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Kenmerk van de ware coach is dat de bestuurder met de onder-
steuningsvraag zelf het antwoord formuleert. Licht bijgestuurd 

Bestuurders zijn gewone mensen met wensen en angsten. Ze dragen
hun verleden met zich mee en ze geven mede zelf vorm aan hun 
eigen omgeving. Ze zijn vader of moeder, kind en partner. Al die ver-
schillende rollen geven kleur aan de manier waarop ze andere men-
sen tegemoet treden. En dan hebben we het nog niet over waarden
en normen of karaktereigenschappen als aangeboren optimisme of
de neiging tot somberen. 

In deze uitgave gunnen de ervaren coaches Jan Moen en Joep Choy
de lezers een blik in hun ‘spreekkamer’. Ze ‘luisteren’ mee terwijl 
een cliënt plaatsneemt op de divan om zijn of haar hart uit te stor- 
ten. De afgelopen decennia waren dat er vele honderden uit wiens 
casussen de lezers van Zorgvisie magazine twee seizoenen lang een
(geanonimiseerde) bloemlezing hebben gekregen in de rubriek De 
Bovenkamer. In deze bundel treft u alle ‘Bovenkamers’ aan. 
Vertrekpunt in de voorbeelden die voorbijkomen, is dikwijls een 
verstoorde relatie. Tussen bestuurders onderling, tussen bestuurder
en medewerkers, tussen bestuurder en toezichthouder. Of de 
bestuurder zelf is ontevreden over zijn eigen functioneren. Veel 
innerlijke worstelingen vinden plaats in eenzaamheid. Vanwege de 
hiërarchische positie is het voor een bestuurder moeilijk om in de 
eigen organisatie een klankbord te vinden waar twijfel en onzeker- 
heden geuit mogen worden. Misschien zijn in de gezondheidszorg 
daarom de intervisiegroepjes met externe collega’s zo populair.

Woord vooraf



Eric Bassant, hoofdredacteur Zorgvisie

door de gespreksleiders komt er iets van inzicht tot stand. Of er 
komt een advies op tafel waar de bestuurder mee verder kan.

Fascinerend vind ik de analytische methodes die beide auteurs
gebruiken om door te dringen tot de kern van persoonlijke effec- 
tiviteitsproblemen. Dat is geen sinecure. Soms is het spinnenweb 
van interacties rondom een persoon dermate ingewikkeld dat 
het enige tijd duurt voordat de hoofdlijnen zichtbaar zijn. Ook 
voor de betrokkene. Soms is er geen redden meer aan. 
Bijvoorbeeld als de hoofdpersoon te veel onderdeel is geworden 
van het probleem. Maar ook die conclusie kan bevrijdend werken 
zodat een nieuwe start elders mogelijk is. Op die manier beke- 
ken, kun je als bestuurders altijd weer opnieuw beginnen. De ene 
persoon wordt moe van die gedachte, de andere vrolijk want de
wereld is uitdagend en vol mogelijkheden. Over het algemeen 
zien bestuurders vooral de mogelijkheden. Anders zouden ze 
niet voor dit vak hebben gekozen.
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Via dit boekje betreedt u de bovenkamer van de zorgbestuurder. 
Het is daar een drukte van jewelste. Zorgbestuurders zijn bezige 
bijen. Meestal zijn zij meer dan 60 uur per week bezig met een scala
aan uiteenlopende activiteiten. De zorgtrein dendert door. Soms 
staan zij aan het stuur, dan weer rennen zij er hijgend achteraan. Wij
hebben het voorrecht om met deze bestuurders in gesprek te 
mogen gaan. Zij zoeken ons als coach op om tal van redenen. De
belangrijkste is om even uit de hectiek te stappen en in alle rust te 
reflecteren op wat er ‘allemaal speelt’. Juist als je dagelijks de 
hoofdrol speelt, moet je zo af en toe even in de zaal gaan zitten om 
het totale stuk te kunnen (over)zien. Wij zitten naast hen, kijken 
mee en leveren commentaar. Dat commentaar moet kritisch zijn. 
Dit eisen zij van ons, want ze worden al genoeg naar de mond 
gepraat in hun organisaties. Wat zij ook van ons verlangen, is een 
ander zicht op hun eigen rol en op hun organisatie. In dit boekje 
vertellen we in 22 columns wat bestuurders ons in de afgelopen 
jaren hebben toevertrouwd en hoe wij daar op hebben gereageerd. 

In deze inleiding blikken wij vooruit op de veranderende context 
van de bestuurder. Gedrag krijgt betekenis in de context. Welnu, in 
de zorgcontext vinden tal van veranderingen plaats die van grote 
invloed zullen zijn op het gedrag van de bestuurder. Zo zijn er 
nieuwe rollen weggelegd voor zorgverzekeraars, gemeenten en 
participerende burgers. De belangenverhoudingen gaan daardoor 
veranderen en dat maakt het semipublieke speelveld voor de 
bestuurder al maar complexer. De positie van medisch specialisten 
in ziekenhuizen zal na 2015 drastisch veranderen en ook dat zal zijn
weerslag hebben op de gehele zorgsector. Voorts zijn er tal van 
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De zorgsector staat het laatste decennium in het centrum van de 
maatschappelijke belangstelling. Politici bestoken het volk met hun
ongerustheid over de stijgende kosten van de zorg door vergrijzing,
nieuwe behandeltechnologieën en consumentisme. Nieuwe wetten 

tekenen dat het interne toezicht zich niet langer zal beperken tot de
bestuurder, maar zal opschuiven naar de algehele besturing van de
organisatie. En tot slot: de positie van de bestuurder zelf ligt onder 
het vergrootglas. Zijn imago is tanende en zijn toekomstige salaris 
wordt met zo’n 40 procent teruggeschroefd. Zorgbestuurders wor-
den niet alleen aan financiële, maar ook aan kwalitatieve banden 
gelegd. Er is voor hen een register in de maak waarin zorgbestuur- 
ders worden opgenomen die de toets van een onafhankelijke accre-
ditatiecommissie hebben doorstaan. Zo hoopt de beroepsgroep 
hun hoognodige legitimering in de buitenwereld te versterken. 

Het moge duidelijk zijn dat de zorgbestuurder in zijn bovenkamer 
afscheid zal moeten nemen van vertrouwde rollen, teksten en scenes
die hem zo dierbaar waren. Alleen dan ontstaat er ruimte voor nieuwe –
nog ongewisse – rollen. Het is even slikken, maar omkijken heeft geen
zin. Met de blik op morgen pleiten wij voor een nieuw elan bij zorgbe-
stuurders. Werken in een tijd van transitie is een voorrecht, maar – om
met Cruijff te spreken – je moet het wel zien om het door te hebben.
Alleen dan ontstaat de mogelijkheid (pro)actief deel te nemen aan het
creëren van een nieuwe werkelijkheid. Voor de nieuwe generatie 
bestuurders zien wij vele kansen om op een constructieve en creatieve
wijze hun stempel te drukken op de zorgsector. Wij besluiten deze inlei-
ding met de eisen die aan bestuurders gesteld moeten worden.

Participatiesamenleving



worden gemaakt om de zorg betaalbaar te houden. De financiering 
wordt in een aantal gevallen overgeheveld naar gemeenten. Vanaf 
1 januari 2015 voeren zij onder andere de regie over de jeugdzorg en
een deel van de langdurige zorg. Vernieuwing is het sleutelwoord en
dat lijkt ook te gaan gelden voor de zorginkoop van gemeenten. Zij 
hebben al laten weten dat prestaties en resultaten voor de cliënt de
doorslag zullen geven. In steeds meer gemeenten mogen burgers 
meepraten en -beslissen over de akkoorden die de coalities met elkaar
sluiten. Burgers bij het bestuur betrekken is met de opkomst van socia-
le media ook makkelijker geworden. Het motto is dat gemeenten het
beste kunnen bepalen wat hun inwoners aan zorg behoeven. Dankzij
de schat aan medische informatie op internet ontpoppen die inwoners
zich de laatste jaren steeds meer als kritische gesprekspartners van
professionals, zorgorganisaties en zorgverzekeraars. Burgers betreden
het tijdperk waarin zij geacht worden meer verantwoordelijkheid te 
nemen voor hun eigen gezondheid en die van hun naasten en daar –
ook in financiële zin – meer aan bij te dragen. Het gaat om een ‘para-
digmashift’. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) voorspelt
in haar zojuist verschenen toekomstvisie het einde van de verzorgings-
staat. Van burgers wordt een collectieve attitudeverandering verwacht.
De stap naar meer eigen verantwoordelijkheid zal ook van invloed 
zijn op de verwachtingen van burgers ten aanzien van zorgorgani- 
saties. Naarmate burgers zelf meer inbrengen, zullen zij hogere 
eisen stellen aan de toegankelijkheid, de bejegening en de kwali- 
teit van zorgorganisaties. Binnen die veranderende verhoudingen 
ontstaat een nieuw spel met nieuwe kansen voor gemeenten, 
zorgorganisaties, zorgverzekeraars en cliënten. Niemand weet 
hoe de nieuwe werkelijkheid eruit gaat zien.
Eén ding is wel zeker: er is minder geld beschikbaar. Niet alle zorg 
wordt nog als vanzelfsprekend vergoed. Zorgverzekeraars bepa- 
len in toenemende mate welke ziekenhuizen, welke verrichtingen 
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tegen welke prijs mogen uitvoeren. Zij voelen zich daarin gesterkt 
door de volumenormen die de medisch specialisten zelf hebben 
geformuleerd voor het kwalitatief verantwoord uitoefenen van 
hun vak. Ook op het gebied van de medicijnen (welke wel en 
welke niet) is de macht van de zorgverzekeraar groter geworden. 
Kortom, zorgbestuurders en hun professionals zijn minder ‘baas in 
eigen huis’, terwijl zij wel verantwoordelijk zijn voor het bedrijfsri- 
sico. Zij zullen in hun beleid meer rekening moeten gaan houden 
met de wensen en eisen van gemeenten, burgers en verzekeraars.

Niet alleen de wettelijke en financiële kaders staan op de helling, 
ook de zorgorganisaties zelf bevinden zich op een hellend vlak. 
De bestuurder zit in een glazen bol: veel partijen met uiteenlo- 
pende belangen kijken met hem mee en bestoken hem met hun 
mening. De bestuurder wordt geacht recht te doen aan al die 
belangen. Het wordt dan ook steeds lastiger om ‘meervoudig par- 
tijdig’ te blijven. De laatste jaren krijgen bestuurders in de media 
en van de politiek vooral het nadeel van de twijfel in plaats van 
het voordeel. Natuurlijk hebben zij dat deels aan zichzelf te dan- 
ken. Elk mens is in zekere zin de oorzaak van zijn eigen lol en 
ellende. Deels worden zij echter ook gegijzeld.
Iedereen in de zorgsector is voorstander van maatregelen die de vei-
ligheid van patiënten daadwerkelijk vergroot. Helaas kan veiligheids-
beleid ook ontaarden in veiligheidsterreur en daar lijkt nu toch echt
sprake van. Om fouten te voorkomen worden zorgorganisaties over-
stelpt met wettelijke regelingen, procedures en protocollen, waardoor
de bureaucratie de pan uitrijst. De illusie van maakbaarheid over- 
heerst. Tegelijkertijd worden zorgorganisaties gestimuleerd om op 

Semipubliek speelveld



innovatieve wijze marktgericht te ondernemen en zich als een lerende
organisatie te gedragen. Nogal wat bestuurders raken verstrikt in de
paradox dat je tijdens het leren geen fouten meer mag maken. Deze
paradox wordt in de semipublieke zorgsector zichtbaarder en intenser.
Toekomstige bestuurders zullen in staat moeten zijn de kloof te 
overbruggen tussen strakke, bureaucratische regelgeving en inno- 
vatief en klantgericht ondernemerschap. Dat zal niet meevallen, 
want het imago is tanende. Verhalen over slapende toezichthou- 
ders, graaiende bestuurders en ruziënde, prutsende en fouten 
maskerende medisch specialisten halen regelmatig het nieuws. 
Zorgorganisaties zijn het lijdend voorwerp van argwaan gewor- 
den. ‘Als je op een verjaardagspartijtje zegt dat je een zorgbe- 
stuurder bent, dan zie je mensen denken daar heb je weer zo’n 
zakkenvuller die professionals in de zorg loopt te frustreren’. 
(Citaat van een zorgbestuurder in de dissertatie Onder zorgbe- 
stuurders van Wilma van der Scheer, 2013, p. 11). De kruistocht 
tegen het management en de verheerlijking van zelfsturing door 
professionals is in de politiek en de media nog in volle gang. Hier 
is nog een paradox in het spel: bestuurders moeten zichzelf in 
hun besturing overbodig maken. Van hen wordt verwacht dat zij 
de zorgorganisatie ‘teruggeven’ aan de professionals en tegelijker-
tijd de beeldvorming over de zorg weer weten op te vijzelen.
De roep om meer zeggenschap klinkt vooral uit de monden van 
medisch specialisten. In het ziekenhuis zal de verhouding met de 
medisch specialist in een ander daglicht komen te staan. Voorheen
bracht de medisch specialist zijn honorarium rechtstreeks in 
rekening bij de zorgverzekeraar of de patiënt, en declareerde het 
ziekenhuis alle overige kosten. Vanaf 1 januari 2015 doet de zogehe-
ten integrale bekostiging zijn intrede: het totaal beschikbare hono- 
rariumbudget voor vrijgevestigde medisch specialisten wordt 
samengevoegd met het totale kostenbudget van het ziekenhuis. 
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Het ziekenhuis brengt voor een zorgproduct nog slechts één tarief 
in rekening en de medisch specialist maakt afspraken met het zie- 
kenhuis over de hoogte en de wijze van zijn beloning. Het fiscaal 
ondernemerschap van de vrijgevestigde medisch specialist komt 
hierdoor op de tocht te staan, omdat nog maar sprake is van één 
opdrachtgever. Door maatschappen samen te voegen in super- 
maatschappen die diensten aanbieden aan meerdere ziekenhuizen,
kan dit dilemma omzeild worden. Volgens een peiling onder de zie- 
kenhuisbestuurders blijkt twee derde van hen voorstander van dit 
samenwerkingsmodel. Critici wijzen erop dat ziekenhuizen hierdoor
onbestuurbaar worden en refereren in dit verband aan de NS en 
ProRail. Welke kant de euro ook uitrolt, één ding lijkt zeker: de 
onderhandelingen met professionals zullen een groter appèl doen 
op de flexibiliteit en de standvastigheid van de zorg bestuurder.

