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“Bij topzorg horen emoties, dat zal altijd zo blijven en ik hoop ook dat dat zo blijft, 

..als je niet geraakt wordt door dingen die niet goed gaan, dan moet je uit dit vak stappen.”* 

  

*Rob Florijn, bestuursvoorzitter Diakonessenhuis te 

Utrecht. Periode: 05-2008 / 11-2014
1
. 

  

                                                             
NOS (19-07-2014). In het Diakonessenhuis liggen directie en medisch specialisten met elkaar overhoop. 
Geraadpleegd via:  https://www.youtube.com/watch?v=U2-JOipRHiM 1:37-2:07 min. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U2-JOipRHiM
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SAMENVATTING.  

 

Dit onderzoek analyseert in hoeverre er in maatschappelijke organisaties sprake is van een spanning 

tussen professionals en bestuurders die prestatiemanagement toepassen, en onder welke condities deze 

spanning leidt tot bestuursfalen. Het onderzoek is opgezet als een kwalitatieve casestudy. Om de in de 

theorie veronderstelde verbanden in de praktijk na te gaan, is een crisis tussen medisch specialisten en de 

Raad van Bestuur van het Utrechtse Diakonessenhuis geanalyseerd. Dit onderzoek richt zich specifiek op 

de periode juni 2011 tot en met november 2014. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat er in het Diakonessenhuis sprake is van een spanning tussen professionals en 

bestuurders die prestatiemanagement toepassen. De spanning komt onder andere voort uit  

taakverschillen (Pfeffer, 1981). Voorts zijn op de frontstage met behulp van de Cultural Theory culturele 

verschillen getraceerd (Goffman, 1963; Douglas, 1996, Hood, 2000). Professionals vertoonden kenmerken 

van een egalitaire cultuur, terwijl bestuurders die prestatiemanagement toepassen kenmerken 

vertoonden van de hiërarchische cultuur. Tevens is er binnen het Diakonessenhuis sprake van 

bestuursfalen zoals gedefinieerd door Einarsen et al. (2007) en Gillespie en Diets (2009). Dit uitte zich in 

2014 in een situatie die potentieel bedreigend was voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg  

 

Uit het onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van vier condities ertoe heeft bijgedragen dat de spanning 

tussen beide groepen in het Diakonessenhuis leidde tot bestuursfalen. Allereerst blijkt de aanwezigheid 

van een machtsstrijd, geanalyseerd met de Dependency Theory (Pfeffer, 1981), tussen professionals en 

bestuurders die prestatiemanagement toepassen, de spanning te intensiveren. Deze strijd bevorderde het 

ontstaan van bestuursfalen in het ziekenhuis. De implementatie van een nieuw besturingsmodel gaf 

ruimte voor strijd. Een andere kijk op de uitvoering van beleid leidde tot het schermen met resources. Het 

wederzijds wantrouwen groeide. Medische expertise werd niet adequaat ingezet en dit leidde tot schade 

voor de veiligheid en kwaliteit van de zorg. Ten tweede blijkt een dominantie van een van de twee 

sturingsculturen op de frontstage (Goffman, 1963), geanalyseerd met de Cultural Theory (Hood, 2000), de 

spanning te intensiveren en bestuursfalen te bevorderen. De egalitaire cultuur leek in het ziekenhuis te 

domineren. Er was sprake van een langlopend conflict en dit werd door gebrek aan autoriteit en gebrek 

aan zelfkritiek bij medisch specialisten niet opgelost. Het gevolg was dat calamiteiten aanbleven en de 

spanning op kon lopen. Bestuursfalen trad op.  

 

Uit het onderzoek komt als derde relevante conditie naar voren dat de bestuurders die 

prestatiemanagement toepassen, zich kunnen terugtrekken in het institutionele speelveld (Koolma, 2008) 

en dat dit leidt tot bestuursfalen. De sociale afstand zorgde voor wederzijds onbegrip en het beleid was 

niet meer doeltreffend in de praktijk. De vierde en laatst onderzochte conditie was of de invloed van 

weerstand door professionals (Tummers, 2014) mogelijk maakte dat de spanning leidde tot bestuursfalen. 

