrijker rol dan de formeel geuite motieven in de intentieverklaring 

43% 

16 
De chemie tussen bestuurders van organisaties is bepalend voor het besluit tot fusie 93% 

17 
Voor bestuurders speelt de keuzevrijheid van de klant nagenoeg geen rol in het besluit tot fusie 78% 

18 Een bestuurder zal eerder besluiten tot fusie als daardoor het aanzien van de bestuurder bij 
collega-bestuurders zal toenemen 

60% 

19 
Er zijn bestuurders die besluiten tot fusie omdat fuseren op dat moment de norm is 56% 

20 
Voor bestuurders is optimalisatie van de ketenzorg een belangrijk  motief bij het besluit tot fusie 71% 

21 De mate waarin de bestuurder verdacht zou kunnen worden van persoonlijk gewin, beïnvloed de 
besluitvorming tot fusie  

37% 

22 Er zijn bestuurders die zich laten beïnvloeden bij het besluit tot fusie door fusiebewegingen in 
andere invloedrijke sectoren 

72% 

23 
Er zijn bestuurders die besluiten te fuseren vanwege de vergroting van hun marktpositie 96% 

24 Er zijn bestuurders die opzien tegen de hoeveelheid werk en dat mee laten wegen in hun 
besluitvorming tot fusie 

46% 

25 Een besluit tot fusie komt niet tot stand als de uiteindelijke besluitvormer daarvan persoonlijk 
negatieve gevolgen ondervindt 

55% 

26 
Omdat de klant er beter van wordt, besluiten bestuurders tot fusie 45% 
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Hoofdstuk 5. Analyse 

 

5.1 Toelichting uitkomsten. 

Aan de hand van de motieven die in het conceptueel model staan beschreven, is een vragenlijst 

ontwikkeld met 26 vragen (bijlage 5). Iedere vraag verwijst naar een van de motieven, zoals genoemd 

in het conceptueel model, te weten: 

- strategische positionering,  

- zorginhoudelijk,  

- bedrijfseconomisch,  

- onbehagen reductie,  

- persoonlijke macht,  

- inkomenspositie,  

- status,  

- persoonlijke belasting,  

- animal spirit.  

Hierna zal per motief een analyse gemaakt worden van de bevindingen uit het onderzoek. 

Tenslotte zal op basis van de uitkomsten van het onderzoek de vooronderstelling dat “onderwater” 

motieven wel zeker een rol spelen bij de besluitvorming tot fusie nog worden geëvalueerd. 

 

5.2 Ordening en analyse motieven. 

Teneinde een antwoord te krijgen op de onderzoeksvraagstelling kunnen we de volgende 

verdiepingsvraag confronteren met de uitkomsten van het onderzoek.  

 

Over welke motieven is 55% of meer van de respondenten het eens dat ze een rol spelen bij 

besluitvorming door bestuurders tot fusie. 

 

Aan de hand van de verschillende motieven en de verdiepingsvraag, zullen de scores uit het 

onderzoek worden gecategoriseerd en geanalyseerd. 

 

 

 

5.2.1 Motief strategische positionering (vragen 1, 14 en 23). 

De respondenten zijn in meerderheid (meer dan 84%) van mening dat de strategische positionering      

(vraag 1, 14, 23) als motief een belangrijke rol speelt bij het besluit door de bestuurder tot fusie, 

waarbij er nagenoeg geen verschil is tussen bestuurders en directeuren.  

Daarbinnen valt op dat respectievelijk 85% en 96% van de respondenten het ermee eens is dat het 

“verminderen van concurrentie”  (vraag 14 en 23) een rol speelt als motief bij het besluit tot fusie.  Hier 

wordt duidelijk dat  de concurrentieverminderde strategieën (paragraaf 1.2.8) naar het oordeel van de 

respondenten meespeelt. Daarbij onderscheidt het motief  “vergroting van de marktpositie” (vraag 23) 

zich nog het meest (96% eens). Een meerderheid van de respondenten (86%) is het eens met de 

stelling (vraag 1) dat het verkrijgen van inkoopmacht een reden is om tot fusie te besluiten. 
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Hieruit kunnen we concluderen dat de strategische positie als motief volgens de respondenten een rol 

speelt bij het besluit tot fusie.  

 

5.2.2 Motief zorginhoud (vraag 7, 17, 20 en 26). 

De optimalisatie van de ketenzorg (vraag 20) wordt door 71% van de respondenten erkend als een 

motief dat meespeelt bij het besluit tot fusie. Een meerderheid (78%) geeft aan het ermee eens te zijn 

dat keuzevrijheid van de klant nagenoeg geen rol speelt bij de besluitvorming (vraag 17). En dat terwijl 

verbetering van keuzevrijheid voor klanten een belangrijk speerpunt is in het beleid van VWS. Volgens 

slechts 45% van de respondenten besluiten bestuurders tot fusie omdat de klant er beter van wordt 

(vraag 26)! Opvallend is dat bij de beantwoording van deze vraag, de bestuurders (55%) het meer 

eens waren met deze stelling, dan de directeuren (34%). Wanneer gevraagd wordt naar verbetering 

van de kwaliteit van de zorgverlening als motivatie om te fuseren, is maar liefst 83% het eens     

(vraag 7). Opmerkelijk hierbij is dat als het gaat om verbeteringen voor de klant als motief (zorgvraag), 

zoals in de meeste intentieverklaringen staat beschreven, dit volgens veel respondenten nagenoeg 

geen rol speelt in de besluitvorming tot fusie. Zorginhoudelijke verbeteringen (zorgaanbod) scoren 

aanzienlijk hoger als motief om te beslissen tot fusie.  

 

5.2.3 Motief bedrijfseconomisch (vraag 4, 10 en 12). 

Over het motief bedrijfseconomisch bij het besluit tot fusie, is meer dan 86% van de respondenten het 

eens (vraag 4, 10 en 12). Van alle respondenten is 87% het eens dat “grotere investeringen kunnen 

doen” (vraag 12) een rol speelt bij het besluit tot fusie. De efficiëntere bedrijfsvoering, beschreven in 

de vragen 10 (93% eens) en 4 (88% eens), scoort ook hoog bij de respondenten als motief tot fusie. 