Ging het hierboven vooral om veranderingen geïnitieerd vanuit 
de omgeving, ook binnen de zorgorganisaties zelf is het nodige 
gaande. Sinds het verschijnen van het ‘blauwe boekje’ van de com- 
missie-Meurs in 1999 bestaat er meer aandacht voor het toezicht 
op zorgorganisaties. In 2006 treedt de Zorgbrede Governance 
code in werking, die in 2010 wordt vernieuwd. Deze code moet bij- 
dragen aan het vertrouwen van de omgeving in de zorgorganisa- 
tie. Hoe? De code stimuleert kritische zelfreflectie bij bestuur en 
toezicht en zal als gevolg daarvan aanzetten tot professionalisering 
van bestuur en toezicht en het samenspel tussen beiden. 
Daarnaast kan de code als toetsingskader voor derden fungeren. 
Recentelijk is de tendens zichtbaar geworden dat het toezicht zich niet
langer beperkt tot de bestuurder, maar ook tot de besturing. Het 

Veranderende dynamiek in zorgorganisaties 



rapport Tussen Besturing en Samenleving van de Nederlandse 
Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (2014) pleit voor
meer contact tussen de raad van toezicht met verschillende geledin-
gen binnen de zorgorganisatie en met externe stakeholders. 
Geconstateerd wordt dat in meerdere gevallen van grootschalige inci-
denten (VUmc), onveilige zorg (Maasstadziekenhuis) of langdurig dis-
functioneren van professionals (de zaak Jansen-Steur) de afstand tussen
de raad van toezicht en de dagelijkse gang van zaken te groot was om
naar behoren toezicht te kunnen houden. Overigens wordt aan die 
constatering wel toegevoegd dat de genoemde incidenten als zodanig
niet toe te schrijven zijn aan falend toezicht. Niettemin zullen toezicht-
houders zich ‘dieper’ in de organisatie moeten gaan begeven. Het ver-
kleinen van de afstand is geen doel op zich, maar vormt wel een voor-
waarde om checks and balances te bieden. Het moge duidelijk zijn dat
dit grote gevolgen heeft voor de heersende positie van de bestuurder.
Deze kentering vergt een nieuwe houding van bestuurders en toezicht-
houders van zorgorganisaties en vooral ook een nieuwe machtsbalans.
Zorgbestuurders zijn zelf ook in het geweer gekomen om hun pro- 
fessionaliteit zichtbaarder te maken. Hun belangenorganisatie 
NVZD heeft een accreditatiesysteem in het leven geroepen als ant- 
woord op de toenemende vraag naar een grotere, maatschappelijke
legitimering voor bestuurders in de zorg. Zorgbestuurders die in 
het register willen worden opgenomen, worden beoordeeld door 
een onafhankelijke accreditatiecommissie. Een dilemma daarbij kan
zijn dat zorgbestuurders vaak over verschillende opleidings- en 
ervaringsachtergronden beschikken. Aangezien het niet de bedoe- 
ling is deze diversiteit ongedaan te maken, ligt de nadruk in de 
toets op de vakbekwaamheid en ontwikkeling van de bestuurder. 
Met klem wordt erop gewezen dat de accreditatie uitsluitend gericht
is op het vergroten van de kwaliteit van bestuurders en niet op een 
hogere salariëring. Wat dit laatste punt betreft: de salariëring van 
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Zorgbestuurders zullen in de nabije toekomst te maken krijgen met
•  verzekeraars die scherper gaan inkopen;
•  patiënten die zich kritischer als consumenten gaan profileren;

zorgbestuurders en de bonussen van vertrekkende bestuurders heb-
ben de afgelopen jaren felle maatschappelijke discussies opgeroe- 
pen. Inmiddels is het salaris van zorgbestuurders onder het regime 
van de Wet normering topinkomens (WNT) gebracht. In enkele jaren
tijd is hun salaris met ruim 40 procent gedaald tot het niveau van een
ministersalaris. Voor de zittende bestuurders is een geleidelijke 
afbouwregeling gemaakt. De ingrepen in de salariëring hebben 
grote gevolgen voor de mobiliteit. Bestuurders blijven zitten waar ze
zitten, want stappen zij over naar een andere zorginstelling, dan zul-
len zij met aanmerkelijk minder salaris genoegen moeten nemen. 
Veel nieuwe bestuurders zijn afkomstig uit de managementlaag 
onder de raad van bestuur. Voor hen is de ‘final step’ in financiële zin
nauwelijks nog aantrekkelijk. Voor medisch specialisten die een 
bestuurdersfunctie ambiëren, is deze stap nog onaantrekkelijker. Het
salaris van de medisch specialisten valt niet onder de WNT; zij moeten
algauw zo’n 30 procent salaris inleveren voor een overstap naar het
bestuur. Het laat zich raden dat in zorgbestuurderskringen schande 
wordt gesproken van deze financiële mokerslagen. Men vreest voor 
de kwaliteit van toekomstige bestuurders en deze vrees klinkt ook 
door bij het handjevol consultants die de executive search verzorgen.
De vraag is of deze vrees bewaarheid zal worden. Het moge duidelijk
zijn: toekomstige bestuurders zullen zich vooral door hun hart moe-
ten laten sturen en niet door hun portemonnee. Of dat ook tot meer
hartstocht in de top van zorgorganisaties leidt, zal de tijd ons leren. 

Zorgbestuurder nieuwe stijl 



• 
• 
• 

• 
• 

professionals  die  meer  invloed  zullen  opeisen; 
 toezicht dat dieper in de organisatie komt en zich op de alge- 
hele besturing zal richten; 
 scherpere en explicietere kwaliteitscriteria voor hun functioneren;
 politici en media die elke oneffenheid (blijven) uitvergroten en… 
een stuk minder salaris.

Is de functie daardoor minder aantrekkelijker geworden? Ondanks 
een hoger afbreukrisico en minder salariëring denken wij van niet. 
Wij vertrouwen erop dat er bestuurders blijven opstaan die zich hard
willen maken voor de gezondheid en het welzijn van hun clientèle en
die een visie hebben hoe zij dat kunnen realiseren. Die gedreven 
worden door de ambitie en beschikken over het vermogen om alle 
verschillende kikkers in de kruiwagen te houden. Voor wie de inhoud
zwaarder telt dan de macht, waardoor zij kunnen delen en geven. 
Bestuurders die zich dienstbaar en verbindend kunnen opstellen zon-
der aan gezag in te boeten. Die zeker zijn van hun zaak en zich daar-
door kwetsbaar op kunnen stellen. Bestuurders die het vermogen 
hebben kritisch te reflecteren op zichzelf. Die zich ervan bewust zijn
dat er een gapend gat kan zijn tussen het eigen zelfbeeld en het 
beeld wat anderen van hen hebben. Die uitmunten in relationele 
effectiviteit: zij zijn zich bewust van hun invloed op de ander en nodi-
gen de ander uit ook hen te beïnvloeden. Zo creëert deze bestuurder
medestanders voor zijn koers en wordt zijn koers hun koers.
Is dit nieuw? Zijn wij niet al jaren op zoek naar dit soort bestuur- 
ders? Op papier wel, als we naar de taal in de advertenties kijken. 
En soms komen we ze ook in het echt wel tegen. De veranderende 
zorgcontext maakt echter dat élke bestuurder die taal moet gaan 
spreken. En misschien werd dat ook wel tijd.
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‘NOGAL WAT BESTUURDERS DIE mij raadplegen, hebben vragen 
over druk zijn op het werk en daardoor weinig toekomen aan 
zichzelf en hun gezin (vaak in die volgorde). Meestal zeg ik: ‘Dat is
mooi, dan voldoe je aan de norm van druk zijn en aan de norm 
daar een probleem mee te hebben’. Het is immers not done om 
het niet druk te hebben of om zo te genieten van het druk zijn dat 
thuis je gestolen kan worden. Ook Charles zat in die spagaat. Het 
lukt hem niet zijn werk binnen de perken te houden die zijn 
gezinsleden voor ogen hebben.

Voor Charles is het geen geruststelling dat hij voldoet aan de 
norm van zorgbesturend Nederland. ‘Misschien wil ik daar wel 
niet bij horen’, spreekt hij vastberaden.
Voor mij is dat het signaal om wat dieper op de kwestie in te gaan. 
‘Weet je Charles, wat mij bezighoudt is dat jij zeven weken per jaar 
op vakantie bent en dat je dan niet gemist wordt. De patiënten- 
zorg, de organisatie, de betalingen – noem maar op – het draait 
allemaal door. En je bent nog niet terug of na één dag kom je 
alweer om van het werk. Dan klopt er toch iets niet? Natuurlijk zit- 
ten er zaken tussen waarover zonder jou niet besloten kan worden. 
Maar zeg nou zelf, daar ben je toch niet de hele dag druk mee? 
Oké, je stuurt op hoofdlijnen en je doet de goede dingen. Reden 
temeer om je te verwonderen waar al die drukte vandaan komt’.
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Druk, druk, druk

Hoezo onmisbaar
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In de zoektocht naar het antwoord passeert een aantal uitersten de
revue. Van oog hebben voor details tot druk zijn met niks. Van de 
mate van taakvolwassenheid van zijn mensen tot zijn angst om te 
delegeren. Van de druk om te presteren tot zijn onzekerheid of dat 
gaat lukken. Het exploreren van uitersten plaveit de weg voor het 
midden. Voor het vinden van de balans tussen wat wel echt moet en
wat niet. Daardoor wordt het helder wat Charles zelf wil.
Na enig moment vraagt Charles: ‘Vind jij dat ik zo druk ben omdat 
ik mij zo druk maak?’ Mijn antwoord luidt: ‘Ja’ en ik voeg eraan toe 
dat echte leiders beseff en dat ze de oorzaak zijn van hun eigen 
lol en van hun eigen ellende. Dat besef is nodig om de regie over 
het eigen leven te kunnen voeren. Charles moet nog wat wennen 
aan de gedachte dat het zijn tijd is die zijn werk bepaalt in plaats 
van dat het zijn werk is die zijn tijd bepaalt. Gelukkig is er tijd, heel 
veel tijd. Ik reken Charles voor dat als hij 56 uur per week slaapt, 
hij nog 112 uur te besteden heeft. Een beetje regisseur moet toch 
in staat zijn om met zo’n budget de hoofdrolspelers in zijn eigen 
film te laten schitteren? (JC)

Eerlijk delen

‘Gelukkig is er tijd, heel veel tijd’



HET IS EEN WARME ZOMERSE DAG. Marijke neemt dan ook 
bezweet plaats aan mijn bureau. Zij is sinds een jaar directeur van
een verpleeghuisconcern. Zonder enige aarzeling steekt Marijke 
van wal. ‘Ik clash herhaaldelijk met mijn door de wol geverfde en 
dominante bestuurder. Hij vindt mij te terughoudend en weinig 
resultaatgericht. En hij heeft gezegd: zoek jij maar eens een coach
om je effectiviteit te vergroten’. Gelijk komt op tafel dat ze piekert
over stressvolle situaties en van tijd tot tijd slecht slaapt.

