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De aantrekkingskracht van samen verbeteren 

 Governance Colleges

Enkele keren per jaar organiseren de NVZD, de NVTZ en Avicenna 
Academie voor Leiderschap gezamenlijk de Governance Colleges: 
diepgaande en kritische colleges over zorg- en samenlevingsvraag-
stukken, waarin thema’s met betrekking tot Goed Bestuur centraal 
staan. Dit wordt gecombineerd met onderlinge ontmoetingen 
tussen bestuurders en toezichthouders in functie. In elk college staat 
een actueel thema centraal, waarover topsprekers hun licht zullen 
laten schijnen.

De Governance Colleges vinden normaal fysiek plaats. Tijdens deze 
corona periode wordt deze zevende editie van de Governance 
Colleges online aangeboden. Bedoeld als uitdagende mentale 
ontmoeting tussen bestuurders en toezichthouders, passend in de 
drukbezette agenda.

Dit keer staat het in medio 2020 gelanceerde aangescherpte kader 
Goed Bestuur centraal. Met bijdragen van drs. Ivo Brughmans, mr. 
drs. Karina Raaijmakers (Directeur Toezicht en Handhaving NZa) en 
drs. Rian Vos-Ceelen (Coördinerend specialistisch inspecteur IGJ).  

http://www.nvtz.nl
http://www.academievoorleiderschap.nl
http://www.nvdz.nl


College 1  |   Spreker | drs. Ivo Brughmans

Ivo Brughmans studeerde filosofie, internationale politiek en bedrijfskunde. 

Ivo heeft 25 jaar gewerkt als managementconsultant voor een internationaal 

adviesbureau, gespecialiseerd in grote organisatietransformaties. Hij is meer dan 

12 jaar bezig met het thema van paradoxaal leiderschap en heeft hierover verschillende 

boeken geschreven: ‘De kunst van het paradoxale leven’, ‘Paradoxaal leiderschap’ en 

‘Paradoxaal coachen’.  

Samenwerken of voor jezelf werken? Als eenling sublimeren of in een groep? 

Faciliteren of afdwingen? Slagvaardigheid of reflecteren? Loslaten of beheersen? 

Confrontatie of compassie? (Ver)oordelen of adviseren? Iedere leider wordt continu 

met deze paradoxen geconfronteerd. Hoe kun je, niet ondanks, maar juist dankzij

deze paradoxen je leiderschap op een hoger niveau brengen? Filosoof en management-

consultant Ivo Brughmans toont de deelnemers de kracht van paradoxaal leiderschap. 

Filosoof en managementconsultant Ivo Brughmans toont de deelnemers de kracht van 

paradoxaal Leiderschap: hoe je ogenschijnlijk tegengestelde waarden met elkaar kunt 

verbinden. “Het exploreren van mogelijkheden om tegenpolen met elkaar te verbinden 

loopt als een rode draad door mijn leven en werk: als Belg werkzaam in Nederland, als 

filosoof bezig met praktische bedrijfskundige problemen, als rationalist vertrouwend 

op intuïtie en als gepassioneerde workaholic genietend van het leven.” 

De Governance Colleges zijn een gezamenlijk initiatief van:

College 1 | Paradoxaal Leiderschap voor Goed Bestuur
In de zomer van 2020 is het aangescherpte kader Goed Bestuur van de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gepubliceerd. 

Dit document biedt handvatten voor zorgorganisaties om de kwaliteit, veiligheid, 

toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg verder te verbeteren. De uitdagingen lijken 

paradoxaal. De grote spanning op ons gezondheidssysteem qua zorgbehoefte ten 

opzichte van de beperkte financiële middelen en bemensing is een voorbeeld hiervan. 

Voor zorgbestuurders en intern toezichthouders een dagelijkse uitdaging.

Vrijwel iedereen schaart zich achter de gedachte dat evidente schendingen aangepakt 

moeten worden. Lastiger wordt het als het om de ‘grijze gebieden’ gaat. Dan is 

nuancering, voorkoming van polarisering en samenwerking mogelijk meer op z’n plaats. 

Op welke manier kan een optimaal samenspel opgezet worden, waarbij alle betrokken 

partijen en disciplines, zowel intern als extern, dit kunnen realiseren? Wat vraagt dit van 
ons gedrag en mentaliteit in de samenwerking?

Er valt een wereld te winnen door goed bestuur. NZa en IGJ zoeken naast hun 

middelen van handhaving naar andere manieren om samen met de zorginstellingen 

verbeteringen te realiseren. Zij willen juist het veld opzoeken om gezamenlijk en in 

dialoog dilemma’s bespreken, agenderen en oplossingen verkennen. 