Er zijn geen opvallende verschillen in de uitkomsten tussen bestuurders en directeuren over dit motief. 

De respondenten onderschrijven hiermee de formeel geuite bedrijfseconomische motieven om te 

besluiten tot fusie, welke veelal zijn beschreven in de intentieverklaringen.  

 

 

 

5.2.4 Motief onbehagen (vraag 5, 8, 13, 16 en 25). 

De persoonlijke verhoudingen (vraag 5, 95%) en chemie tussen bestuurders (vraag 16, 93%) spelen 

volgens het overgrote deel van de respondenten een belangrijke rol bij het besluit tot fusie. Dit 

bevestigt de in de literatuur beschreven bevindingen hierover. Bijzonder is wel dat de respondenten 

het onbehagen gevoel van de bestuurder niet in meerderheid als een motief zien voor een besluit tot 

fusie (vraag 8, 45%), terwijl 82% van de respondenten onzekerheid daarentegen wel als een motief 

beschouwt dat meespeelt bij besluiten tot fusie (vraag 13). Het verschil in de beantwoording van de 

vragen 8 en 13, is mogelijk te verklaren door de verschillende intentie van de vraagstelling. Bij vraag 8 

gaat het om de invloed van onbehagen op het al dan niet eerder besluiten tot fusie, terwijl in vraag 13 

de invloed van onzekerheid op de besluitvorming aan de orde is. Mogelijk is deze discrepantie in de 

beantwoording te verklaren door het verschil in abstractieniveau tussen de begrippen onbehagen en 

onzekerheid. 



MBA-H, maart 2007, van Alderwegen, Piket & Renckens 46 

 Voorzichtigheidshalve kunnen we wel opmerken over de beantwoording van vraag 25 (55% eens), 

dat  naar de mening van alle respondenten de beslisser zich niet hoofdzakelijk laat leiden door de 

mogelijk persoonlijke negatieve gevolgen voor de beslisser. Opmerkelijk is dat er een verschil in 

beantwoording is op vraag 25 tussen directeuren (62% eens) en bestuurders (51% eens). 

 

5.2.5 Motief persoonlijke macht (vraag 6). 

Ook hier kan men een opvallend verschil zien in de beantwoording tussen directeuren (90%) en 

bestuurders (75%). Van alle respondenten is 83% van mening dat er bestuurders zijn die zich bij de 

besluitvorming tot fusie laten leiden door de mate waarin hun persoonlijke macht zal wijzigen       

(vraag 6).  

 

5.2.6 Motief inkomenspositie (vraag 3). 

Met de stelling dat bestuurders bij hun besluitvorming tot fusie ook laten leiden door hun 

inkomenspositie (vraag 3) is 58% van de respondenten het eens. Slechts 49% van de bestuurders 

heeft deze vraag met eens beantwoord. Daarentegen was 63% van de directeuren het met deze 

stelling eens. 

 

5.2.7 Motief status (vraag 11, 18, 21). 

Een bescheiden rol bij het besluit tot fusie is weggelegd voor de mate waarin de bestuurder verdacht 

zou kunnen worden van persoonlijk gewin (vraag 21, 37%). Het aanzien bij collega-bestuurders    

(vraag 18) ziet 60% van de respondenten wel als een motief dat een rol speelt bij het besluit tot fusie. 

Met betrekking tot het ”verwachte effect op de maatschappelijke positie” (vraag11) ziet 71% van de 

respondenten dit als een motief dat meespeelt bij het besluit tot fusie. Opvallend is dat de directeuren 

bij de beantwoording van de vragen 11 en 18 het aanzienlijk meer eens zijn met de stelling dan de 

bestuurders ( verschil > 25% gemiddeld).  

 

5.2.8 Motief persoonlijke belasting (vraag 24). 

Volgens 46% van alle respondenten speelt de hoeveelheid werk die fusies met zich meebrengen voor 

bestuurders een rol bij het besluit tot fusie. Bestuurders zien deze klus zwaarmoediger in dan de 

directeuren ( respectievelijk 55% en 38%). 

 

5.2.9 Motief animal spirit (vraag 2, 19 en 22). 

Volgens 91% van alle respondenten laten bestuurders zich bij het besluit tot fusie leiden door 

soortgelijke ontwikkelingen in de sector (vraag 2). Men is het in een krappe meerderheid erover eens 

(56%) dat er bestuurders zijn die besluiten tot fusie omdat het op dat moment de norm is (vraag 19). 

Fusiebewegingen in andere invloedrijke sectoren beïnvloeden volgens 72% van alle respondenten de 

besluitvorming van de bestuurders tot fusie (vraag 22).  Deze uitkomsten zouden een ondersteuning 

kunnen zijn voor de bewering van Schenk dat sprake kan zijn van fusiegolven. Fusiegedrag van de 

ene partij, kan tot fusiegedrag bij anderen leiden. 
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5.2.10 Antwoord op de verdiepingsvraag. 

Refererend aan de verdiepingsvraag 

“over welke motieven is 55% of meer van de respondenten het eens dat ze een rol spelen bij 

besluitvorming door bestuurders tot fusie” 

kunnen we de volgende motieven selecteren.   

 

Motieven waarvoor geldt: meer dan 55% van de respondenten “ eens “  

     “Bovenwater” 

Strategische positionering: 

� sterke onderhandelingspositie naar financiers (1) 

� concurrentie verminderen (14) 

� vergroten marktpositie (23) 

Zorginhoud: 

� kwalitatief betere zorg (7) 

� optimalisatie van ketenzorg (20) 

� keuzevrijheid van de klant speelt geen rol (17) 

Bedrijfseconomisch: 

� efficiëntere bedrijfsvoering (4) 

� ondersteunende activiteiten kostenefficiënter produceren (10) 

� grotere investeringen realiseren (12) 

     “Onderwater” 

Onbehagen: 

� persoonlijke verhoudingen (5) 

� chemie (16) 

� onzekerheid (13) 

� persoonlijke negatieve gevolgen (25) 

Persoonlijke macht: 

� Persoonlijke invloed (6) 

Inkomenspositie: 

� Laten leiden door inkomenspositie (3) 

Status: 

� Verwachte effect maatschappelijk positie (11) 

� Aanzien bij collega bestuurders (18) 

Animal spirit: 

� Soortgelijke ontwikkeling sector (2) 

� Norm (19) 

� Andere invloedrijke sector (22) 

 



MBA-H, maart 2007, van Alderwegen, Piket & Renckens 48 

5.3 Bevindingen. 

 

5.3.1 “Bovenwater” motieven. 