Marijke blijkt een harde werker te zijn, waarbij ze weinig of niks 
kan loslaten. Bij het uiteenrafelen van haar verhaal brengt ze haar 
jeugdervaringen in. Ze had een zeer autoritaire vader. Als kind zag 
ze in dat ze beter niet tegen hem in kon gaan, want dat leidde 
vaak tot ellenlange ruzies. Ze voegde zich dus. Daarbij was ze er 
ook altijd op uit om goedkeuring van haar vader te krijgen. 
Vanwege deze achtergrond – zo verklaart ze – vermijdt ze nu con- 
flicten met dominante mannen, onder andere in haar rol als 
bestuurder. Althans dat gevoel heeft ze. Zij realiseert zich hoe 
haar gedrag uit het verleden haar huidige gedrag beïnvloedt. ‘Ik 
moet een andere werkwijze vinden om hiermee om te gaan’, con- 
cludeert Marijke.
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Jeugdervaringen

‘Ik moet minder vermijden’

Innerlijke zoektocht
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‘Ik moet minder vermijden, meer vertrouwen en ruimte geven’, 
verzucht ze. Ik raad haar aan dat ze vooral meer moet ‘LSD-en’.
Dat wil zeggen meer luisteren, samenvatten en doorvragen. Een 
simpele remedie, vertel ik haar, maar veel directeuren en bestuur-
ders hebben er helaas te weinig aandacht voor. Haar innerlijke 
zoektocht (met haar onzekerheden) zou zijn vervolg kunnen heb- 
ben door minder goedkeuring bij anderen te gaan zoeken. 
Hoopvol gestemd en minder verhit dan bij binnenkomst stapt zij 
op. Haar blik valt op een artikel van Kets de Vries dat op mijn 
bureau ligt: Vrouwelijke leiders functioneren beter dan mannelijke.
Zij glimlacht: ‘Er zijn nog genoeg perspectieven’. (JM)

Ik heb het er met haar over dat als je de hele dag met details 
bezig bent, je niet veel tijd of ruimte meer hebt voor wat echt 
van betekenis is. Verder moet ze haar gedrag om problemen te 
ontwijken onder ogen zien. ‘Ik voel me snel aangevallen en 
schiet dan in de modus van verdediging, namelijk vluchten. En 
doordat ik de druk zo sterk voel, ga ik steeds meer ballen in 
lucht houden’. Marijke vindt verder dat ze meer van de succes- 
sen moet gaan genieten en zich veel meer moet richten op wat 
goed gaat. Ze zal meer ontspannen gedrag als directeur moe- 
ten gaan vertonen. En ze dient zich te ontwikkelen om vanuit 
een consistente visie meer resultaatgericht te werken. Dat ver- 
eist veel oefening en energie.

LSD-en

Vluchten



Een beeldend verhaaltje helpt bestuurders hun impasse te door- 
breken. Ik vertel dat een goede leider in staat is balans te vinden 
tussen geloven in zijn eigen gelijk en zijn eigen gelijk ter discussie 
stellen. Gelooft een leider te veel in zijn eigen gelijk, dan wordt hij 

RICHARD IS EEN JONGE, beginnende zorgbestuurder. Het huilen 
staat hem nader dan het lachen. Hij heeft een forse aanvaring 
gehad met zijn ondernemingsraad (OR). Het discussiepunt was of 
voor het aantrekken van een adviseur het bestuur wel of niet 
advies moet vragen aan de OR. De OR vindt dat advies plichtig, 
Richard niet. De voorzitter van de OR heeft Richard gezegd dat hij 
nog veel moet leren. Die opmerking is bij hem in het verkeerde 
keelgat geschoten.
‘Hoe heb je daarop gereageerd?’, vraag ik. ‘Dat ik niet gediend 
ben van dat soort rotopmerkingen. Ik vind dat ook echt. Die dame 
kan zo cynisch zijn en dat irriteert mij mateloos. Na nog wat 
gebakkelei heb ik de vergadering geschorst. En hier zit ik dan. Wat 
nu?’ Ik vraag Richard of hij enig idee heeft hoe kwaad hij precies is
geworden. ‘Precies weet ik het niet, maar mijzelf kennende zal ik 
wel behoorlijk tekeer zijn gegaan. Ik kan er nu eenmaal slecht 
tegen als ik onheus bejegend wordt’.
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Drammers en windvanen

‘Ik hoor toch alles te weten?’

De valkuil van het eigen gelijk
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een drammer. Stelt hij zijn eigen gelijk te veel ter discussie, dan 
wordt hij een windvaan. Ik vraag Richard hoe het met zijn balans 
is gesteld. Hij vindt zichzelf een man die graag gelijk heeft en 
slecht tegen twijfel kan.
‘Ik weet ook zeker dat ik goed zat bij de OR’, aldus Richard. Dan 
stokt hij zijn pleidooi en vraagt: ‘Jij vindt mij zeker een drammer 
hè?’. ‘Nou en of’, beaam ik. Om hem te steunen, zeg ik: ‘Een jonge 
bestuurder dient eerst in zijn eigen gelijk te geloven, anders stui- 
tert hij alle kanten op. Welnu, dat kun je, dat heb je wel bewezen. 
Hoe ga je nu die andere kant ontwikkelen, hoe ga je luisteren naar 
wat mensen van jouw mening vinden?’

Tijdens het coachingstraject blijkt dat Richard niets aan het toe- 
val overlaat. Hij bereidt zich tot in de puntjes voor. Niemand zal 
hem op een fout betrappen. Commentaar op zijn zienswijze mag, 
wanneer hij zeker weet dat zijn verhaal klopt. Ik confronteer hem: 
‘Dus jij gunt het jouw mensen niet om jou iets te leren, om jou 
eens te verrassen met iets waar jezelf nog niet aan gedacht hebt? 
Hoeveel respect heb jij eigenlijk voor mensen?’ Richard sputtert 
beteuterd: ‘Ik ben toch de bestuurder, ik hoor toch alles te 
weten?’ Mijn antwoord is: ‘Nee’. Ik vraag of hem dat oplucht of 
teleurstelt. Richard aarzelt: ‘Ik denk beide’. ‘Dus je weet het niet 
zeker?’, vraag ik. ‘Eigenlijk niet’, is het antwoord. ‘Mooi dat jouw 
beeld van de alwetende bestuurder nu ter discussie staat’, besluit 
ik. ‘De volgende vraag is natuurlijk hoe jij het jouw OR kunt gun- 
nen om jou iets te leren’. (JC)

Gunfactor



HET REGENT DIE DAG PIJPENSTELEN. Er staat een man in sjofele
kleren met een grote zwarte paraplu voor de deur. Het is Kees, 
die ik persoonlijk helemaal niet ken. Hij is bestuurder van een 
grote zorgorganisatie. En steekt aarzelend van wal. Kees vertelt 
dat de voorzitter van de raad van toezicht en zijn collega bestuur- 
der hebben geregeld dat hij over een half jaar het speelveld 
moet verlaten. Terwijl hij dat vertelt, voel je de gestolde emoties 
en spanning, soms stokt de adem in zijn keel. ‘Ik dacht dat zoiets 
mij nooit zou overkomen. Dat ik sterk genoeg zou zijn om het tij 
te keren. Ik heb, om in jouw termen te blijven, de baby niet horen 
huilen. En persoonlijk onderhoud heb ik nooit, na twaalf jaar 
bestuurder zijn, nodig gevonden’.

Het is voor mij duidelijk dat hij wekenlang verdronken is in zijn 
eigen woede en verdriet. ‘Ik kan die mannen echt niet meer luch- 
ten. Ze zijn zakelijk en hebben geen aandacht voor de persoon’. 
Daarbij wordt zijn stem steeds emotioneler.
Eigenlijk is Kees in een enorme machtsstrijd verzeild geraakt. Ik 
heb een beetje het idee dat zij met zijn drieën krachtig de nar- 
cistische ladder beklommen hebben en dat hij er nu vanaf 
geduwd is. Als ik hem vraag wat de anderen van de 4000 
medewerkers van zijn functioneren vinden, klaart zijn gezicht 
enorm op. ‘3998 mensen vinden mij wel redelijk oké en niet 
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Gelukkige val van narcistische ladder

Verdronken in woede

‘Ik ga de machtsstrijd niet meer aan’
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Vorige week kwam ik Kees na anderhalf jaar weer tegen. Hij zag er
goed uit, straalde levensvreugde uit en riep me nog na: ‘Ik heb nu
een aardige collega in de nieuwe organisatie. En ik heb mijn leer-
punten verzilverd: ik ga de machtsstrijd met de raad van toezicht 
niet meer aan’. (JM)

krampachtig!’ Dat is voor hem wel de eyeopener. Vandaar dat ik 
hem aanraad: focus je niet op het speelveld van die twee heren, 
maar richt je op het bedrijf en je toekomstige loopbaan. Ik geef 
hem de eerste raad mee: accepteer de ontstane situatie en pro- 
beer ervan te leren. Hij blijft echter steeds de zakelijkheid van de 
twee heren aanhalen, waar hij enigszins jaloers op is. Wat mij 
brengt tot de stelling: in elk verwijt zit een verkapte wens, die er 
helaas negatief uit komt.

De volgende keer dat hij langskomt, schijnt volop de zon en heeft hij
de beschermende paraplu als het ware niet meer nodig. Hij probeert
zijn krampachtige gedrag om te zetten in ontspannen gedrag. 
Meteen wordt helder dat hij de afgelopen jaren geen aandacht 
heeft gehad voor zijn persoonlijke effectiviteit. Wellicht heb ik, zo 
stelt hij, te veel de rol vervuld van een beheersende manager, die 
ook angst heeft om de controle over de organisatie te verliezen. 
Na een lang indringend gesprek geef ik hem uit mijn boekenkast een
poëtisch werk mee: het gaat erom de vaste onderstroom, de innerlij-
ke bron van waaruit we worden gevoed, niet te laten dichtslibben.

Poëtisch werk

Levensvreugde



Andries is voorzitter en negen jaar in functie. Eveline doet sinds 
een jaar financiën. De laatste tijd zijn er spanningen in hun 
samenwerking die te maken hebben met bezuinigingen. Zij wil 
dit jaar verregaand bezuinigen, zodat er volgend jaar niet nog 
een bezuiniging nodig is. ‘Het moet toch, dan maar goed én 
gelijk in één keer, zegt ze op felle toon. Andries is voor de hoog- 
nodige bezuiniging. Hij wil niet anticiperen op tekorten voor vol- 
gend jaar. ‘Vaak vallen die uiteindelijk mee, dus ik wil nu niet 
iedereen op de kast jagen’. 
Zij doen hun best beleefd te blijven, maar hun lichaamstaal ver- 
raadt de nodige “jeuk”. Na enig doorvragen blijkt dat Andries 
denkt dat Eveline goede sier richting de raad van toezicht wil 
maken en dat Eveline denkt dat Andries zijn rug niet recht kan 
houden als het moeilijk wordt. 

‘WAT IS EEN G0EDE OPVOEDING? Als ouders het eens zijn over de 
wijze waarop ze mogen verschillen. Kinderen raken niet in de war 
van verschillende meningen. Kinderen raken in de war als ouders 
gaan vechten wie er gelijk heeft. Eveline en Andries – samen de raad
van bestuur van een zorgorganisatie – kijken mij zwijgend aan. Zij 
zijn bij mij gekomen om hun samenwerking bespreekbaar te maken.
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Bezuiningen

Hun lichaamstaal verraadt de nodige ‘jeuk’

Benutten van verschillen
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Nu het probleem op tafel lag, slaagden Eveline en Andries erin 
hun negatieve beelden af te serveren. En toen? Andries gunde het 
Eveline het voortouw te nemen met de bezuinigingen. En zij 
kwam met een minder drastisch voorstel, waar Andries mee kon 
instemmen. (JC)

Wanneer bestuursleden het niet eens zijn over de strategie, con- 
strueren zij negatieve beelden over elkaar. Nemen die beelden 
vaste vorm aan, dan raken de betrekkingen verstoord en ontstaat 
er conflict.
Eveline vraagt zich hardop af hoe de verschillen ooit kunnen over- 
bruggen. ‘Door naar de overeenkomsten in de achterliggende 
motieven te kijken’ is mijn antwoord. ‘Jij legt het accent op de 
financiële gezondheid en Andries op de personele gezondheid. 
Beide zijn nodig om als organisatie te overleven, toch? Jullie strij- 
den om twee kanten van één medaille, maar jullie zijn het zicht op 
die ene medaille kwijtgeraakt. Als moeder kan inzien dat vaders 
strengheid nodig is om een kind het besef van grenzen bij te 
brengen en als vader kan inzien dat moeders niet-strengheid 
nodig is om een kind te leren eigen verantwoordelijkheid te dra- 
gen, kunnen zij hun verschillen respecteren. En dat respect is 
nodig om strijd in beleid om te zetten’. Andries reageert: ‘Precies, 
daar sla je de spijker op zijn kop. Gebrek aan respect, dat is wat ik 
voel bij dit onderwerp. Dat irriteert mij en ja, dan ga ik op de rem
staan’. Eveline beaamt dat haar felle toon voortkomt uit haar 
ergernis dat Andries haar niet serieus neemt op haar eigen aan- 
dachtsgebied.

Negatieve beelden
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Opgewonden gaat Jacco aan mijn keukentafel zitten. Zijn 
bestuurder, Annie, heeft hem verteld dat hij disfunctioneert. 
Binnen een halfjaar moet hij onder begeleiding van een coach 
zijn stijl veranderen of anders: exit. ‘Ik begrijp er niets van, dit is
een overval’. Een verbaasde uitdrukking ligt op zijn gezicht. ‘Ik 
ben als directeur te weinig zichtbaar en te weinig verbindend 
met de medewerkers’.