De Governance Colleges staan in het teken van deze aanvullende werkwijze.

http://www.nvtz.nl
http://www.academievoorleiderschap.nl
http://www.nvdz.nl


Karina Raaijmakers is sinds een jaar directeur toezicht en handhaving
bij de Nederlandse Zorgautoriteit, de instantie die (mede)
verantwoordelijk is voor toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit
van de Nederlandse zorg. Zorgverzekeraars vervullen daarbij een
spilfunctie. Door de beste zorg tegen de scherpste prijs te contracteren,
moeten zij ervoor zorgen dat de Nederlandse verzekerde goede en
betaalbare zorg krijgt en dat goede, efficiënte en innovatieve
zorgaanbieders worden beloond voor hun prestaties.

Dat is de theorie. De praktijk is weerbarstig. Ondanks hun omvang
slagen de verzekeraars er maar mondjesmaat in de hun toegedachte rol
te vervullen. Daar zijn redenen voor. Kwaliteit en kosten van zorg zijn
soms moeilijk te definiëren. De dekking van de basisverzekering ligt
vast. Uitsluiting van bepaalde aanbieders in het verzekeringspakket
stuit per definitie op politieke en maatschappelijke bezwaren. En de
verzekerde, die via zijn verzekering de keuze moet maken voor de zorg
die het beste bij hem past, heeft vaak te weinig informatie en geduld
voor een optimale keuze.

C O N S O L I D A T I E  B I J  V E R Z E K E R A A R S  I S  
I N  D I T  S P E E L V E L D  N I E T  H E T  

B E L A N G R I J K S T E  O N D E R W E R P

Wat in de weerbarstige praktijk volgens Raaijmakers vrijwel geen rol
speelt is te grote of juist te kleine partijen in de markt. “Consolidatie bij
verzekeraars is in dit speelveld niet het belangrijkste onderwerp. Het is
ook geen thema waar we actief op sturen. Bij fusies tussen grote
zorgaanbieders zouden we wel vraagtekens zetten. Een fusie is de
meest verregaande vorm van samenwerking. Het is de vraag of
betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg daarmee gediend
zijn.”

Raaijmakers maakt zich meer zorgen over de gebrekkige transparantie
van de markt voor de verzekerde. “Informatie over polissen is er wel,
maar te vaak niet vindbaar voor verzekerden. Zorgverzekeraars moeten
de informatie op het juiste moment in het keuzeproces aanbieden,
zodat verzekerden er ook echt iets mee kunnen. Dat voorkomt
teleurstelling achteraf.”

“Daarnaast vinden we dat er echt wat te kiezen moet zijn. Het kan dus
niet zo zijn dat een zorgverzekeringsconcern vergelijkbare polissen
aanbiedt tegen sterk uiteenlopende prijzen. En collectiviteiten geven
soms wel recht op korting, zonder dat er een zorginhoudelijk voordeel
is.”

16 de actuaris april 2019
# consolidatie

De consument die zich rond de jaarwisseling

verdiept in zijn zorgverzekering, kan de indruk

krijgen dat er een grote keuze is. In werkelijkheid

hebben de vier grote zorgverzekeraars met een

groot aantal verschillende merken 85% van de

markt in handen. “We maken ons niet zo zeer

zorgen over de omvang van die grote partijen,

maar over de beperkte keuzevrijheid voor de

consument. Ruim vijftig verschillende polissen lijkt

veel, maar ze verschillen vaak niet erg van elkaar.”

Polissen verschillen vaak niet
van elkaar

I N T E R V I E W  M E T  K A R I N A  R A A I J M A K E R S
D O O R  A N D R É  D E  V O S
F O T O G R A F I E  J A C Q U E S  K O K
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De Governance Colleges zijn een gezamenlijk initiatief van:

Spreker  |   mr. drs. Karina Raaijmakers   
Directeur Toezicht en Handhaving NZa

Karina Raaijmakers studeerde Economie en Nederlands Recht aan de Erasmus

Universiteit in Rotterdam en volgde een postdoctorale opleiding aan de Vrije

Universiteit in Amsterdam. Na haar afstuderen ging ze aan de slag bij de AFM.

Na enkele jaren in verschillende functies gewerkt te hebben, stapte ze over naar een

adviesbureau dat zich richt op het beter maken van toezichthoudende organisaties, 

om vervolgens terug te keren bij de AFM. 