Wanneer we nader onderzoek doen naar de beantwoording van de “bovenwater” motieven onder 

bestuurders en directeuren, dan valt het volgende op:  

De gewogen gemiddelde score op de “bovenwater” motieven zorginhoudelijk, bedrijfseconomisch, en 

strategische positionering laat tussen bestuurder en directeuren geen opvallende verschillen zien. De 

groep bestuurders van de respondenten scoren op alle “bovenwater” motieven minimaal 55% op 

“eens”. Bij directeuren is overwegend het zelfde beeld te zien, met op bijna alle motieven een iets 

lagere score op “eens”. Wat daarbij opvalt is een opvallend lage score op vraag 26, zoals eerder 

beschreven.  

 

De bevinding is dat veel respondenten het eens zijn over de invloed van deze motieven op de 

besluitvorming tot fusie. 

 

5.3.2 “Onderwater” motieven. 

Algemeen kan gesteld worden dat men het erover is dat er onderwater motieven zijn die een rol 

spelen bij de besluitvorming tot fusie. Een nadere analyse van de beantwoording naar functie 

(bestuurder – directie) laat echter wel een gedifferentieerd beeld zien. Op een aantal onderwater 

motieven hebben directeuren aanzienlijk hoger gescoord met “eens”, namelijk op status, “animal 

spirit”, inkomen en persoonlijke macht (gemiddeld tussen 14% en 18%). Onderstaande tabel laat dit 

beeld zien. 

 

Bestuurder Directeuren 

Status 

47% 

Status 

65% 

Animal spirit 

66% 

Animal spirit 

80% 

Persoonlijke macht 

75% 

Persoonlijke macht 

90% 

Inkomen 

49% 

Inkomen 

63% 

 

De bevinding is dat directeuren in hogere mate het eens zijn over de invloed van “onderwater” 

motieven op het besluit tot fusie door bestuurders, dan dat bestuurders dit zelf vinden. 
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Hoofdstuk 6. Nabeschouwing en aanbeveling 

 

6.1 Klantmotieven centraal?  

Uit het onderzoek is gebleken dat ten aanzien van de expliciete motieven tot fusie, verbetering 

strategische positionering en bedrijfsvoering, in grote mate overeenstemming bestaat onder de 

respondenten dat deze motieven een belangrijke rol spelen in die besluitvorming tot fusie. Dat 

wetenschappelijk is aangetoond dat slechts 15% van de fusies slaagt en dat de wet van de 

afnemende meeropbrengst grenzen stelt aan de optimale schaal van organisaties, weerhoudt 

bestuurders er kennelijk niet van verder te gaan met fuseren. De keuzevrijheid en de 

klantwaardevermeerdering, waarden die politiek en maatschappelijk hoog in het vaandel staan, 

worden volgens het onderzoek niet door een meerderheid onderschreven als motief voor een besluit 

tot fusie. Sterker nog, negatieve gevolgen voor de positie van de klant weerhouden de bestuurders er 

niet van toch te fuseren. Dit is opmerkelijk te noemen, zeker omdat in de intentieverklaringen de 

klant(positie) als belangrijk motief wordt genoemd voor de fusie. Voorzichtig kan hier geconstateerd 

worden dat de aanbodgerichte motieven meer een rol spelen dan de vraaggerichte motieven. De 

organisaties in de gezondheidszorg kunnen kennelijk nog wel een slag maken daar waar het gaat om 

het operationaliseren van klantwaardevermeerderende strategieën. 

 

6.2. Wat drijft de bestuurder dan echt? 

Bestuurders in de zorgsector staan voor de opgave in een weerbarstige en dynamische omgeving de 

positie en continuïteit van hun organisatie te behouden. Beredeneerd vanuit de theorieën over 

marktwerking is het zeer goed te verklaren dat gezondheidszorgorganisaties gedrag vertonen van 

schaalvergroting, veelal leidend door fusie tot grote concerns. Toenemende concurrentie en 

afnemende onderhandelingsmacht ten opzichte van  toeleveranciers en afnemers, verlokken de 

zorgaanbieders tot concurrentieverminderende en “onderhandelingsmacht-vergrotende” strategieën. 

In hoofdstuk 2 is duidelijk beschreven dat de besluitvormingstheorieën zich hebben ontwikkeld langs 

een lijn van de focus op “objectief-proces” naar een focus op “subjectief-mens”. De bestuurder, als 

subjectieve entiteit in het besluitvormingproces, speelt een belangrijke rol in de besluitvorming tot 

fusie. De vraag is dan of de bestuurder in zijn besluitvorming gestuurd wordt door eerdergenoemde 

expliciete motieven (in dit onderzoek de “bovenwater” motieven genoemd), of ook door meer 

impliciete motieven (in dit onderzoek de “onderwater” motieven genoemd). Uit dit onderzoek blijkt dat 

dit laatste het geval is. En dat heeft consequenties voor de kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming 

tot fusie (de centrale vraagstelling). De nabeschouwing zal eindigen met aanbevelingen om de 

kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming tot fusie te verbeteren. 

 

6.3 Wat gebeurt er “onderwater”? 

Uit het onderzoek is af te leiden dat de vooronderstelling van de onderzoekers, dat "onderwater” 

motieven een belangrijke rol spelen bij de besluitvorming tot fusie, door een grote groep van de 

respondenten wordt onderschreven. De in de theorie beschreven biasingprocessen vervormen de 

waarneming en de beoordeling van de beslisser in ieder geval en daarmee de kwaliteit van 

besluitvorming tot fusie.  
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Het onderzoek laat verder zien dat de “onderwater” motieven een rol spelen in de besluitvorming tot 

fusie. Het onuitgesproken karakter van deze “onderwater” motieven beïnvloedt tevens de kwaliteit van 

de besluitvorming tot fusie. 