ALS LEIDINGGEVENDE WERK JE in een bewegelijk krachtenveld, 
waar je niet alleen coach bent, maar ook scheidsrechter en een 
van de spelers in het veld. Je komt jezelf op veel manieren tegen. 
Managers ervaren in hun ontwikkeling naar de top dat het steeds 
moeilijker wordt om directe en eerlijke feedback te krijgen. Er is 
een zekere terughoudendheid om machtsdragers de waarheid te 
zeggen. Het thuisfront is dan nog de enige plek waar ongezouten 
de waarheid wordt gezegd.
Daar moet ik aan denken bij de eerste ontmoeting met Jacco, 
directeur bij een verpleeghuisconcern. Hij voelt zich eenzaam. Tot 
nu toe heeft hij weinig of geen feedback over zijn functioneren 
gekregen.
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Eenzaamheid aan de top

Boos en ondoorgrondelijk

‘Ik begrijp er niets van, dit is een overval’
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Dan fronst hij zijn wenkbrauwen en zegt beslist: ‘En ik ga nu op 
zoek naar een andere baan, ik ben het beu’. Zijn stem trilt van 
ingehouden woede. In de eerste twee gesprekken schermt Jacco 
zich af ‘met de ondoorgrondelijkheid van de inktvis’. Om dit te 
doorbreken stel ik voor om een leiderschapstest te doen. Het is 
een vragenlijst die je zelf invult en die vijf anderen invullen over je 
gedragsrepertoire. De volgende keer bespreek ik met hem op 
basis van de test zijn zelfbeeld (foto 1) en het beeld wat anderen 
van hem hebben (foto 2). 
Tussen beide beelden blijkt een grote discrepantie te bestaan. 
Anderen vinden dat hij weinig draagvlak heeft en weinig verbin- 
ding met zijn medewerkers. Dit in grote tegenstelling tot wat hij- 
zelf ziet. Ook blijkt dat hij vermijdend is en hoog scoort op 
macht. De beelden zijn indringend en raken de gevoelige snaar 
bij Jacco. Verdrietig en geëmotioneerd verlaat hij met zijn ‘foto’s’ 
mijn werkkamer.

Na een paar gesprekken zijn de decors van Jacco’s innerlijke 
thea ter gewisseld. Een voor een formuleert hij zijn oefenpunten. 
In de communicatie zal hij geen giftige pijlen meer afschieten en 
hij zal geen oordeel meegeven in zijn reacties. Voorzichtig zegt 
Jacco: ‘Ik probeer mijn onzekerheid te verbergen door steeds in
de aanval te gaan. Ik ga nu veel meer luisteren en vragen stellen. 
En ik stel me voor dat ik mijn gevoelens en gedachten meer ga 
uiten’. 

Oefenpunten



Het verdriet van Jacco verdampt geleidelijk. Ook doordat Annie, 
zijn bestuurder, hem tussentijds een aantal keren meldt dat hij op 
de goede weg is. Jacco blijft verbaasd over het effect van zijn oefe-
ningen en inspanningen. Zijn opluchting is onmetelijk als Annie na 
vijf maanden besluit dat hij als directeur mag blijven. (JM)
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MEESTAL STAAN TWEE OF meerhoofdige raden van bestuur aan 
het roer van een zorginstelling. De organisatie vindt de bestuur- 
staak te omvangrijk en te complex om door één persoon te laten 
waarnemen. Bovendien schrikken veel zorgorganisaties ervoor 
terug om alle bestuurlijke macht in handen van één persoon te 
leggen. 
Daarom kiezen ze meestal voor meer-hoofdige raden van 
bestuur, waarin de taken zijn verdeeld en de leden over daarbij 
behorende expertise beschikken. Doorgaans bestaat een raad 
van bestuur uit bestuurders met een medische en een financieel- 
economische achtergrond. Of een meerhoofdige raad van 
bestuur effectiever is, hangt af van de kwaliteit van de onderlin- 
ge samenwerking. 
Wij horen regelmatig dat de samenwerking hapert. Zo’n stagnatie 
kan uitmonden in een groot conflict tussen de bestuurders dat 
zich als een olievlek binnen (en buiten) de organisatie verspreidt. 
Bestuurders die met hun collega(‘s) in een conflictueuze relatie 
zijn beland, komen voor twee ethische dilemma’s te staan. Het 
grootste dilemma is of zij hun raad van toezicht informeren over 
het conflict. Doen zij dat, dan riskeren zij dat de raad van toezicht 
hen (of één van hen) uit hun functie ontheft. Verzwijgen zij hun 
strijd en de raad van toezicht komt er langs een andere weg ach-
ter, dan loopt hun voortbestaan als bestuurder nog meer gevaar.
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Management en staf hebben ‘een neus’ voor
onmin in het bestuur

Strijd in de bestuurskamer 
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Het tweede dilemma is of zij hun tweestrijd met anderen binnen de
organisatie moeten delen. Het management en de staf hebben ‘een
neus’ voor onmin in de bestuurlijke samenwerking. Zij verleiden 
bestuurders hen hierover te informeren. Geven bestuurders daaraan
toe, dan gaat het conflict zijn eigen, destructieve leven leiden in de
organisatie. Hetzelfde geldt als de bestuurder uit zichzelf zijn ergernis-
sen over zijn collega deelt met zijn intimi in de organisatie. De moraal
van dit verhaal is dat bestuurders hun eigen belang het beste dienen
door hun strijd binnen de bestuurskamer te houden. Tegelijkertijd
weet een ieder dat dit een schier onmogelijke opgave is.

Amy (bestuurskundige) is sinds vier jaar voorzitter en Johan (arts) 
sinds één jaar lid van de raad van bestuur van een zorgorganisa- 
tie. Zij zitten elkaar in toenemende mate in de weg. Het grootste 
twistpunt is de stijl van leidinggeven. Amy vindt dat Johan te 
meegaand is ten opzichte van het management en de ondersteu- 
nende staf. Ook zou hij zijn oren te veel naar de medische staf 
laten hangen. Hij belooft zaken die hij niet waar kan maken, is 
ongrijpbaar en laat zaken op zijn beloop. Daardoor komt hij onbe- 
trouwbaar over. Amy zegt hierover regelmatig signalen uit de 
organisatie op te vangen. 
Johan vindt Amy veel te rechtlijnig en te zwart-wit. Hij ervaart haar 
als star, ongenaakbaar en autoritair. Ook anderen laten hem dat 
onomwonden weten. Na de zoveelste aanvaring over de stijl van 
besturen is Amy zonder medeweten van Johan naar de voorzitter 
van de raad van toezicht gestapt. De voorzitter zegt het te 

Voorbeeld uit de praktijk



waarderen dat Amy open kaart speelt. Hij vindt het – na rugge- 
spraak met de overige leden van de raad van toezicht – veel te 
vroeg om te concluderen dat Johan niet geschikt is voor de func-
tie. Hij wil dat Amy en Johan een coach aantrekken om hun samen-
werking in goede banen te leiden en hun geschilpunten op te los- 
sen. Zo kwamen ze bij ons terecht.

Het eerste gesprek met Amy en Johan staat bol van de spanning. 
Johan laat op onverbloemde wijze zijn frustratie blijken: ‘Ik neem 
het je kwalijk dat je buiten mij om naar de voorzitter van de raad 
van toezicht bent gestapt. Ik voel dat als een dolksteek in mijn 
rug, als een regelrechte motie van wantrouwen’. Johan schuift 
met ingehouden woede heen en weer op zijn stoel. Amy rea- 
geert eveneens fel: ‘Ik heb je al zó vaak gezegd dat je met jouw 
gedrag de geloofwaardigheid van de raad van bestuur onder- 
mijnt. Telkens beloof je beterschap, maar daar blijkt vervolgens 
niets van. Ik schijn niet tot jou door te dringen. Je houdt alles af 
en wringt je in duizend bochten. Dat gedraai van jou ben ik hele- 
maal zat. Vandaar mijn gang naar de raad van toezicht. Natuurlijk 
is dat niet fraai, dat besef ik ook wel, maar in mijn ogen moest er 
wat gebeuren’. 
In deze eerste sessie blijkt dat Amy en Johan een derde nodig 
hebben om elkaar eens flink de waarheid te kunnen zeggen. 
Samen zijn zij daar niet toe in staat. In hun escalatie blijft Amy ste-
ken in de rol van aanvaller ofwel de ‘drammer’ en Johan in die van 
verdediger ofwel de ‘draaikont’. 
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Het lukt het patroon van aanval en verdediging te doorbreken, 
waardoor er meer gelijkwaardigheid in hun samenwerkingsrelatie 
sluipt. Met behoud van hun natuurlijke habitus slagen zij erin hun 
sterke en zwakke punten te benutten en meer complementair te 
opereren: Amy als de slagvaardige en Johan als de diplomaat. Na 
vijf indringende gesprekken gloort er licht aan het eind van de 
tunnel. Dan gebeurt er iets bijzonders. De voorzitter van de raad 
van toezicht vraagt of wij aan zijn voltallige raad willen beamen 
dat de samenwerking tussen de bestuurders inderdaad verbeterd 
is. En vooral ook of die verbetering stand zal houden. Amy en 
Johan dringen er eveneens op aan dat wij verslag doen aan de 
raad van toezicht. 
Voor ons als coaches zijn dit dé momenten om een collega te con- 
sulteren. Ga je wel of niet naar de raad van toezicht? Uiteindelijk 
besluiten wij dit niet te doen. Waarom niet? De raad van bestuur is 
de opdrachtgever. Vooraf is overeengekomen dat er over de 
inhoud van de coaching niet(s) aan derden wordt gerapporteerd. 
In onze ogen betekent professionele integriteit dat er ongeacht 
de omstandigheden trouw betuigd dient te worden aan deze 
afspraak. Daarnaast houden wij Amy en Johan voor dat zij hun 
raad van toezicht kennelijk niet hebben kunnen overtuigen van 
de verbetering van hun samenwerking. Dat laten bezegelen door 
ons zou hun positie verder verzwakken. Dus bespreken wij met 
hen hoe zij zelf succesvol hun raad van toezicht gerust kunnen 
stellen. (JC/JM)



Wat Jan tegen de borst stuit, is dat hij vanwege de focus op ver- 
antwoording steeds meer in de ‘controlstand’ komt. ‘Ik wil mij niet 
laten leiden door angst en achterdocht’, zegt Jan. ‘En ik wil geen 

JAN WIL MET MIJ IN GESPREK OVER de bestuurbaarheid van zijn 
ziekenhuis. Mede door alle negatieve publiciteit over ziekenhuizen 
begint hij daar flink over te twijfelen. ‘Het knaagt aan me’, ver- 
zucht Jan als ik hem vraag wat hij vindt van alle negatieve publici- 
teit. ‘Eerst al dat gedoe over onze salarissen. En nu er volgens een 
grote verzekeraar 25.000 onnodige operaties uitgevoerd worden, 
gaat het weer over losse handjes van medisch specialisten. Zelfs 
mijn kinderen vragen of dat in mijn ziekenhuis ook gebeurt’. ‘En 
wat antwoord je ze dan?’, vraag ik. ‘Dat ik het niet zeker weet. 
Laatst vroeg een lid van de raad van toezicht mij of ik met de 
hand op mijn hart kan verklaren dat wij in ons ziekenhuis geen 
prutsende artsen hebben. En of de veiligheid van patiënten volle- 
dig gegarandeerd is. Ik wees hem natuurlijk op al onze veilig-
heids- en kwaliteitssystemen, op ons risicomanagement en op 
mijn vertrouwen in de deskundigheid van onze medische staf. 
Maar met de hand op het hart? Nee, dat kan ik niet. Daar schrok 
men van. Net zoals ik schrok van de vraag van de raad van toe- 
zicht wat ik daar aan dacht te gaan doen’.
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Regie over jezelf

Angst en achterdocht

‘Ik wil mijn mensen het voordeel van de twijfel geven’
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Ik vertel Jan het ‘vrijheidsverhaal’. Dat je de regie hebt over de 
woorden die je uitspreekt en het gedrag dat je vertoont, maar dat 
je geen enkele regie hebt over hoe anderen jouw woorden horen 
of hoe zij jouw gedrag interpreteren. Juist omdat je niet aan 
‘andermans knoppen kunt draaien’ moet je vooral op jezelf ver- 
trouwen. Vrijheid betekent dat je durft te geloven in je eigen 
koers. Met dat geloof kun je je permitteren maximaal nieuwsgie- 
rig en respectvol te zijn naar de vaarroute van de ander. ‘Wat 
wordt jouw boodschap aan de raad van toezicht?’ vraag ik. Jan 
antwoordt: ‘Het overboord gooien van de maakbaarheidsgedachte
en “mijn mensen krijgen mijn vertrouwen, dat hoeven ze niet te 
verdienen” en “het zou fijn zijn wanneer u als raad van toezicht 
zich ook zo naar mij zou opstellen”‘.
In het volgende gesprek vertelt Jan hoe bevrijd hij zich gevoeld 
heeft door voor zijn eigen verhaal te kiezen en in zijn verhaallijn 
niet te anticiperen op de reactie van de raad van toezicht. Ik vraag 
naar de reactie van de raad. Jan antwoordt dat het even stil werd 
en dat de voorzitter vervolgens zei dat de raad zich gelukkig mag 
prijzen met zo’n authentieke bestuurder. (JC)

bureaucratische afrekencultuur. Ik wil mijn mensen het voordeel, 
en niet het nadeel, van de twijfel geven. Ik wil patiënten 
beschermen met zinvolle regels en behoeden voor zinloze regels. 
Ik wil de illusie van maakbaarheid buiten de deur houden zonder 
het oprechte streven naar verbetering te frustreren. Maar hoe kom 
ik in godsnaam uit deze spagaat?’

