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1. Zorgbrede Governancecode 2017: van rule based naar principle based. Echt? 
 

1.1 Inleiding 
 

Eind september 2016 is de Zorgbrede Governancecode 2017 door de Brancheorganisatie Zorg 

(BoZ) vastgesteld. De code zal door ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN worden voorgelegd 

aan hun leden. Naar verwachting zal de code in januari 2017 in werking treden. De code vervangt 

de Zorgbrede Governancecode 2010, waarop de nodige kritiek bestond. Deze eerdere versie stond 

bekend als star en rule based. Het bevorderde ‘afvinkgedrag’, wat betekent voldoen aan de regels 

vanwege de regels, waarbij de bedoeling uit beeld raakt. Met de nieuwe code wil de sector over 

een richtinggevend en levend document beschikken. Een instrument om de governance van een 

zorgorganisatie zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het 

realiseren maatschappelijke doelstellingen en daarmee aan verbeteren van het maatschappelijke 

vertrouwen.1 Het zelfregulerende karakter van de code vraagt van de overheid dat zij 

zorgorganisaties voldoende ruimte biedt om op eigen en adequate wijze invulling te 

geven aan de code.  

 

1.2 Zeven principes centraal… 
 

Nieuw is dat de code principle based is, waarbij zeven principes voor good governance binnen de 

zorgsector centraal staan. De zeven principes zijn: 

 

1. de maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede 

zorg aan cliënten; 

2. de raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de 

maatschappelijke positie van de zorgorganisatie; 

                                                           
1 Brancheorganisatie Zorg, Zorgbrede Governancecode 2017, ALV-versie, Utrecht, 21 september 2016, pagina 3. 
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3. de zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van 

belanghebbenden; 

4. de raad van bestuur en raad van toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor 

de governance van de zorgorganisatie; 

5. de raad van bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling; 

6. de raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de 

zorgorganisatie; 

7. de raad van bestuur en raad van toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en 

deskundigheid. 

 

1.3 …maar krijgen vorm door regels 

 

Vooropgesteld dat het centraal stellen van zeven principes een belangrijke verbetering is ten 

opzichte van het steunen op de regels uit de vorige code. Maar regeldrift, controle en het valse 

vertrouwen dat regels duidelijkheid verschaffen ijlt na. Een voorbeeld geeft BoZ zélf wanneer zij 

omschrijft hoe zij tegen compliance met de code aankijkt: 

 

“De code is op principes gebaseerd. Uitgangspunt voor de code vormen zeven principes. Die principes zijn 

vervolgens uitgewerkt in bepalingen of gedragsregels die de concrete toepassing van het principe beschrijven, 

soms voorafgegaan door een korte introductie. De principes gelden in beginsel voor alle rechtsvormen. In een 

aanvullend hoofdstuk wordt ingegaan op de toepassing van de code in specifieke situaties. 

De toepassing is niet vrijblijvend. De principes zijn leidend. 

Tot op heden gold dat een bepaling werd toegepast of dat een afwijking ervan goed gemotiveerd werd 

uitgelegd. Het bekende ‘pas-toe-of-leg-uit-beginsel’. 

Met deze code willen de brancheorganisaties echter op een actuele en vernieuwende manier omgaan met dit 

beginsel. Soms is bij toepassing juist uitleg nodig (pas toe en leg uit). Soms kan afwijking niet aan de orde zijn 

(pas toe!). 

Alle partijen zijn het er over eens dat we af moeten van “afvinkgedrag”. Afvinkgedrag betekent aan de regels 

voldoen omwille van die regels, waarbij de bedoeling uit beeld is geraakt. Dat is niet wat deze code beoogt. En 

dat is wel waar het pas-toe-of-leg-uit-beginsel soms toe leidt. De bedoeling en de dialoog moeten weer centraal 

staan. (…) De breed gedragen normen en gedragsregels die in deze code staan, zijn niet vrijblijvend. 

Zorgorganisaties kiezen ervoor deze toe te passen, hierin transparant te zijn en er verantwoording over af te 

leggen.” 