 

Bij de beantwoording van de centrale vraagstelling: “Hoe kan de kwaliteit van de besluitvorming tot 

fusie door bestuurders in de gezondheidszorg worden verbeterd?”, dienen we ons dan af te 

vragen welke interventies de kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming tot fusie kunnen verbeteren. 

We doen daartoe de volgende aanbeveling. 

 

6.4 Aanbeveling. 

Zolang “onderwater” motieven niet expliciet aan de orde worden gesteld voordat het besluit tot fusie 

wordt genomen,  zullen deze motieven op onbewust niveau als “verborgen bestuurder” een bias-effect 

veroorzaken op de uitkomst, i.c. het besluit. Het verbetert de kwaliteit van de besluitvorming als ook 

aan deze potentiële biases vroegtijdig in het besluitvormingsproces aandacht wordt besteed. Dus: 

 

WEES TRANSPARANT IN AL JE MOTIEVEN EN MAAK DEZE OVER EN WEER VROEGTIJDIG 

BESPREEKBAAR. 

 

De onderzoekers vinden het noodzakelijk dat voorafgaand aan besluitvorming de "onderwater" 

motieven met toekomstige fusiepartners bespreekbaar worden gemaakt. Hiervoor zijn verschillende 

technieken denkbaar. Genoemde motieven kunnen tussen de bestuurders (potentiële 

fusiekandidaten) geëvalueerd worden, dan wel bewust worden meegewogen in de besluitvorming. Ter 

ondersteuning van deze gesprekken hebben de onderzoekers een instrument ontwikkeld, gebaseerd 

op de uitkomsten van het gestructureerd exploratief opinieonderzoek. De onderwatermotieven waarop 

55% of meer van de respondenten bevestigend hebben geantwoord (selectie paragraaf 5.2.10) zijn 

opgenomen als de spiegelmotieven in het instrument "Spiegel voor bestuurlijke besluitvorming tot 

fusie".  

“De spiegel” is een instrument die ondersteunend kan zijn bij het bespreekbaar maken van de 

geselecteerde spiegelmotieven. Wanneer deze spiegelmotieven in alle openheid met elkaar 

besproken worden, zal dat een bijdrage leveren aan het bewust maken van de “onderwater” motieven 

en daarmee de kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming tot fusie verbeteren. 
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Spiegel voor bestuurlijke besluitvorming tot fusie 

 

Instructies voor het invullen van de Spiegel: 

� Denk bij het invullen van onderstaande lijst met stellingen - zo eerlijk en open mogelijk –  

 aan uw EIGEN motieven die bij uw besluitvorming tot fusie een rol spelen. Scoor achter  

 elke stelling in de kolom “Ik” met 1 tot 9 punten, voor de mate waarin u deze mening  

 voor uzelf belangrijk vindt. Geef 1 punt als de stelling voor u niet van belang is en  

 9 punten indien de stelling voor u zeer belangrijk is. 

 

� Vul in de kolom “De ander” de score in zoals u verwacht dat de stelling voor  

 de TOEKOMSTIGE FUSIEPARTNER een rol speelt.  

Scoor ook in deze kolom met 1 tot 9 punten, van “niet belangrijk” tot “zeer belangrijk” 

 

� Alle deelnemers vullen individueel een lijst in. Afhankelijk van het aantal deelnemers  

 kan de kolom “De ander” uitgebreid worden. Bespreek na afloop de ingevulde lijsten  

 met elkaar op de onderdelen “Ik” en “De ander(en)”. De hoogte van iedere score is  

 bepalend voor de mate waarin het desbetreffende motief meespeelt bij de besluitvorming  

 tot fusie. 

 Stellingen Ik De ander 

1 
Mijn persoonlijke verhouding met de kandidaat fusiepartner 

speelt een belangrijke rol bij mijn besluit tot fusie. 

  

2 
Mijn onzekerheid over de toekomst heeft invloed op de 

besluitvorming tot fusie. 

  

3 
Als ik er persoonlijk negatieve gevolgen van ondervind, gaat de 

fusie niet door. 

  

4 
De mate waarin mijn persoonlijke invloed zal wijzigen, speelt 

een rol bij de besluitvorming tot fusie. 

  

5 
Bij de besluitvorming tot fusie speelt de verandering in mijn 

inkomenspositie mee. 

  

6 
Ik ben eerder bereid te besluiten te fuseren als mijn 

maatschappelijke positie daardoor toeneemt. 

  

7 
Ik zal eerder besluiten tot fusie als daardoor mijn aanzien in de 

sector zal toenemen. 

  

8 
Het fusiegedrag van anderen binnen en buiten de sector is voor 
mij een reden om ook te besluiten tot fusie. 
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Hoofdstuk 7. Persoonlijke nabeschouwing en leerproces 

 

7.1 Marco van Alderwegen. 

Voor mij heeft dit onderzoek een aantal veronderstellingen nog dieper bevestigd. Bijvoorbeeld dat de 

“onderwaterwereld” van organisaties en dus mensen die daarin werken dan wel daarbinnen 

leidinggeven, een belangrijke rol spelen in het uiteindelijke succes van organisaties. Dit is natuurlijk al 

meerdere keren bevestigd in (inter)nationaal onderzoek. Met het onderzoek dat wij hebben gedaan, 

binnen een relatief korte doorlooptijd, wordt dit nogmaals onderzocht bij een groot aantal bestuurders 

en directeuren in de gezondheidszorg. Dat zie ik als een meerwaarde. 