Vrijheid en authenticiteit



Na lang aandringen vertelt Karel: ‘Ik had een vader, bij wie de 
beste strategie was hem niet tegen te spreken. Zo leerde ik in veel 
situaties mij te schikken. Maar één keer werd ik zo kwaad, dat ik 
hem heb geslagen. Zo werd ik later iemand die behoorlijk over 
zich heen laat lopen’. Zweetdruppeltjes verschijnen op zijn boven- 
lip. En meermalen wrijft hij met een ongeduldig gebaar het zweet 
van zijn voorhoofd. Als hij dit zo vertelt, voel ik bij hem de bijna 
ondraaglijke en verstikkende ongerustheid. ‘Ja! zeg ik, ‘nu besef je 

HET IS ZOMER, KOMKOMMERTIJD. Ik word gebeld door Karel, 
directeur van een grote gehandicaptenzorgorganisatie. Hij heeft al 
veel nachten niet goed geslapen. ‘Het gaat om de relatie met mijn 
baas-bestuurder’.
Een week later komt hij langs voor een gesprek aan mijn keukenta- 
fel. Ik meen een zweem van nervositeit in zijn ogen te zien. ‘Elk 
gesprek met mijn bestuurder verloopt krampachtig,’ vertelt Karel. 
‘Plotseling deugt er niets meer van wat ik als directeur doe. En mijn
autoritaire bestuurder begint zich met de details van mijn werk 
bezig te houden en vertoont onvoorspelbaar gedrag. Dat maakt 
me gespannen en onzeker’. De geconstrueerde cadans in zijn 
woorden doet me naar andere zaken zoeken in zijn verhaal.
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Verborgen betekenis

‘Het gedrag uit je verleden beïnvloedt je huidige gedrag’

Conflict met je baas
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hoe het gedrag uit je verleden je huidige gedrag beïnvloedt. Je 
ziet in het gedrag van je bestuurder steeds je vader’. Ik vul aan dat
hij gevangen zit in een door hem vastgezet beeld en zijn jeugd 
daarmee een verborgen betekenis heeft. ‘Ik durf in deze situatie 
geen tegenwicht te bieden, omdat ik bang ben dat ik mijn 
bestuurder in mijn boosheid zal slaan’.

Gezamenlijk komen we tot de slotsom dat er betere gedragin- 
gen mogelijk zijn om met deze stressvolle situatie om te gaan. 
De eerste stap voor Karel is dat hij zich realiseert waar zijn blok- 
kade vandaan komt. Het is voor hem een eerste uitgesproken 
eyeopener. 
En door er zo over te praten bouwt hij vertrouwen op. Door het
vertellen van zijn eigen verhaal, met de verschillende perspectie-
ven, worden de foto’s als het ware helder gemaakt. De feiten, de 
gevoelens, onzekerheden en interventiemogelijkheden worden 
zo in samenhang gebracht. Dit proces van coaching wordt door 
de romanschrijver en therapeut Yalom (schrijver van de prachti- 
ge roman Nietzsches tranen) ook wel aangeduid met de metafoor 
van ‘schoorsteenvegen’. De obstakels, die hij bij zijn baas tegen- 
komt, moet Karel zien te overwinnen. Ga niet duiken, maar stel 
meer vragen, adviseer ik hem. En ga vooral niet in de verdedi- 
ging. 
Twee gesprekken verder laat Karel mij weten dat hij de relatie met 
de baas meer ontspannen en functioneel kan hanteren. Er is nog 
wel een lange weg te gaan. (JM)

Schoorsteenvegen
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WAAROM IS HET HOOFD VAN de mens rond? ‘Om de andere 
kant op te kunnen denken,’ zo luidde het antwoord van een 
anoniem gebleven Duitse filosoof op de vraag waarom ons 
hoofd rond is. Zijn antwoord impliceert dat we alles kunnen
omdraaien: als iets is, kan iets ook niet zijn. Deze gedachte 
maakt het mogelijk om tegen iemand met een probleem te 
zeggen: ‘Vertel eerst eens wat er aan de hand is, dan zien we 
daarna wel of het een probleem is!’
Systeemtheoretici hanteren het begrip circulariteit om aan te 
duiden dat de oorzaak het gevolg kan zijn, maar dat het gevolg 
omgekeerd ook de oorzaak kan zijn. Hoe actiever de baas zich 
gedraagt (oorzaak), des te passiever stellen de medewerkers 
zich op (gevolg). Draaien we het om, dan ontstaat een andere 
werkelijkheid: hoe passiever de medewerkers zich opstellen 
(oorzaak), des te actiever wordt de baas (gevolg).

Bestuurders van zorginstellingen worden geacht te weten wat zij 
willen. En ze moeten vooral uitstralen dat wat zij willen het beste 
voor de organisatie is. Voor onzekerheid is op het podium dat zij 
bespelen geen rol weggelegd. Bij hen van binnen is het vaak 
een slagveld van verdrongen twijfels. Om aan zijn innerlijke 
strijd het hoofd te bieden, zoekt menig bestuurder een personal 
coach. 
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Innerlijke strijd

Binnenstebuiten
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Zo ook Pieter, een forse man die alles behalve een onzekere 
indruk op mij maakt. Pieter kijkt tegen vergaderingen met zijn 
raad van toezicht als een berg op. Eén lid bestookt hem stee-
vast met kritische vragen en toont zich zelden tevreden met het 
antwoord. Dit blijk van niet-waardering maakt hem onzeker. Hij 
twijfelt dan of hij de juiste koers vaart met zijn organisatie en of 
hij wel zo’n goede bestuurder is als de mensen in zijn directe 
omgeving hem laten geloven. ‘Denk je dat het aan jou te zien is 
dat je van binnen zo onzeker kunt worden?’ vraag ik hem. Pieter 
denkt van niet, maar hij wil heel graag af van dat rotgevoel. 
‘Laten wij het eens omdraaien’ zeg ik. ‘Stel je voor dat jij je van 
binnen zeker voelt, maar van buiten onzeker overkomt. Dan heb 
je volgens mij pas echt een probleem. En als we de andere kant 
op blijven denken: heb jij je ooit afgevraagd of jouw onzeker- 
heid niet alleen je vijand, maar ook je vriend kan zijn? Een 
vriend die je behoedt voor overmoed? Die voorkomt dat je een 
onuitstaanbare, verwaande man wordt? En dan vraag je mij of ik 
je wil helpen deze vriend de deur te wijzen?’

Pieter toont zich beduusd, maar ook nieuwsgierig. Zo heeft hij er 
nog nooit naar gekeken. ‘Als mijn onzekerheid een vriend is, kan ik 
hem dus maar beter welkom heten,’ zegt hij na enig nadenken. De 
vriendschap wordt beklonken en Pieter accepteert zijn onzekere 
momenten. Die zijn nog steeds niet prettig, maar ze ontregelen 
hem niet meer. (JC)

‘Onzekerheid kan ook je vriend zijn’



Daaraan moest ik denken toen verpleeghuisbestuurder Bart Jan 
mij zijn probleem voorlegde. Bart Jan vertelt mij dat hij onder 
behoorlijke druk werkt en de laatste tijd gespannen is. Terwijl hij 
zijn verhaal doet, wist hij vele malen met een ongeduldig gebaar 
het zweet van zijn voorhoofd. En ik denk: hoe kun je als bestuur- 
der onder de huidige stressvolle omstandigheden toch mensen 

HET IS ALWEER BIJNA TWEE JAAR geleden dat ik in Kaapstad was.
De meest indringende ervaring was het bezoek aan Robbeneiland. 
Daar heeft Nelson Mandela jarenlang in de gevangenis gezeten 
waar hij als een beest is behandeld. Op het eiland zijn de emoties 
en spanningen van het vroegere gevangenisleven nog bijna tast-
baar. Toen ik zijn voormalige cel betrad, stokte mijn adem. 
Onwillekeurig sprongen de tranen van onmacht in mijn ogen. Ik 
voelde de eenzame confrontatie met zijn angsten, verbittering en 
verlangens naar vrijheid. Deze gevoelens werden nog eens uitver- 
groot toen we werden rondgeleid door een ex-gevangene. Na zijn 
ellenlange gevangenisstraf heeft Mandela als leider van Zuid-Afrika
onder bijzonder moeilijke omstandigheden een constructieve stijl 
getoond: verbinding leggend als beter mens, relatiegericht, niet 
rancuneus en evenwichtig. Hoe kon Nelson Mandela onder die druk 
toch de kunst van het verbinden verstaan?
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Oefenen

‘Laat zien wat je ervan geleerd hebt’

Angst voor controleverlies
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Daarnaast spreken we af dat hij gemaakte fouten toegeeft en 
anderen stimuleert hetzelfde te doen. ‘Laat zien wat je ervan 
geleerd hebt. Maak anderen deelgenoot van je gedachten. 
Probeer je oprechte gevoelens te uiten zonder je meteen zorgen 
te maken over wat anderen daar wel niet van denken’. Verder 
krijgt Bart Jan de adviezen mee: ‘Vraag mensen naar hun mening, 
geef regelmatig complimenten en laat je enthousiasme zien’. 
Bovendien zal hij oefenen om heldere en constructieve feedback 
te geven. Bart Jan verzucht dat het allemaal niet gek klinkt, maar 
dat dit alles veel kracht zal vergen. Hij zal Nelson Mandela als rol- 
voorbeeld gebruiken om de kunst van het verbinden een beetje 
onder knie te krijgen. (JM)

meer verbinden? Hoe kun je net als Mandela de ellende ontstij- 
gen? Samen komen we tot de analyse dat hij hoofd- en bijzaken
niet kan onderscheiden en dat hij erg van het “controleparadigma”
is. Bart Jan is bang om de beheersing over zijn organisatie te ver- 
liezen. ‘Je hebt enorme angst voor controleverlies en vertoont 
daardoor weinig flexibel gedrag. Dat zien en voelen je medewer- 
kers ook. Hoe harder jij loopt, hoe langzamer zij gaan handelen’. 
‘Ik wil echt wel van dat gedetailleerde gedoe af’ benadrukt hij. Hij 
gaat oefenen. De zondagen en avonden zijn voortaan voor de 
ontspanning: geen gedegen inhoudelijke voorbereidingen meer. 
‘Inhoud is belangrijk, maar relatiegerichtheid des te meer,’ zo stelt
hij na een lange aanloop. Het gaat om loslaten en medewerkers 
meer ruimte en vertrouwen geven. Omdat dat geen gemakkelijke 
opgave is, spreken we af dat hij mij iedere week vertelt of het hem 
lukt zijn nieuwe gedragspatroon aan te houden en hoe het bevalt.

Kunst



REGELMATIG STELLEN beginnende bestuurders ons de vraag hoe 
ze moeten omgaan met ervaren collega’s binnen de raad van 
bestuur. Het spreekt voor zich dat het antwoord op deze vraag 
afhangt van de wijze waarop de ‘oude rotten in het vak’ hun
beginnende collega benaderen en hoe de nieuwkomer zich 
tegenover hen opstelt. 
Die oude rotten onderscheiden wij in ‘rode’, ‘groene’ en ‘blauwe’ 
leiders. ‘Rode’ leiders zijn dominant, competitief en op macht 
belust. Zij zijn revolutionair, zoeken de strijd op en zijn extreem 
resultaatgericht: het doel heiligt de middelen. ‘Groene’ leiders 
hebben sterke overtuigingen en volgen bekende paden op zoek 
naar zekerheden. Zij gaan risico’s en conflicten uit de weg en zijn 
vooral gericht op zelfbescherming. ‘Blauwe’ leiders zijn gepassio- 
neerd, innovatief en ambitieus. Zij waarderen en helpen mensen 
en weten hen te (ver)binden met behulp van een visie. Hoe de 
beginnende bestuurder zich opstelt, wordt vooral bepaald door 
de wijze waarop hij zijn eigen competenties inschat. Overschat of 
onderschat hij zichzelf of heeft hij een reële kijk op zijn kunnen. 
De ideale combinatie is een ervaren, ‘blauwe’ bestuurder met een 
beginnende, zelfbewuste collega die een goed beeld heeft van 
wat hij kan en nog moet leren. Wij komen in onze spreekkamers 
regelmatig de combinatie van de ervaren, ‘rode’ bestuurder met 
een beginnende, zichzelf overschattende bestuurder. Die zelfover-
schatting ligt deels wel voor de hand, want eenmaal beland aan 
het roer kost het enige tijd om te ervaren dat het zorgschip zich 
niet zo maar laat sturen.
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Elly en de rode mannen
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Elly (45 jaar) is zo’n beginnende bestuurder. Na haar studie 
bedrijfskunde is zij bewust op een eindverantwoordelijke positie
in de zorg afgestevend. Zij is een energieke vrouw en ze is er
altijd van overtuigd geweest dat zij op het hoogste podium 
zou acteren. Inmiddels doet zij dat acht maanden, maar nu is 
ze de wanhoop nabij. Het werk zelf vindt ze uitdagend en dat 
gaat haar in haar eigen ogen goed af. Echter, de samenwer-
king met haar collega-bestuurder, tevens voorzitter raad van 
bestuur, en met de voorzitter van de raad van toezicht vindt 
zij een ramp.
Zij omschrijft haar collega als een ‘haantje’ die alles beter weet. Hij
heeft de neiging haar continu te verbeteren en haar voor te schrij- 
ven hoe zij zaken aan moet pakken. Als ze hier tegenin gaat, schiet 
hij grotesk in de verdediging, waardoor zij zich schuldig gaat voelen.
Verzet ze zich niet, dan krijgt ze het gevoel de jongste bediende te 
zijn. Het allerergste vindt zij de bijeenkomsten met de voorzitter van
de raad van toezicht ter voorbereiding op de vergadering van de 
raad van toezicht. Zij vertelt: ‘De voorzitter van de raad van toezicht
heeft een nog groter ego dan mijn collega. Die twee samen zijn vre-
selijk. Zij creëren een ouwe-jongens-krentenbroodsfeer, waar ik mij
volledig buiten voel staan. Ik heb vooral veel moeite met de non- 
verbale expressie en de onaangename manier van communiceren 
van beide heren. Zij maken flauwe grappen of geven venijnige ste- 
ken onder water over mijn functioneren, waardoor ik het gevoel 
krijg dat ik dom ben en ik het niet goed doe. Alsof ze me continu uit
mijn tent aan het lokken zijn. Ik weet niet hoe ik op hun provocaties
moet reageren’.
Haar huidige reactie is dat zij steeds harder gaat werken. Op die
manier hoopt zij de waardering te krijgen die ze nu ontbeert. Zij 