 

Belangrijk is dat de zeven principes uitgewerkt worden door tal van regels. Waarvan sommige 

regels overbodig zijn omdat deze hun grondslag vinden in wet- of regelgeving, zoals: 

 

5.1.1 De leden van de raad van bestuur zijn gezamenlijk en individueel bevoegd tot en verantwoordelijk voor 

het besturen van de zorgorganisatie en voor de algemene gang van zaken. 

5.1.2 Binnen de gezamenlijke verantwoordelijkheid van een meerhoofdige raad van bestuur kunnen 

bestuurstaken worden verdeeld, zodanig dat herkenbaar is welk lid eerste aanspreekpunt is voor 

specifieke aandachtsgebieden zoals de kwaliteit en veiligheid, financiën, personeel etc. 

Deze taakverdeling ontslaat de leden van de raad van bestuur niet van hun gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen de zorgorganisatie. 
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Sommige regels bepalen welke cultuur of welk gedrag nagestreefd moet worden door de 

zorgorganisatie. Het risico bestaat dat in plaats van intrinsiek ‘het goede doen’ in lijn met de 

normatieve bedoeling van de regel, de code letterlijk afvinkgedrag bevordert. Met name wanneer 

wettelijke toezichthouders het gewenste gedrag voor lief nemen, om zich te blijven concentreren 

op het voldaan aan de regels. Bijvoorbeeld: ‘heeft deze zorgorganisatie cliëntmedezeggenschap 

geborgd’, in plaats van ‘wat is de kwaliteit van de cliëntmedezeggenschap binnen de 

zorgorganisatie’. Daarnaast is op sommige punten de code tegenstrijdig. Aan de ene kant 

bevordert de code de dialoog, om vervolgens voor te schrijven ‘hoe’ het hoort te gaan. Neem 

bijvoorbeeld artikel 3.2 (Andere belanghebbenden): 

 

“3.2. Andere belanghebbenden. Introductie: de medezeggenschap van cliënten als groep, medewerkers en 

professionals wordt onderscheiden van de omgang met andere belanghebbenden die relevant zijn in het licht 

van de maatschappelijke doelstelling. Die andere belanghebbenden zijn in verschillende groepen te 

onderscheiden, waarvoor deels verschillend beleid voor overleg, informatievoorziening en -waar relevant- 

invloed nodig is. Denk aan vrijwilligers, verwijzers, gemeenten etc. 

3.2.1 De raad van bestuur gaat in dialoog met andere belanghebbenden van de zorgorganisatie. De raad van 

bestuur bepaalt wie de belanghebbende partijen zijn en op welke wijze zij worden geïnformeerd en invloed 

hebben op de activiteiten en het beleid van de zorgorganisatie en op welke wijze daarover verantwoording 

wordt afgelegd.” 

 

2. Voor wie geldt de code? 
 

2.1 Zelfregulering: privaatrechtelijke afspraken zorgsector 
 

BoZ is verantwoordelijk voor de opstelling, monitoring, ontwikkeling en bijstelling van de code. In 

BoZ participeren vijf brancheorganisaties: Actiz, GGZ Nederland, VGN, NFU, NVZ en VGN. Deze vijf 

organisaties stellen de toepassing van de code als verplichting voor het lidmaatschap van hun 

branchevereniging. Dit betekent dat de code geldt voor iedere zorgorganisatie die lid is van één 

van de brancheorganisaties en de daarmee verbonden groeps- en dochterorganisaties, alsmede 

voor samenwerkingsverbanden met andere partijen waarin die zorgorganisatie de meerderheid van 

de zeggenschap heeft. 

 

De code is een set privaatrechtelijke afspraken tussen de leden van de brancheorganisaties en hun 

vereniging. De code is geen wet en geen publiekrechtelijke regeling. Gezien de ruime toepassing 

van de code en het belang dat de zorgsector geeft aan de code, zal de code een reflexwerking 

hebben op de wettelijke toezichthouders, waaronder IGZ en NZa. De normatieve werking van de 

code moet dus niet worden onderschat. Zorginkopers (zorgverzekeraars, gemeenten en 

zorgkantoren) hanteren het toepassen van de Zorgbrede Governancecode in toenemende mate als 

inkoopvoorwaarde.2 

 

2.2 Toepassing en handhaving code 
 

De raad van bestuur en de raad van toezicht van de zorgorganisatie hebben ieder hun eigen 

verantwoordelijkheid voor de integrale toepassing van de code. De code biedt keuzemogelijkheden 

om de governance van de zorgorganisatie op maat te maken voor de eigen specifieke situatie. 