Als ik met mensen spreek over de verwondering die mij en mijn medestudenten gemeenschappelijk 

hebben over het fenomeen schaalvergroting en fusie in de gezondheidszorg in het bijzonder, word ik 

veelal positief bevestigd. De vooronderstelling dat de “onderwater” motieven een belangrijke rol 

spelen bij de besluitvorming daartoe, wordt ook positief bevestigd. Er is zover ik weet echter nog niet 

eerder een onderzoek gedaan ter bevestiging van deze vooronderstellingen. Persoonlijk ben ik nog 

meer geboeid geraakt over en nog nieuwsgieriger geworden naar de “onderwaterwereld” van 

organisaties. Ik denk dat interventies in die “onderwaterwereld” nog steeds minder aandacht krijgen 

dan de “bovenwaterwereld” van organisaties en bestuurders.  

 

Wat ik verder geleerd heb is dat het volgen van een MBA in een levensfase (40+) waarin een drukke 

baan (postfusie proces, saneringen, reorganisatie), opgroeiende kinderen (richting puberteit), een 

inwonende dementerende schoonmoeder,  een soms bijna escalerende samenloop van 

omstandigheden kan veroorzaken. Ik stelde mij de vraag of het niet beter zou zijn om een MBA te 

volgen in een andere levensfase dan deze. Mijn antwoord daarop is dat het volgen in een eerdere 

fase zou betekenen dat ik met veel minder ervaring uiteindelijk minder leereffect uit deze leergang had 

kunnen halen. In een latere levensfase zou het betekenen dat ik alle kennis en ervaring die ik nu 

tijdens de MBA heb opgedaan dan pas “over bijvoorbeeld tien jaar” zou opdoen en er dan dus minder 

lang plezier van zou kunnen hebben. Conclusie: MBA tijdens de “midlife” ; het vraagt wat tijd en 

inspanning, maar dan heb je ook wat! 

 

De samenwerking met mijn medestudenten, Gerard Piket en Ton Renckens, heb ik als buitengewoon 

plezierig en zéér constructief ervaren. Het synergetisch effect van de samenwerking is duidelijk 

geworden bij het conceptontwikkeling en de theorieverkenning. De kracht van het gezamenlijk 

brainstormen en debatteren over het onderwerp dat ons alle drie boeit, vind ik enorm. Ik weet zeker 

dat ik alleen in deze korte tijd deze scriptie niet op tijd had kunnen afronden. Onze maandelijkse 

tweedaagse bezoeken aan het hotel De Mallejan in Vierhouten, zullen mij nog lang bijblijven. Deze 

werkwijze is overigens aan te bevelen aan de MBA-studenten die ook van plan zijn om gezamenlijk af 

te studeren. Samenwerken vraagt overigens wel erkenning van elkaars kwaliteiten zodat deze op de 

juiste wijze kunnen worden ingezet. Naar mijn mening zijn we daar goed in geslaagd. Sinds het 

afstuderen aan de universiteit ben ik niet meer in deze mate bezig geweest met de methodologische 

opzet van een onderzoek. Wat ik daarbij geleerd heb, is dat het belangrijk is om na het conceptueel 

model veel aandacht te hebben voor de opzet van de vragenlijst. Zaken als sociaal wenselijkheid 

vragen om een zeer gedegen opzet van de vragen en vooraf uitproberen van de vragenlijst. 
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7.2 Gerard Piket. 

Deze scriptie opdracht is de afronding van mijn 2-jarige MBA opleiding. Voor mij is dit een sprong in 

het diepe geweest: mijn laatste intensieve opleidingstraject dateert alweer van 8 jaar geleden. Om dan 

weer in de discipline van een studie te komen is geen sinecure. Maar niet in het minst door de 

inspirerende wijze waarop Aad en Jan mij door de materie heen hebben genomen is het een 

onvergetelijke ontdekkingsreis geworden.  

De keuze voor het onderwerp van de scriptie was al snel gemaakt: iets met schaalvergroting en fusie. 

Als directeur bij een grote zorgonderneming, verbaas ik me steeds weer over de aanhoudende 

fusiebewegingen die ons concern blijft maken. Wat drijft het bestuur en is er een grens aan de 

omvang? Maar hoe dit aan te pakken? En welke onderzoeksvraagstelling pas ik toe? Wat wordt mijn 

opzet? Gelukkig bleken medecursisten Ton Renckens en Marco van Alderwegen ook met het zelfde 

onderwerp te worstelen, ieder vanuit zijn eigen verwondering en ervaring. Want dat was wel de 

gemeenschappelijke rode draad: de verwondering om al die fusie activiteit in de zorg. Tijdens een 

aantal verkennende gesprekken hebben we gedrieën besloten samen verder te gaan met de scriptie. 

Het waren geen gemakkelijke maanden: veel leeswerk, nadenken, concepten uitdenken, teksten 

produceren en redigeren, stevig discussiëren. De werkwijze was wel uitermate uniek en prettig: om de 

3 weken tweedaagse bijeenkomsten in een hotel in de bossen, opgesloten in een kamertje van 4 x 4 

meter met laptops, printer, flapover en beamer. Een hogedrukkamer als het ware. Maar wel met 

resultaat, een ieder die een gezamenlijk afstudeerproject doet aan te raden. Maar ook om met deze 

heren te werken en de bijzondere combinatie van karakters heeft voor mij een belangrijke rol gespeeld 

om het avontuur als positief te beschouwen. De een om zijn ongebreidelde creatieve energie, de 

ander om zijn structureringsvaardigheden. Maar beiden zeker ook om hun relativerende humor. Ik 

hoop dat ik met mijn competenties een steentje heb kunnen bijdragen aan het welslagen van het 

proces voor de anderen. Ik wil ze in ieder geval ook hartelijk bedanken voor hun steun en begrip 

tijdens deze maanden.  

Tot slot nog iets over mijn inhoudelijke leerproces. Ik heb weer genoten van het “naar school gaan”, 

kennis vergaren, vaardigheden opdoen, nieuwe mensen ontmoeten en indrukken opdoen. Mijn 

insteek was een beter manager te worden en ik denk dat dit gelukt is. Zowel mijn theoretisch kader is 

verruimd, als mijn inzichten en vaardigheden zijn toegenomen. Ik merk dat regelmatig door de 

positieve feedback die ik van collegae krijg op mijn werk. En daarmee is alle energie die in de 

afgelopen twee jaar is gaan zitten meer dan terug gegeven.  