Rampzalige samenwerking



heeft moeite met loslaten en bemoeit zich in toenemende mate 
met de operationele details van het bestuurlijke speelveld. De 
managers onder de raad van bestuur spreken hun onvrede uit
tegen de bestuursvoorzitter over deze betutteling. En in plaats 
van lof krijgt zij van haar collega te horen: ‘Het wordt tijd dat jij je 
als een echte bestuurder gaat opstellen’.

Bij het uiteenrafelen van deze casus komen we tot de conclusie 
dat Elly te maken heeft met twee ‘rode’ mannen. Dit leidt naar 
twee samenhangende vragen: hoe kan Elly zelfbewuster functio- 
neren en minder krampachtig gedrag vertonen en, ten tweede, 
hoe kan ze beter omgaan met dominante mannen. Om het 
antwoord op de eerste vraag te vinden, gaan we met Elly in op de 
relatie tussen haar ‘zijn’ en haar gedrag. Bij zelfbewuste leiders 
vallen zijn en gedrag samen. Zij zijn authentiek en gedra-gen zich 
open tegenover de ander. Deze ‘opperste staat’ kan Elly bereiken 
als ze er van zichzelf mag zijn (zelf-vertrouwen) en het gevoel 
heeft de moeite waarde te zijn in de ogen van de ander (relatio- 
neel-vertrouwen). Verder is van belang dat zij berekend is voor 
haar taak (competentie) en bereid is zich ten volle in te zetten 
(motivatie). 
Het blijkt dat Elly continu bezig is te anticiperen op de reactie 
van haar collega en de voorzitter van de raad van toezicht. Zij 
kiest haar woorden en gedrag op basis van de waardering die 
zij daarmee denkt te oogsten. Leiders bij wie hun zijn en hun 
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Minder krampachtig

Zij maken flauwe grappen of geven venijnige steken
onder water’
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gedrag samenvallen, zijn er op voorhand niet mee bezig wat 
anderen van hen vinden. Daardoor kunnen zij vrijuit praten en 
zich vrij bewegen. Dergelijke leiders kunnen het zich permitte- 
ren maximaal nieuwsgierig te zijn naar de reactie van de ander 
op hun woorden en hun gedrag. Zij hoeven zich niet te verdedi- 
gen, omdat zij zich niet aangevallen voelen. Dat komt door de 
combinatie van persoonlijk en relationeel vertrouwen: ‘Pas als ik
mijzelf de moeite waard vind, kan ik mij écht openstellen voor 
de ander’. 
Wanneer Elly haar kwetsbaarheid onder ogen durft te zien en die 
als een deel van zichzelf gaat beschouwen, kan zij deze opperste 
staat bereiken. Zij voelt zich dan niet meer gekwetst door de ‘pij- 
len’ van de ‘rode’ mannen. Zij stopt zichzelf te overschatten door 
te accepteren dat zij niet in staat is ‘rode’ mannen te veranderen. 
Door hen te nemen zoals ze zijn, raakt zij niet meer zo van haar 
stuk. Zij kan voortaan glimlachen om hun ijdelheid en hun steke- 
ligheid. (JM/JC)



Annie is bestuurder bij een grote ggz-instelling. Zij vormt een kop- 
pel met Hans. Gespannen begint ze haar relaas over de samen- 
werking met Hans. ‘Hij heeft veel ideeën, zet zaken in gang, maar 
zonder het werk wat eruit voortvloeit af te maken’. Ik vraag of hij 
soms een ‘ballonnenoplater’ is die als leider vergeet te managen. 
‘Precies. En bovendien speelt hij veel “buiten de deur’. Af en toe 
komt hij dan thuis met in zijn ogen prachtige trofeeën’. ‘Naar mij 
toe vertoont hij hooghartig gedrag! vult ze scherp aan. ‘Ook heeft 
hij gebrek aan empathie, hij wil de gevoelens en behoeften van 
anderen niet erkennen noch herkennen’. Ze vertelt dat de organi- 
satie en het managementteam daar veel last van hebben. Zo 

DE MEESTE BESTUREN IN zorgorganisaties bestaan uit twee of drie
leden. Doordat er meerdere kapiteins op het schip zitten, ligt 
gevaar op de loer. Functioneren als team is niet gemakkelijk; het 
lijkt soms wel op een gearrangeerd huwelijk. Sterker nog, in veel 
gevallen vormt het een bron van conflict. Hoewel bestuurders 
vaak denken dat hun onderlinge slechte relatie niet door de orga- 
nisatie wordt waargenomen, is wel duidelijk dat een niet functio- 
nerend team gevolgen heeft voor de bestuurbaarheid van de 
organisatie. Dit werd onlangs geïllustreerd door de problemen die 
Annie bij mij op tafel legde.
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Ballonnenoplater

‘Onze stijlen botsen enorm’

Botsende bestuurders
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 worden er tegenstrijdige berichten in de organisatie gedropt. ‘Hij 
wil ook niet met mij aan tafel zitten om onze persoonlijke effecti- 
viteit te bespreken. Hij vertoont het gedrag van een ingenieur en 
ik van een perfectionistische regelnicht. Onze leiderschapsstijlen 
botsen enorm’. Ze zou hem graag willen veranderen.

Na uitvoerige analyse komen we tot de conclusie dat er drie 
opties zijn. Ten eerste kan ze van haar verlammende angst afko- 
men door elders een bestuursfunctie te aanvaarden. Dat is op het 
oog de gemakkelijkste weg. Ten tweede kan ze proberen het 
gedrag van Hans in het bestuursteam grotendeels te accepteren. 
Immers, wat Annie ook doet, ze moet de hoop opgeven haar col-
lega te veranderen. Als Annie in haar huidige functie blijft, zal ze 
meer vanuit ‘we’ moeten gaan praten en minder vanuit ‘ik’ Dus 
niet: ‘Ik vind dat…’ Hoe moeilijk ook, Annie zal zich meer ontspan- 
nen moeten gedragen, dat levert vast minder kramp op. Beter 
luisteren en meer meebewegen in zijn gedachtegang is ook een 
remedie. En vooral niet proberen Hans te overtroeven. 
De derde optie is: ga de confrontatie aan, stel de samenwerkings- 
relatie aan de orde en breng signalen uit de organisatie eerlijk 
naar voren. Ik geef haar mee dat ze daarbij op haar eigen gevoe- 
lens moet vertrouwen. Vervolgens doorbreek ik de ontstane stilte 
door te benadrukken dat ze de panelen van haar innerlijke theater 
echt zal moeten laten schuiven. Vertwijfeld kondigt ze aan dat het 
voor haar niet eenvoudig is een keuze te maken. Bij ons afscheid 
aan de deur zegt ze veelbetekenend: ‘Jan, je brengt me wel in de 
donkere kruipruimte van mijn ziel’. (JM)

Drie opties



MARGREET IS VOORZITTER van een raad van bestuur van een 
grote zorgorganisatie. Zij vervult deze functie al zeven jaar en 
heeft tot nog toe voornamelijk successen geboekt. Drie jaar gele- 
den heeft zij een fusie gerealiseerd en is de bestuurder van de 
fusiepartner toegetreden als lid van de raad van bestuur. 
Margreet kan het goed vinden met collega Hans. Hans is een 
degelijke bestuurder met een financiële achtergrond. Hij gunt 
haar de ‘hoofdrol’ Margreet vertelt mij dat zij een forse aanvaring 
heeft gehad met haar voorzitter van de raad van toezicht. Deze 
voorzitter is ruim een jaar in functie. Hij heeft een politieke ach- 
tergrond en mede vanwege zijn grote netwerk en invloed is de 
keuze op hem gevallen. Margreet had aarzelingen bij zijn benoe- 
ming, omdat zij niet gerust was of hij voldoende afstand zou kun- 
nen houden. Zij heeft dat vooraf met hem besproken en hij heeft 
Margreet kunnen overtuigen dat hij geenszins van plan is mee te 
besturen.

De eerste wrijving ontstaat na een half jaar. De voorzitter belt 
Margreet op dat hij een afspraak heeft geregeld voor haar met 
‘zijn goede vriend’ de burgemeester van de gemeente die in de 
transitie een sleutelrol krijgt voor de organisatie. Margreet rea- 
geert geïrriteerd op de uitnodiging: ‘Waarom heb je niet eerst aan 
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Margreet voelt zich persoonlijk gekrenkt. De stoom komt uit haar 
oren: ‘wat vals om zo op de vrouw te spelen. En dan mij van over- 
heersen beschuldigen, terwijl hij alleen maar bezig is mij de wet 
voor te schrijven en de les te lezen’ In ons gesprek gaan we dieper 
in op het verschil tussen persoonlijk en bestuurlijk geraakt wor- 
den. Om jezelf te beschermen trek je een bestuurdersjas aan. 
Deze jas moet je lekker zitten en hij moet je goed staan. Vaak 
oogst jouw jas bewondering, maar soms komen er vlekken op. 
Natuurlijk heb je daar de pest over in. Maar gelukkig kun je de jas 
uittrekken. Dan kun je met je verstand bekijken hoe je de vlekken 
kunt wegwerken. 
De gedachte dat het te veel eer is voor de voorzitter haar per- 
soonlijk te raken, trekt Margreet over de streep. ‘Gelukkig heb ik 
thuis nog wat vlekkenwater’, lacht ze. (JC)

mij gevraagd of ik zo’n afspraak wel wil?’. De voorzitter doet dit af 
met de woorden dat hij niet zit te wachten op dit soort procedu- 
rele opmerkingen.
Voor Margreet barst de bom als de voorzitter aangeeft dat hij 
afscheid wil nemen van Hans. Hij vindt Hans een goede controller, 
maar geen bestuurder. Volgens hem heeft Hans geen visie en 
geen uitstraling en beperkt zijn inbreng zich tot het beamen van 
wat Margreet zegt. Als Margreet protesteert en zegt dat Hans wel 
degelijk voldoet, reageert hij in de trant van: ‘jij wilt overheersen 
en daarom vind jij het wel makkelijk een collega te hebben die 
geen tegenspel biedt’.

Vlekken verwijderen
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ALS JE DIRECTEUR OF bestuurder bent, wordt een enorm appèl 
gedaan op je competenties. Je moet dagelijks het gevecht aan in 
de onderhandelingsarena. Voor een medisch specialist, die 
bestuurder is geworden van een ziekenhuis, is dat een lastige 
opgave. De benodigde competenties liggen op drie gebieden die 
ik gemakshalve omschrijf als ‘taartpunten’. 
De eerste taartpunt bevat het proces van vallen en opstaan. Door 
verscheidene functies te vervullen heeft de bestuurder ruime 
ervaring met verschillende organisaties of afdelingen opgedaan. 
De tweede taartpunt omvat opleiding en training op manage- 
mentgebied. De derde taartpunt bestaat uit zelfreflectie in de 
vorm van coaching en intervisie. Het is van belang dat deze taart- 
punten evenwichtig verdeeld zijn. Toen medisch specialist Jaap 
drie jaar geleden als bestuurder begon, waren zijn taartpunten 
niet op orde. Hij was twintig jaar specialist en twee jaar voorzitter 
van het stafbestuur geweest. Hij had wel inzicht in bestuurlijke 
verhoudingen, maar vanwege de lacunes in zijn competenties 
raadde ik hem toentertijd de rol van bestuurder af.