In 2018 maakte zij de overstap naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) waar zij de 

positie van directeur Toezicht en Handhaving invult. Karina geeft regelmatig colleges 

over toezicht en goed bestuur.

Spreker  |   drs. Rian Vos-Ceelen 
Coördinerend specialistisch inspecteur IGJ

Drs. Rian Vos-Ceelen is afgestudeerd in Beleid en Beheer van de gezondheidszorg 
aan de faculteit Gezondheidswetenschappen van de Rijksuniversiteit Maastricht. 

Kwaliteit van zorg loopt als een rode draad door haar carrière. Zij heeft bij diverse 

zorgorganisaties gewerkt, zowel in de uitvoering als in kwaliteits- en beleidsfuncties. 

Rian werkt momenteel als coördinerend specialistisch inspecteur bij de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd. Hier is zij onder meer projectleider voor het onderwerp 
Goed Bestuur. Rian heeft veel contacten met bestuurders en toezichthouders in 

het veld, maar ook met VWS, NZa en beroeps- en brancheverenigingen. 

College 2 | Leiderschap in de zorg

Het belang van leiderschap in de zorg is een no brainer. De praktijk van leiderschap is 

weerbarstiger. Niet zozeer in het domein van evidente misstanden. Maar wel in het grote 

domein van lastige afwegingen. Waar geen keuzes gemaakt worden tussen goed en fout, 

maar keuzes tussen opties die zowel voor- als nadelen hebben. En waar logisch redeneren 

niet persé helpt om tot een gedragen beslissing te komen. 

Het is dit domein waarover Karina Raaijmakers van de Nederlandse Zorgautoriteit met u in 

gesprek wil op 16 december. Juist omdat hier voor ons allen, zowel de toezichthouder (intern 

en extern) als de zorgbestuurder, de grootste meerwaarde te realiseren is. Aan de hand van 

actuele vraagstukken in het domein van de Nederlandse Zorgautoriteit over bijvoorbeeld de 

toegankelijkheid van zorg in tijden van Covid, de kansen en risico’s van digitalisering en de 

toenemende druk van de zorgkosten start Karina met u op interactieve wijze de zoektocht 

naar de ingrediënten van leiderschap in de zorg. En de vraag of en hoe een kader Goed 

Bestuur hieraan bijdraagt.

College 3 | Samenspel intern en extern toezicht in de praktijk

Vanuit het perspectief van IGJ wil Rian graag haar bijdrage leveren en de dialoog aangaan 

met deelnemers op welke manier het intern en extern toezicht elkaar kunnen versterken. 

Wat is daarvoor nodig? En waarom is actualisering van het intern toezicht nu op z’n plaats. 

Ook komt aan de orde hoe de IGJ aankijkt tegen de praktijk van goed bestuur en intern 

toezicht. 

http://www.nvdz.nl
http://www.nvtz.nl
http://www.academievoorleiderschap.nl


Deze Governance Colleges wordt online aangeboden. 
Maximaal 100 deelnemers kunnen participeren.

Doelgroep
De Governance Colleges zijn bedoeld voor bestuurders en toezichthouders in 

functie, die op zoek zijn naar inspiratie, reflectie en ontmoeting.

Kosten

€ 200,-

BTW is niet van toepassing.

Aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden voor deze Governance Colleges kunt u kijken 

op www.governancecolleges.nl of bellen naar 0570 – 76 00 00.

14.30 uur Digitaal ontvangst

15.00 uur Opening door de moderator

15.05 uur College 1: drs. Ivo Brughmans

15.40 uur College 2: mr. drs. Karina Raaijmakers

16.15 uur Korte break

16.20 uur College 3: drs. Rian Vos – Ceelen

16.55 uur Dialoog

17.15 uur Afsluiting

De Governance Colleges zijn een gezamenlijk initiatief van:

Donderdag 11 maart 2021
van 15.00 – 17.30 uur 

Kwaliteit van zorg door 
Goed Bestuur
De aantrekkingskracht van samen 
verbeteren

Programma Governance Colleges

DIRECT INSCHRIJVEN  >

• Deelname voor één persoon
• Met twee personen vanuit mijn organisatie waarvan één in de 

functie van bestuurder en één in de functie van toezichthouder

• Deelname voor twee personen

• Deelname voor drie personen
€ 200,-
€ 300,-

€ 125,-

http://www.nvtz.nl
http://www.academievoorleiderschap.nl
http://www.nvdz.nl
https://governancecolleges.nl/inschrijven/
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