 
 
 
7.3 Ton Renckens.  
 

Bij de keuze van het onderwerp, werd ik vooral geboeid door de alom toenemende fusiebewegingen. 

Er lijkt geen eind aan te komen. Fusies, waar zo op het eerste gezicht geen logica aan ten grondslag 

kan liggen, omdat hier zeker aan alle mij bekende wetten allang voorbij is gegaan. Dit alles 

doorwrochten met mijn weliswaar subjectieve ervaringen uit de eigen praktijk en binnen verschillende 

sectoren. Wat me daarbij voornamelijk boeide, was de relatief eenduidige en veel gehanteerde 

motivatie voor een fusie. Het zou tenslotte altijd goed zijn voor de gebruiker, de klant. Gevolgd door 

toch redelijk vaak het verschil tussen het beoogde en gerealiseerde resultaat. Er is veel over 

geschreven. Binnen de literatuur worden tal van invalshoeken door verschillende schrijvers belicht.  
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Maar ook is er de intense verwondering, de verbazing over waarom fusies (toch) uiteindelijk niet zijn 

doorgegaan en de redenen die daarbij worden gehanteerd. Ik heb heel wat verschillende versies van 

beweegredenen voorbij zien komen. En dan nog maar te zwijgen over hoe snel motivaties kunnen 

veranderen: de gehanteerde motivatie vóór fusie wanneer nog sprake is van prachtige geformuleerde  

intenties, in relatie met de redenen wanneer een fusie uiteindelijk dan toch niet doorgaat.  

 

Gelukkig waren nog twee studiegenoten geïnteresseerd in het onderwerp. De realisatie van een 

eindproduct in samenwerking leek daarbij voor de hand te liggen. In mijn eentje had ik het niet gered.  

Toch heb ik lang geaarzeld of ik dit onderwerp wel samen met twee andere geïnteresseerden ter hand 

zou nemen. Met z’n drieën in betrekkelijk korte tijd een bevredigend afsluitend resultaat boeken, leek 

me in eerste instantie niet erg aanlokkelijk. Onder andere vormde een belangrijke belemmerende 

factor de fysieke afstand tot elkaar. Dat zou in ieder geval veel reizen en dus extra tijdsinvestering 

betekenen.  

Niet in de laatste plaats werd mijn aarzeling nog veel meer gevoed door mijn ervaring met en kennis 

over de betreffende studiegenoten. Creatieve geesten en harde bevlogen werkers, maar ik voorzag 

tevens daarbij heftige en mogelijk zelfs oneindige discussies.  

 

Uiteindelijk heeft toch de uitdaging het van de aarzeling gewonnen, en heeft het over het algemeen 

allemaal anders uitgepakt. We zijn vanaf de start begonnen met goede afspraken te maken, en 

hebben deze ook strak op schrift vastgelegd. Tevens hebben we niet geschuwd om elkaar regelmatig 

recht in de ogen te kijken.  

Daarnaast bleek de samenstelling, hoe toevallig en chaotisch ook in het begin, meestal constructief, 

creatief, aanvullend en ordenend op elkaar in te werken. Natuurlijk waren er spanningen en liepen de 

discussies hoog op. Zeker als de tijdsdruk en de stress toenam.  

Toch was er nadrukkelijk voldoende ruimte om elkaar ook eens flink tot de orde te roepen. Vanuit mijn 

overwegend beheersmatige stijl weer een positieve ervaring erbij. 

Het reizen hebben we opgelost door ons regelmatig in een klein maar gerieflijk zaaltje van een redelijk 

centraal gelegen hotel midden op de Veluwe, voor een tweedaagse bijeenkomst terug te trekken.  

Dit alles heeft onomstotelijk bijgedragen tot de nodige verdieping in, en ontspanning met de materie. 

Voor toekomstige cursisten zeker een aan te bevelen optie. Ook het telefonische overleg met 

gebruikmaking van het zogenaamde “familieberaad” hebben we met regelmaat gehanteerd, om de 

inhoud zo optimaal mogelijk met elkaar af te kunnen stemmen. Het recht in de ogen kijken lukt dan 

wat minder, maar het plezier was er niet minder om.  

 

Een aantal van mijn vooronderstellingen zijn door het onderzoek absoluut bevestigd. En wat 

belangrijker is, ik ben ervan overtuigd dat ik mijn vooronderstellingen nu ook eenvoudiger en in meer 

openheid kan bespreken. Zelf zal ik in de toekomst bij fusiebewegingen zeker meer bewust zijn van 

de rol die de “onderwater” motieven spelen. Ik zal daarbij niet schuwen het spiegeldocument te 

gebruiken om deze “sluimerende” motieven bij alle partijen boven water te krijgen. 
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Tot slot nog iets over het korte tijdsbestek waarin de scriptie opgeleverd moest worden. De combinatie 

van een vol geplande werkagenda, een opgroeiend gezin en een intensieve studie, is in zo’n periode 

niet altijd even ideaal. Met name in de afgelopen drie maanden is met regelmaat een ernstig gevoel 

van tekortschieten op letterlijk alle fronten opgetreden.  

Ondanks de ronduit fantastische steun binnen het gezin en ook binnen de organisatie heeft het ook 

een schuld opgeleverd, die ik overigens met plezier in de komende tijd al dan niet met behulp van de 

opgedane kennis zal inlossen.  

Langzaam begint het gevoel van opluchting dan toch eindelijk te komen, nu de afronding echt nabij is. 

Het betekent ook weer ruimte voor nieuwe bezigheden en doelen. 
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Bijlage 1 
 

De rol van de overheid op de marktwerking in de zorgsector 
 
De overheid streeft voor de gezondheidszorg twee doelstellingen na: enerzijds de beteugeling van de 

expansieve uitgavengroei, anderzijds de toegankelijkheid en beschikbaarheid te verbeteren. Bij de 

eerste doelstelling gaat het om de doelmatigheid en betaalbaarheid van het stelsel. Deze wordt 

bereikt door bezuinigingsmaatregelen en ingrijpende structuurmaatregelen (verschuivingen tussen 

verzekeringspakketten, verschuivingen in de financiering en maatregelen in het aanbod). De 

introductie van een gereguleerde marktwerking dient daaraan bij te dragen.  