Een paar maanden geleden nam Jaap contact op: ‘Help, de dokter 
verzuipt!’ We maken een afspraak en Jaap vertelt dat hij het erg 
zwaar heeft. ‘Ik hou te veel ballen in de lucht. Bovendien stel ik 
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Handelen vanuit de hoofdzaken moet zijn adagium worden. Hij 
probeert dit te oefenen, maar het lukt hem niet. Hij heeft de 
vreemde gewaarwording dat hij op een toneel staat waar hij de 
verkeerde rol speelt. Een paar weken later belt hij in paniek op. Hij
voelt zich ondergesneeuwd door zijn werkzaamheden. ‘Ik heb me 
opgesloten in mijn zelf gecreëerde geestelijke cel’. Diezelfde 
avond deelt hij de raad van toezicht mee dat hij met zijn rol als 
bestuurder stopt. Gelukkig heeft hij een ander scenario klaarlig- 
gen: terug naar zijn oude vak met een lang nascholingstraject. Ik 
benadruk nog dat feedback van buitenaf in een eerder stadium 
hem wellicht behoed had voor zijn vertrek. Aan het eind van het 
coachingtraject geeft hij eindelijk toe: ‘Je had gelijk, mijn taart- 
punten waren niet op orde’. (JM)

me vaak te afhankelijk op en ga ik voor conflicten op de loop’. 
Daarbij heeft hij ook nog de neiging om alles in detail te willen 
weten. ‘Ik zit gevangen in de hectiek van mijn organisatie’. Als we 
zijn casus ontrafelen en zijn gevoelens naar boven halen, steekt 
voortdurend de angst om niet te overleven bij hem de kop op. We 
hebben het erover dat het wel zo bevredigend is als je van het uit- 
zicht kan genieten wanneer je de top bereikt. De teleurstelling is 
van zijn gezicht af te lezen.
We komen tot twee mogelijke oplossingen: terugkeren naar zijn 
oude vak of zijn werkwijze en gedragsrepertoire veranderen. Hij 
kiest voor het laatste. Hij zal zijn repertoire dan wel behoorlijk 
moeten wijzigen; vooral loslaten en minder handelen vanuit een 
beheersingsparadigma.

Verkeerde rol



ER WORDT WEER VOLOP GEFUSEERD in de zorgsector. Daarmee is
ook het ‘bal’ om de bestuurszetels geopend. Vooral bij de dans 
om de voorzittersfunctie is het zaak niet op iemands tenen te 
trappen. Ik kom in mijn praktijk twee uiterste benaderingen 
tegen. De eerste is dat bestuurders focussen op de inhoudelijke 
aspecten van de fusie en het discours over de bestuurssamenstel- 
ling voor zich uit schuiven. Hun argument is dat het niet aan hen, 
maar aan de raden van toezicht is om hierover te beslissen. Haaks 
daarop staan bestuurders die de bestuurssamenstelling snel aan 
de orde stellen. Zij menen dat het fusietraject veel soepeler ver- 
loopt wanneer zij het op voorhand eens zijn wie welke rol in de 
toekomstige raad van bestuur krijgt. Daarbij vertrouwen zij erop 
dat de raden van toezicht hun advies zullen overnemen.

Chris is voorzitter van een tweehoofdige raad van bestuur. Zijn 
organisatie gaat fuseren met een kleinere zorginstelling met één 
bestuurder. Deze bestuurder heeft al in een vroegtijdig stadium 
laten doorklinken in te zijn voor het voorzitterschap, maar zich te 
voegen wanneer Chris deze rol krijgt. Voor Chris is dat een uitge- 
maakte zaak. Zijn organisatie is de grootste. Bovendien heeft hij de 
meeste ‘naam’ en ervaring. Onlangs sprak de voorzitter van zijn 
raad van toezicht – mevrouw A. – haar collega van de fusiepartner. 
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Chris is boos en teleurgesteld. Hij vraagt mij wat wijsheid is. Hij is 
bang de argwaan van mevrouw A. te wekken als hij zegt per se 
voorzitter te willen worden. Alsof het hem daarom te doen zou 
zijn. ‘Is dat dan niet zo?,’ vraag ik. Chris zwijgt. Na een lange stilte 
knikt hij bevestigend. ‘Een gewetensvraag, maar je hebt gelijk. 
Mijn persoonlijk belang mag niet prevaleren, maar ik kan mijzelf 
ook niet zo maar wegcijferen’. Wij komen erop uit dat Chris zijn 
gekrenktheid dient te sublimeren. Hoe? Door zich in het gesprek 
met mevrouw A. nieuwsgierig en niet defensief op te stellen. 
‘Zoals het een toekomstig bestuursvoorzitter betaamt’ zeg ik en 
deze woorden trekken Chris over de streep. 
Op onze volgende bijeenkomst vertelt Chris dat mevrouw A. blij 
verrast was met zijn begrip voor de argumenten van de fusiepart- 
ner. Zij had verwacht dat Chris in de hoogste boom zou klimmen. 
Nu konden zij het er rustig over hebben. Gaandeweg het gesprek 
begon mevrouw A. de argumenten van de fusiepartner steeds 
meer in twijfel te trekken. Aan het einde van het gesprek compli- 
menteerde zij Chris voor zijn wijsheid. (JC)

Die benadrukte dat het verstandig zou zijn als zijn bestuurder de 
voorzittersrol gaat bekleden. Immers, zij brengen maar één 
bestuurder in en bovendien zijn zij beducht voor de dominantie 
van Chris. Als Chris voorzitter wordt, zou dat het toch al sluimerende
calimerogevoel verder versterken. Mevrouw A. stelt Chris hiervan 
telefonisch op de hoogte. In het telefoongesprek toont zij zich 
volgens Chris veel te begripvol voor de argumentatie van haar 
collega. Binnenkort wil zij hierover een gesprek met Chris.

Wat is wijsheid
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WAT IS ER TOCH MET DE relatie bestuurder – toezichthouders in 
semipublieke organisaties aan de hand? Héél véél, als je de 
berichtgeving in vakbladen en dagbladen mag geloven. Ik denk 
wel eens: stel dat ik honderd zorgbestuurders ‘s nachts wakker 
maak en vraag wat hun grootste probleem is. De helft zou dan 
spontaan antwoorden: ‘De relatie met de raad van toezicht’. 
Verrassend, omdat de interne en externe dynamiek van de organi- 
saties véél meer aanleiding geeft tot problematiseren.

Een paar maanden geleden meldde zich zo’n zorgbestuurder 
met dit probleem. Klaas, bestuurder van een ziekenhuis, kwam 
langs om zijn relatie met de voorzitter van de raad van toezicht 
onder de loep te nemen. Hij vertelt dat hij erg gespannen is in 
de samenwerking met de voorzitter. ‘Deze man is zo dominant. 
En hij heeft als gepensioneerde zoveel tijd dat ik volledig uit 
balans raak. Ik heb het gevoel dat hij op mijn stoel wil zitten. 
Sterker nog: ik verlies mijn normale bestuurlijke kracht. Soms 
voel ik me net een opgejaagde puber. En dat wil ik niet!’ 
Ik luister aandachtig naar de evenwichtige opbouw van zijn 
zinnen. Zweetdruppels parelen op zijn voorhoofd. ‘Het voelt 
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elke keer als een grote machtsstrijd, wat het functioneren van 
de raad van toezicht en dat van mij niet ten goede komt’.

‘Hij is net een wolf in schaapskleren’ stelt Klaas, ‘en ik moet oppassen
dat ik niet Roodkapje ben. Ik zie dat ongerustheid en onbehagen 
zich van hem meester maken’. Hij zit gevangen in een harnas waar 
hij op eigen kracht niet uit komt. De spanning zegt ook iets over het 
gedrag van Klaas. Hij gaat de strijd volledig aan en wil altijd winnen.
Hij gooit als het ware steeds een pijltje. De voorzitter vertoont het- 
zelfde gedragspatroon, wat de spiraal defensief – agressief gedrag in
stand houdt. Klaas zal het spelconcept moeten durven wijzigen. En 
natuurlijk ook moeten accepteren dat hij een baas boven zich heeft 
met sanctiemacht. Ik stel hem voor open te staan voor de suggesties
van de voorzitter en hem wat meer te gunnen. Kortom, anders met 
zijn baas om te gaan en zijn drang om elke strijd te willen winnen, te
bevechten.
Daarnaast zou hij meer tijd moeten nemen om zichzelf beter te 
leren kennen. Gracian publiceerde hier in de 17e eeuw al over: ‘Wie
zichzelf niet kent, kan geen meester zijn over zichzelf. [...] Ga bij uzelf
na hoever uw inzicht en vindingrijkheid strekken als u iets onder- 
neemt; bepaal de mate van uw prikkelbaarheid en ontvankelijkheid 
en geef u bij alles nauwkeurig rekenschap van de grenzen van uw ver-
mogen’ Door onze gesprekken krijgt Klaas meer zelfvertrouwen en 
leert hij zijn blinde vlekken herkennen. Langzamerhand lukt het 
hem om zich in de samenwerking met de raad van toezicht meer 
ontspannen te gedragen. De tijd die hij vrij maakt voor zelfreflec- 
tie, ervaart hij als een cadeau. (JM)

Blinde vlekken



Joris had de aantijging krachtig weersproken. Hij had nogmaals 
uitgelegd waarom de fusie niet alleen voor het ziekenhuis, maar 
ook voor alle specialisten goed was. Hij had nog een keer bena- 
drukt dat hij zich als bestuurder door rationele argumenten 
diende te laten leiden en niet door valse sentimenten. Maar of 
deze woorden de stafvoorzitter overtuigden?
Ik constateerde dat de stafvoorzitter kennelijk wanhopig was, 
omdat het hem niet lukte de kloof tussen beide kampen te over- 
bruggen. Als het zo was dat er twee kampen waren en Joris zou 

‘JE VERDEELT EN HEERST’. Dat verwijt kreeg Joris, bestuurder van 
een zorgorganisatie, van de voorzitter van de medische staf. 
Aanleiding was onenigheid over het plan te fuseren met een 
andere zorgorganisatie. De meningen daarover in de medische 
staf waren verdeeld: een deel van de staf juichte de voorgenomen 
fusie toe, een ongeveer net zo’n groot deel verafschuwde het plan 
en een kleine minderheid – onder wie de stafvoorzitter – maakte 
het niets uit. Volgens de stafvoorzitter had Joris alleen oog voor 
de voordelen van een fusie en bagatelliseerde hij de nadelen. 
Daardoor werden de voorstanders steeds meer voorstander en de 
tegenstanders steeds meer tegenstander. Door zijn opstelling 
wakkerde Joris die tweespalt steeds verder aan.
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voor één kamp partij trekken, dan zou er inderdaad sprake zijn 
van verdeel en heers. Maar als een bestuurder wil fuseren en een 
deel van de staf wil dat ook en een ander deel niet, dan is dat een 
andere uitgangssituatie. Dat laat onverlet dat het patroon hetzelfde
is. In beide gevallen heeft Joris een deel van de staf achter zich en
een deel tegenover zich. Joris wordt daardoor partij in een con- 
flict. En als je eenmaal deel van het probleem bent geworden, 
ben je niet meer beschikbaar voor de oplossing. De vraagstelling 
in dit coachingstraject is dus hoe Joris weer ‘boven’ de strijdende 
partijen kan komen te staan.

Joris zag in dat het generen van nog meer inhoudelijke argumen- 
ten niets zou opleveren. Hij moest meer gaan investeren in de
onderlinge betrekkingen. Maar hoe? Stap 1: Joris toont zich erken-
telijk naar de stafvoorzitter. Immers, niet alleen sneed zijn verdeel-
en-heersopmerking enig hout, het heeft Joris vooral doen inzien 
dat hij zijn houding zou moeten aanpassen. Stap 2: Joris ziet het 
andere kamp niet langer als tegenstander, maar als specialisten 
met een andere mening. Joris neemt de tegenwerpingen serieus 
en toont zich nieuwsgierig waar die op gestoeld zijn. Des te meer 
respect er voor de specialisten en hun bezwaren getoond wordt, 
des te minder oppositie er zal komen wanneer die bezwaren niet 
gehonoreerd worden. Stap 3: Joris stopt de voorstanders als ‘voor 
hém’ te zien. Zij zijn voor zijn beleid. Dat is fijn, maar elk ander 
voordeel dat zij als voorstanders pogen te behalen, dient duidelijk
en zichtbaar voor het andere kamp bestreden te worden. Het 
werd een ware worsteling voor Joris, maar uiteindelijk kwam hij 
boven. (JC)

Houding aanpassen



Pieter is zich niet bewust dat hij en zijn team gevangen zijn 
geraakt in de klassieke ‘wees-spontaanparadox’. Hij gebiedt zijn 

IK KEN BESTUURDERS DIE IN vergaderingen het liefst voordragen 
uit eigen werk. Deze mensen zijn zo druk met ‘zenden’ dat zij niet 
in de gaten hebben dat de ontvangers hun gehoor al lang hebben 
‘uitgezet’. Ik ken ook bestuurders die tegen hun wil in alsmaar aan 
het woord zijn. Dikwijls verlammen factoren die samenhangen met 
de organisatiecultuur, de competenties van het management, de 
onderlinge competitie of de communicatie dan de dialoog.
Bij Pieter – ruim een jaar de enige bestuurder van een zorgorganisa-
tie – is de communicatie de oorzaak. Pieter vindt dat zijn manage- 
mentteamleden bij de bespreking van belangrijke thema’s vooral 
achterover leunen en hem aan het woord laten. Hij levert stukken 
aan over onderwerpen als stijlen van leidinggeven, marktwerking, 
transitie naar gemeenten en zelfsturing in teams. Met behulp van 
die stukken verwacht hij een inspirerende discussie over nieuwe 
gezichtspunten. Hij wil meer schwung in zijn team brengen en 
vraagt mij daarover mee te denken. ‘Hoe ik hen ook enthousiasmeer,
het blijft een tamme bedoening. Wat ik wil is dat zij uit zichzelf met 
initiatieven komen hoe wij gaan inspelen op alle veranderingen die 
voor de deur staan. Maar het lukt mij niet hen zover te krijgen’.
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managers uit zichzelf initiatief te nemen. Volgen zij Pieters 
gebod op dan nemen zij geen eigen initiatief. Immers, eigen ini- 
tiatief dient uit de mens zelf te komen en kan niet op bestelling 
geleverd worden. Volgen zij Pieters gebod echter niet op, dan 
tonen zij geen eigen initiatief en dan is het ook niet goed. De 
paradox is dat het gebod overtreden dient te worden om te 
kunnen worden opgevolgd. In die onmogelijke situatie houden 
ze elkaar gevangen. Het gevolg is dat er een ‘muur van welwil- 
lendheid’ ontstaat. De managers horen Pieter beleefd aan en 
‘thuis’ op hun afdelingen gaan zij gewoon weer over tot de orde 
van de dag.