                                                           
2 Brancheorganisatie Zorg, Zorgbrede Governancecode 2017: consultatieversie, Utrecht, 23 mei 2016, pagina 4. 
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Indien er van de code wordt afgeweken is dat in de eerste plaats een interne aangelegenheid. De 

raad van bestuur en de raad van toezicht dienen afwijkingen te corrigeren. Als de raad van bestuur 

zich niet aan de code houdt of niet goed functioneert, dan moet de raad van toezicht ingrijpen. Als 

de raad van toezicht niet ingrijpt, zich niet aan de code houdt of zelf niet goed functioneert, dan 

zijn er geen interne correctiemogelijkheden. Als de interne controle niet leidt tot goede governance 

door toepassing van de code, dan kunnen externe mogelijkheden worden aangesproken. De leden 

van BoZ hebben voor het oordeel over de juiste toepassing van de code de Governancecommissie 

gezondheidszorg3 ingesteld waar belanghebbenden, zoals een medezeggenschapsorgaan, een 

geschil kan voorleggen. De Governancecommissie doet een uitspraak, die gepubliceerd wordt op de 

website van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Een uitspraak van de Governancecommissie, dat 

de code niet goed is toegepast, zal in beginsel betekenen dat de zorgorganisatie zelf zijn 

governance aanpast aan de uitspraak. Gebeurt dit niet, dan komt de brancheorganisatie in actie, 

met uiteindelijk schorsing of royement van de betreffende zorgorganisatie als lid. 

 

2.3 Monitoring code 
 

Governance binnen de zorgsector is volop in ontwikkeling. Er ontstaan nieuwe ‘best practices’ waar 

anderen van leren. Om deze ontwikkeling te volgen, maar ook om deze te stimuleren, richt BoZ op 

1 januari 2017 de Governance innovatie- en adviescommissie op. Deze commissie zal ook 

thematische onderzoeken doen naar aspecten van governance in de zorg.  

 

3. Slot 
 

Al met al probeert de code meer aandacht te geven aan cultuur en gedrag van de raad van bestuur 

en raad van toezicht. Om op deze wijze good governance binnen de zorgsector te bevorderen. 

Terecht dat minder aandacht bestaat voor ‘de regel’ en meer aandacht ontstaat voor ‘dialoog, 

cultuur en gedrag’. Maar het bevorderen van goed gedrag vereist meer dan het voorschrijven van 

het gewenste gedrag. Want, wat is goed? Goed bestuur, goed toezicht, goede medezeggenschap, 

wordt pas duidelijk wanneer dat bepaald wordt in de context van de ander. Wanneer rekening 

wordt gehouden met de concrete omstandigheden. Goed is sterk situationeel.  

In feite is deze code slechts een bedrijfskundig instrument om goede governance te bevorderen. 

Door recente incidenten begrijpen we steeds beter de tekortkomingen van de bedrijfskunde.4 Het 

verbeteren van de besturing van zorgorganisaties, zodat deze beter slagen in het realiseren van 

hun maatschappelijke opdracht vereist meer dan een nieuwe code. Onder meer is nodig een 

samenwerking tussen politiek, wettelijke toezichthouders en de onder toezicht staande 

zorgorganisaties. De Zorgbrede Governancecode 2017 is een stap in die goede richting. 

 
_______________ 
 

Voor meer informatie over actuele ontwikkelingen binnen de zorg of over ons aanbod, zie onze website.  
Of neem contact met ons op. 

 
 
    

 ZorgopKoers B.V. 
 Telefoon: 06 5315 3456        

 E-mail: info@zorgopkoers.nl 
 Website www.zorgopkoers.nl   

                                                           
3 http://scheidsgerechtgezondheidszorg.nl/governance 
4 Voor interessante beschouwingen hierover zie Professor dr. A. de Roo, ‘Hoe nu verder? Zorgvragers, en zorgaanbieders 

tussen overheid, markt en zelfsturing’, Stolte Lezing, Tilburg University 24 november 2016.  
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