De tweede doelstelling wordt bereikt door het vervangen van de aanbodsturing naar een systeem van 

gereguleerde marktwerking in de gezondheidszorg. Er wordt al meer dan 20 jaar stapsgewijs gewerkt 

aan de invoering van “ marktprikkels ” in de zorgsector. Wat dat betreft is de huidige discussie over 

marktwerking niet nieuw. Ook niet nieuw is een overheid die blijft investeren in een instrumentarium 

om het aanbod te beheersen. Het gaat immers om gereguleerde marktwerking. Wel nieuw is dat de 

overheid er voor het eerst in is geslaagd om de ontwikkelingen richting marktwerking vast te leggen in 

een nieuw samenhangend wetgevend stelsel. De invoering van de Zorg Verzekeringswet (ZVW) per 1 

januari 2006 is een belangrijke mijlpaal in dit proces. De Wet Marktordening Gezondheidszorg    

(WMG) en de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) zullen per 1 januari 2007 de ZVW en de AWBZ 

aanvullen. Op dit moment is er sprake van een overgangsmodel en zijn nog lang niet alle 

invoeringsproblemen opgelost. Er staat veel druk op het hele invoeringstraject (beleidshaast).  

Een belangrijk motief voor de introductie van meer marktwerking is het beheersen van de 

kostenontwikkeling van de gezondheidszorg en het besef dat VWS dat niet alleen kan. Het kabinet wil 

de burgers zelf en andere partijen zoals zorgverzekeraars en lagere overheden (mede) 

verantwoordelijk maken voor de ontwikkeling van de kosten van de zorg (voorzover die onder de 

collectieve lasten wordt gerekend). Vooral vanwege de vergrijzing verwacht VWS dat bij ongewijzigd 

beleid de zorgkosten in de toekomst te hoog gaan oplopen ten opzichte van de totale nationale 

inkomsten: het Bruto Binnenlands Product
1
. De financiering van de zorg zou daarmee op termijn in 

gevaar komen. Daarnaast willen verschillende partijen (overheid, zorgverzekeraars, cliënten) meer 

transparantie en verantwoording in de gezondheidszorg. Marktwerking moet partijen dwingen tot een 

meer doelmatige en efficiënte inzet van middelen. De markt moet dan wel aan een aantal condities 

voldoen, zoals elkaar beconcurrerende zorgaanbieders en een sterke positie voor de 

zorgverzekeraars die op hun beurt ook weer moeten gaan concurreren om de gunst van de 

verzekerden. Het nieuwe wetgevende kader (WMG) waarin een Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 

centraal staat, zal die condities moeten gaan creëren. De NZa heeft tot taak om de markt in de 

zorgsector (in transitie) te reguleren.  

 

Bron: kostprijzen in de gezondheidszorg. 

                                                
1 Het Bruto Binnenlands Product (BBP) is het totaal van wat in Nederland wordt geproduceerd aan goederen en 
diensten. Het BBP is een belangrijke maatstaf voor de economische prestaties van een land. 
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Bijlage 2. 
 

De grafieken met de overall gegevens. 
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Bijlage 3 

 

Uitnodigingsbrief voor deelname aan  
een exploratief leeronderzoek  

 
 
 
Aan de Masters en oud-cursisten van het Stolte Advanced Programma van Aad de Roo en Jan Moen  
 
 
Rotterdam, 22 januari 2007, 
 
Beste (oud)cursisten, 
 
In deze periode begeleid ik drie studenten bij de afronding van hun Mastersopleiding MBA-H vanuit 
het Erasmus Centrum voor Management Development in de zorg aan de E.U.R. 
 
Het onderwerp van hun scriptie betreft de vraagstelling hoe de kwaliteit van de besluitvorming tot fusie 
in de gezondheidszorg verbeterd kan worden. Mijn inziens hebben ze gekozen voor een interessante 
onderzoeksopzet. 
 
Ik zou het erg op prijs stellen indien jullie, als belangrijke ervaringsdeskundige, willen meewerken aan 
dit exploratieve leeronderzoek. Het invullen van de bijgevoegde vragenlijst neemt hoogstens 15 
minuten in beslag.  
 
We vragen jullie nadrukkelijk om alle vragen te beantwoorden zodat een volledige gegevensset 
ontstaat. Daarmee kunnen genoemde studenten de vraagstelling adequaat beantwoorden.  
 
Mogelijk zijn de resultaten van het onderzoek medio 2007 beschikbaar op Tranzo.nl 
 
Gezien de strakke planning voor hun afstudeerscriptie stellen de studenten/onderzoekers het zeer op 
prijs als jullie het ingevulde vragenformulier vóór 10 februari 2007 willen retourneren via de 
bijgevoegde antwoordenvelop.  
 
Uiteraard blijven jullie antwoorden volstrekt anoniem, en zullen er door de studenten/onderzoekers in 
de scriptie of anderszins op geen enkele wijze uitspraken gedaan worden die herleidbaar zijn naar 
personen of organisaties.  
 
Mochten jullie nog nadere vragen hebben, dan kunnen jullie één van onderstaande cursisten/ 
onderzoekers via de e-mail benaderen: 
Marco van Alderwegen: m.vanalderwegen@vierstroom.nl   
Gerard Piket:  gpiket@evean.nl  
Ton Renckens:  ton.renckens@plantein.nl  
 
Namens hen wil ik jullie hartelijk bedanken voor jullie medewerking. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
 
Prof. Dr. Jan Moen  
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Bijlage 4 
 

Vragenlijst Motieven Bestuurlijke Besluitvorming 
 
Introductie 
 
Er wordt veel gefuseerd in de gezondheidszorg. De motieven hiertoe staan verwoord in de 
intentieverklaringen die door de beoogde fusiepartners worden ondertekend als eerste stap in het 
fusieproces. Naast de motieven zoals beschreven in de intentieverklaringen spelen veelal een groot 
aantal motieven mee die minder snel worden uitgesproken. Inzicht in en bewustwording van beide 
soorten motieven zou de kwaliteit van de besluitvorming bij fusies nog verder kunnen verbeteren. 
Met deze vragenlijst worden de motieven die wellicht meespelen bij de besluitvorming tot fusie nader 
onderzocht. Wij vragen de respondenten zo eerlijk mogelijk onderstaande vragen te beantwoorden.  
De beantwoording van de vragen en de verwerking van de uitkomsten zijn volstrekt anoniem en niet 
tot personen en/of organisaties te herleiden. Voor retourzending kunt u de bijgesloten enveloppe met 
antwoordnummer gebruiken. 
 