Om deze paradox te omzeilen, stel ik Pieter voor de door hem 
gewenste veranderingen dwingender voor te schrijven en te stop- 
pen van zijn managers te eisen dat zij daar uit zichzelf gevolg aan 
geven. Pieter aarzelt, want hij wil niet de directieve leider uithan- 
gen. Het blijkt dat hij bang is om met een meer directieve hou- 
ding al zijn managers over zich heen te krijgen. ‘Dat zou ik je van 
harte gunnen’, reageer ik, ‘want dan krijg je eindelijk de schwung 
en het initiatief waar je zo naar uitkijkt. Bovendien: actief verzet is 
toch veel beter te hanteren dan passief verzet?’ Pieter kijkt mij 
onderzoekend aan: ‘Je meent het, hè? Ik knik bevestigend. ‘Maar 
als ik je goed begrijp, kun jij mij niet voorschrijven dat ik me direc- 
tiever moet gedragen. Dat moet dan toch ook uit mijzelf komen?’ 
vervolgt Pieter. Wat kan ik anders antwoorden dan dat hij daar wel 
eens gelijk in kan hebben. (JC)

Bevrijding



LEIDINGGEVEN IS LASTIG EN complex. Uit een onderzoek in de 
profitsector blijkt dat 40 procent van de directeuren tijdens hun 
loopbaan een keer te maken krijgt met gedwongen vertrek. Het 
afgelopen decennium zijn meer dan honderd bestuurders uit de 
zorg die het speelveld moesten verlaten bij me langs geweest. De 
meesten hadden in de ogen van raad van toezicht gefaald vanwege
tekorten in hun soft skills. Hun leiderschapsgedrag is dan in het 
geding. Daar moest ik aan denken toen Kees mij opbelde.

Kees is twaalf jaar ziekenhuisbestuurder geweest. Driekwart jaar 
geleden is hij ontslagen. Volgens hem liep alles op rolletjes. Totdat 
het managementteam en het medisch stafbestuur bij de raad van 
toezicht hun klachten uitten over zijn functioneren. Binnen drie 
weken wordt Kees ontslagen. Er is geen proces van hoor- en weder-
hoor. Ik vertel hem dat dit patroon helaas te vaak voorkomt: de raad
van toezicht zegt het vertrouwen op, waarop de bestuurder niet 
anders kan dan een advocaat inhuren, waarna de advocaten een 
afkoopsom overeenkomen. ‘Het ergste is dat ik het niet heb zien 
aankomen. Ik had een redelijk managementteam’. Klaarblijkelijk 
heeft Kees alle signalen over zijn functioneren gemist. 
Volgens mij zat hij in een positie waarin het net zich langzaam 
rond hem sloot. Ik merk op dat hij er enorm mee zit, ondanks de 
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intense scherpte van zijn blik. Hij doorbreekt de ontstane stilte en 
zegt eigenlijk op verbaasde toon: ‘Ik heb nu een andere bestuur- 
dersbaan. Daarom probeer ik mijn leerpunten nog eens op een rij- 
tje te zetten. Ik ben bang dat ik in mijn nieuwe baan het opgelopen
litteken openhaal’. Hij vertelt dat hij ‘s nachts wakker ligt omdat hij
de maalstroom van negatieve gedachten niet kan stoppen.

Kees legt de schuld, zoals gebruikelijk in een dergelijke situatie, bij 
de anderen: managementteam, raad van toezicht en stafbestuur. 
Na lang doorvragen komen we tot de slotsom dat hij als bestuur- 
der in het centrum van de belangstelling wil staan en dat hij eer- 
der praat over anderen dan met anderen. Kees is een dominant 
bestuurder en is in communicatietermen meer een zender dan 
een ontvanger. Daarnaast heeft hij een tekort aan inlevingsvermo- 
gen; hij kan zich niet voorstellen hoe anderen zich voelen. Er volgt 
nog een aantal gesprekken om zijn verleden, valkuilen en blinde 
vlekken langs te lopen. Hij is verdwaald in een door hemzelf 
gecreëerd doolhof. Het is een moeilijk en langzaam proces dat 
van Kees aanpassingen van een diepgeworteld gedragspatroon 
vraagt. Meer macht delen, meer feedback vragen en empathisch 
zijn, zijn de ingrediënten die voor zijn ‘reparatieset’ de revue pas- 
seren. En ik vertel hem dat hij zijn narcistische veren meer van zich
af zal moeten schudden. Kees zucht en ik zie zijn ingehouden 
boosheid. Hij voelt zich nog steeds verraden door de organisatie 
waar hij zoveel jaren zijn ziel en zaligheid aan heeft gegeven. (JM)

Meer zender dan ontvanger





74 



De bom is gebarsten

‘Hij tast mijn gezag aan’

IN TWEEHOOFDIGE RADEN VAN bestuur van zorginstellingen is 
het gebruikelijk dat de raad van toezicht een van de twee als 
voorzitter aanwijst. De machtsbalans tussen de voorzitter en het 
lid van de raad van bestuur is in menig zorginstelling onderwerp
van dispuut. Op zich is dat opmerkelijk. Immers, beide leden zijn 
statutair verantwoordelijk voor het functioneren van de organisa- 
tie en leggen daar afzonderlijk en gezamenlijk verantwoording 
over af aan de raad van toezicht. In de zorgbrede govenancecode 
wordt consequent gesproken over de eindverantwoordelijkheid 
van de raad van bestuur. In deze code staat geen verwijzing naar 
het voorzitterschap van de raad van bestuur. Wel wordt bena- 
drukt dat ‘goed bestuur uiteindelijk bepaald wordt door gedrag 
van mensen in concrete situaties’.

Peter, voorzitter, en Wybe, lid, vragen mij om begeleiding bij hun 
samenwerking. De bom is tussen beide bestuurders gebarsten na 
een vergadering met het medisch stafbestuur. In de vergadering 
heeft Wybe uitgelegd dat een financiële investering niet haalbaar 
is. Daarop heeft de voorzitter van het medisch stafbestuur 
nadrukkelijk gevraagd of Peter als voorzitter van de raad van 
bestuur dit standpunt wil bevestigen. Peter geeft na een lang ver- 
haal uiteindelijk die bevestiging, maar voor Wybe is de maat vol. 
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In het bestuursreglement staat dat de voorzitter drie specifieke 
verantwoordelijkheden heeft. Hij is de eerst aangewezene voor 
het onderhouden van de contacten met de raad van toezicht, 
voor de bewaking van de continuïteit van de besluitvorming en 
voor de goede sfeer binnen de raad van bestuur. Hoewel er dus 
enige ongelijkheid in posities is, heeft Wybe wel een punt: de raad 
van bestuur is de woordvoerder naar de medische staf en niet de 
voorzitter. Gaandeweg de begeleiding wordt duidelijk waar de 
schoen wringt: Peter heeft het gevoel dat Wybe constant bezig is 
aan de poten van zijn voorzitterschap te zagen. Daardoor heeft 
Peter de neiging de rol van het voorzitterschap steeds groter te 
maken. Wybe verzet zich tegen deze ‘gebiedsuitbreiding’; daar 
ageert hij tegen. Pas als Wybe Peter ervan kan overtuigen dat hij 
de specifieke verantwoordelijkheid van de voorzitter – en het 
daaruit voortvloeiende verschil in posities – wél accepteert, ver- 
dwijnt de achterdocht bij Peter. Voorwaarde voor gelijkwaardig 
functioneren is dus dat beide bestuurders het verschil in posities 
aanvaarden én elkaar ervan weten te overtuigen dat die aanvaar- 
ding oprecht is. Pas dan kunnen voorzitter en lid zich ook gelijk- 
waardig voelen. (JC)

In zijn ogen had Peter moeten zeggen dat het evident is dat Wybe 
standpunten verwoordt namens de raad van bestuur. Dat behoeft 
geen bevestiging. ‘Door uitvoerig op de vraag van de medische 
staf in te gaan, tast hij mijn gezag aan’, aldus een verontwaardigde 
Wybe. Peter begrijpt de ophef niet. Hij vindt het logisch dat de 
medische staf bij belangrijke beslissingen ook de mening van de 
voorzitter wil horen.

Ongelijkheid in posities



Machtsstrijd

EEN VAN DE MOEILIJKE OPGAVEN voor de mens is het vinden van 
een evenwicht tussen zijn behoefte zich van anderen te onderschei-
den en zijn behoefte bij anderen te horen. Pas wanneer aan beide 
behoeften wordt voldaan, is vruchtbare samenwerking tussen men-
sen mogelijk. Samenwerken is een kwestie van geven (aan ‘het 
samen’) en nemen (voor ‘het ik’). Op papier lijkt dat logisch, maar de
praktijk blijkt weerbarstiger. Overal waar mensen samenwerken, kan
het schuren en botsen. Hoe groter de ego’s, des te moeilijker het 
wordt om de blik ook op het samen te richten. Niet verwonderlijk dus
dat machtsstrijd zich vooral in de top van organisaties manifesteert.
Machtsstrijd ontstaat doordat betrokkenen alleen nog van hun 
eigen gelijk uitgaan. Elke kanttekening bij dat gelijk wordt als 
aanval gezien en dus met een tegenaanval gepareerd. In die 
tegenaanval wordt het eigen gelijk op nog luidere toon bezon- 
gen. Nieuwe argumenten voor dat gelijk worden gevonden of 
gecreëerd, maar helaas, de anderen horen ze niet en voelen zich 
niet gehoord. Wanhoop voert de boventoon en het vertrouwen 
in de samenwerkingspartner verdwijnt. De ratio raakt uit het 
zicht. De argumenten van de een worden door de ander(en) tel- 
kens weer ‘betekend’ als bewijs voor hun eigen gelijk. En zo zinkt 
men steeds dieper in de machtsimpasse. Heel vaak wordt deze 
impasse ten slotte doorbroken door een (of meer) van de kemp- 
hanen te verwijderen.
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‘Elke kanttekening wordt als aanval gezien’
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De vraag of een conflict nog is op te lossen, herformuleer ik stee- 
vast in de vraag of wantrouwen nog plaats kan maken voor ver- 
trouwen. Bij een conflict tussen twee bestuurders of twee specia-
listen begin ik met de vraag: ‘Stel dat jouw collega vanaf nu alles 
doet en laat, wat jij altijd gewild hebt dat hij zou doen of laten, 
neemt jouw vertrouwen in hem dan toe?’ Ofwel: ‘Is jouw collega 
nog bij machte om jouw vertrouwen in hem te vergroten door 
zich anders te gedragen?’ Antwoorden beiden ja, dan is de 
samenwerkingsrelatie ‘behandelbaar’. De samenwerking is 
gedoemd te mislukken als een van beiden nee antwoordt. 
Dikwijls is het antwoord twijfelachtig. In dat geval vervolg ik met 
een schaalvraag: ‘Kun je een cijfer voor jouw vertrouwen in de 
veranderingsmogelijkheden van de ander geven op een schaal 
van 1 – 10?’ Bij een dikke onvoldoende wordt een oplossing heel 
moeilijk. Is het antwoord een 5, dan vraag ik wat de collega in 
concreto zou moeten doen of laten, wil dat een 6 worden (of hoe 
wordt een 6 een 7, een 7 een 8, et cetera). Door te kwantificeren 
en te concretiseren in termen van gedrag help ik bestuurders of 
specialisten hun verwachtingen van elkaar in beeld te brengen. 
Weten waar je aan toe bent en weten wat je moet doen om het 
vertrouwen van de collega te (her) winnen, zijn de eerste stappen 
richting oplossing van de machtsstrijd. (JC)

Oplossen
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