Wij verzoeken u ALLE vragen te beantwoorden. U kunt kiezen tussen “eens” of “oneens”.  
Hetgeen niet van toepassing is kunt u doorstrepen. Nuanceringen bestaan nu even niet. 
 
Hartelijk dank voor de beantwoording van de vragen. 
 
De onderzoekers. 
 
Algemene vragen. 
 

Leeftijd  

Functie � Bestuurder 
� Directeur/manager ( legt verantwoording af aan 

bestuurder ) 
� Anders 

Geslacht � Man 
� Vrouw 

Omvang van uw organisatie             Budget:……………..……. € 
            Medewerkers:…………… FTE 

Branche 
( meerdere antwoorden mogelijk ) 

� Ziekenhuis 
� Geestelijke Gezondheidszorg 
� Gehandicaptenzorg 
� Verpleging en Verzorging 
� Eerstelijnsgezondheidszorg 
� Anders namelijk………………………. 

Heeft u ervaring met fusieprocessen in de rol 
van ( mede )beslisser 

� Ja 
� Nee 

Jaren werkzaam in deze functie 

0 tot 3 jaar  

3 tot 7 jaar  

7 tot 12 jaar  

12 tot 15 jaar  

15 tot 20 jaar  

20 tot 30 jaar  

 > 30 jaar   
 
 

Aan de achterzijde vindt u 26 stellingen.  
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Bijlage 5 
 

Streep door wat voor u niet van toepassing is: eens of oneens 

1 Het verkrijgen van een sterkere onderhandelingspositie naar financiers speelt bij 
bestuurders een belangrijke rol in de besluitvorming om te komen tot fusie  

eens oneens 

2 Er zijn bestuurders die zich bij de besluitvorming tot fusie laten leiden door soortgelijke 
ontwikkelingen in de sector 

eens oneens 

3 Er zijn bestuurders die zich bij de besluitvorming tot fusie ook laten leiden door hun 
inkomenspositie   

eens oneens 

4 Er zijn bestuurders die besluiten tot fusie omdat daarmee een efficiëntere  bedrijfsvoering 
bereikt wordt  

eens oneens 

5 Persoonlijke verhoudingen tussen kandidaat fusiepartners spelen een bepalende rol bij 
de besluitvorming tot fusie bij bestuurders 

eens oneens 

6 Er zijn bestuurders die zich bij de besluitvorming tot fusie laten leiden door de mate 
waarin hun persoonlijke invloed zal wijzigen 

eens oneens 

7 Mede als doel een kwalitatief betere zorg te realiseren wordt door de bestuurder besloten 
tot fusies 

eens oneens 

8 Een bestuurder die zich onbehagelijk voelt in de huidige situatie zal eerder besluiten tot 
fusie  

eens oneens 

9 Wanneer de klant er niet beter van wordt besluit de bestuurder af te zien van fusie 
eens oneens 

10 De overtuiging bij bestuurders dat de grotere omvang van de organisatie noodzakelijk is 
om ondersteunende activiteiten kostenefficiënter te kunnen organiseren, speelt mee bij 
het besluit tot fusie 

eens oneens 

11 Er zijn bestuurders die zich bij de besluitvorming tot fusie mede laten leiden door het 
verwachtte effect daarvan op hun maatschappelijke positie 

eens oneens 

12 Bestuurders besluiten tot fusie omdat daarmee ook grotere investeringen kunnen worden 
gerealiseerd 

eens oneens 

13 Onzekerheid bij een bestuurder heeft invloed op de besluitvorming tot fusie 
eens oneens 

14 Bestuurders besluiten om te fuseren onder meer om de concurrentie te verminderen 
eens oneens 

15 Bij de besluitvorming tot fusie door de bestuurder speelt de persoonlijke positie van de 
bestuurder een belangrijker rol dan de formeel geuite motieven in de intentieverklaring 

eens oneens 

16 De chemie tussen bestuurders van organisaties is bepalend voor het besluit tot fusie 
eens oneens 

17 Voor bestuurders speelt de keuzevrijheid van de klant nagenoeg geen rol in het besluit 
tot fusie 

eens oneens 

18 Een bestuurder zal eerder besluiten tot fusie als daardoor het aanzien van de bestuurder 
bij collega-bestuurders zal toenemen 

eens oneens 

19 Er zijn bestuurders die besluiten tot fusie omdat fuseren op dat moment de norm is 
eens oneens 

20 Voor bestuurders is optimalisatie van de ketenzorg een belangrijk motief bij het besluit tot 
fusie 

eens oneens 

21 De mate waarin de bestuurder verdacht zou kunnen worden van persoonlijk gewin, 
beïnvloedt de besluitvorming tot fusie  

eens oneens 

22 Er zijn bestuurders die zich laten beïnvloeden bij het besluit tot fusie door 
fusiebewegingen in andere invloedrijke sectoren 

eens oneens 

23 Er zijn bestuurders die besluiten te fuseren vanwege de vergroting van hun marktpositie 
eens oneens 

24 Er zijn bestuurders die opzien tegen de hoeveelheid werk en dat mee laten wegen in hun 
besluitvorming tot fusie 

eens oneens 

25 Een besluit tot fusie komt niet tot stand als de uiteindelijke besluitvormer daarvan 
persoonlijk negatieve gevolgen ondervindt 

eens oneens 

26 Omdat de klant er beter van wordt, besluiten bestuurders tot fusie 
eens oneens 
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    Met dank aan onze familie, vrienden, 

collegae en elkaar: het was gestolen tijd. 

 