Dit blijkt het geval. Met name het niet erkennen van calamiteiten door professionals veroorzaakte irritatie 

bij de inspectie en de Raad van Bestuur. Specialisten waren niet transparant over cijfers. Hoewel de 

intentie van dit gedrag niet duidelijk was, droeg deze passieve weerstand bij aan het ontstaan van 

bestuursfalen. 
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1. ACHTERGROND EN OPZET VAN HET ONDERZOEK 

1.1. INLEIDING  

In de Nederlandse publieke organisaties worden de afgelopen jaren diverse wantoestanden gemeld. De 

geluiden gaan over organisaties uit verschillende sectoren: het onderwijs, woningsector en de zorg. In het 

publieke debat worden deze problemen soms in verband gebracht met de regelzucht van managers 

waarbij professionals de zondebok zijn. Zo wordt er gesproken over ‘deprofessionalisering’  en 

‘beroepszeer’ (WRR, 2004; Verbrugge; 2005; Duyvendak et al., 2006, p.9;  Zuurmond & De Jong, 2010). 

Noordegraaf (2008) zet daar tegenover dat managers zelf ook de dupe zijn van de problematiek, zich 

bekneld voelen in strakke managerial ‘regimes’, en daarbij “onzeker zijn over de waarde van 

bedrijfsmatige ‘tools’ die ze moeten gebruiken.” 

 

Er zijn in de theorie ook aanwijzingen dat een spanning binnen organisaties kan leiden tot conflicten die 

dermate hoog oplopen dat bestuursfalen plaatsvindt (Bovens & Hart, 1996, p.110; Mordaunt & Cornforth, 

2004 p.218). De spanning tussen professionals en bestuurders komt mogelijk voort uit een (rol)conflict 

(Raelin, 1986, p.2; Sehested, 2002, p.1526) en is vermoedelijk verscherpt met de komst van 

prestatiemanagement (Noordegraaf & Steijn, 2013; Sehested, 2002). 

 

Toch hoeft een spanning tussen afdelingen in een organisatie niet destructief te zijn (Noordegraaf, 2008). 

Er zijn immers ook publieke organisaties waarbij de samenwerking tussen professionals en managers goed 

verloopt en de invoer van prestatiemanagement niet leidt tot bovengenoemde problemen (Dan & Pollitt, 

2014). 

 

Het doel van dit onderzoek is om meer duidelijkheid te geven over het verband tussen bestuursfalen en 

de spanning tussen professionals en bestuurders die prestatiemanagement toepassen. In dit inleidende 

hoofdstuk van de thesis wordt nader in gegaan op de recente theorie over bestuursfalen en de condities 

die mogelijk een destructief effect hebben op de spanning tussen professionals en prestatiemanagement. 

Hierbij wordt een theoretische puzzel geschetst in paragraaf 1.2. Vervolgens wordt de centrale 

vraagstelling geïntroduceerd, waarna het conceptueel model zal worden verduidelijkt. Ten slotte zullen de 

deelvragen, die de rode draad vormen binnen de rest van deze thesis, worden ingeleid. 
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1.2. THEORETISCHE PUZZEL 

In de literatuur wordt al langer gesproken over de spanning tussen bestuurders en professionals (Hall, 

1968; Raelin,1986; Collins, 1990). Er zijn theorieën die stellen dat deze spanning in een organisatie kan 

leiden tot conflicten, botsingen, uitbarstingen, kloven of breuken (Bovens en Hart., 2006, p.278; 

Noordegraaf 2008). Ook wordt in de theorie gemeld dat conflicten in organisaties leiden tot bestuursfalen 

(Bovens en Hart, 1996, p.110; Mordaunt & Cornforth, 2004 p.218).  

 

In het beperkt aantal recente theorieën die deze thematiek behandelt, wordt de spanning tussen 

professionals en managers in verband gebracht met de komst van prestatiemanagement (Noordegraaf & 

Steijn, 2013; Sehested, 2002). Dit is een bestuursstijl die begin jaren 90 in Europa de overhand kreeg en 

als doel had om de bureaucratische publieke sector om te vormen naar een meer effectieve en efficiënte 

overheid (Osborne & Geabler, 1993; Dunleavy & Hood, 1994). Prestatiemanagement zou negatieve 

effecten hebben voor professionals: het zou de druk op professionals vergroten (Noordegraaf et al. 2013), 

het zou leiden tot beleidsvervreemding (Tummers et al., 2009), deprofessionalisering (Duyvendak et al., 

2006) en professionals zouden beperkt worden in hun autonomie (Sehested, 2002; Bannink et al., 2006). 

De effecten worden onder andere gesignaleerd in de medische sector (Van der Veen in Noordegraaf & 

Steijn, 2013, p.78) en bij universiteiten (Lorenz, 2012; Parker & Jary, 1995). 

 

Anderzijds zijn er aanwijzingen dat prestatiemanagement positieve effecten oplevert. De Bruijn (2006, 

p.18) wijst op een verbetering van presentaties door een toename van transparantie, ook wel samengevat 

met “what gets measured, gets done”. Pollit en Dann (2014) wijzen op verschillende onderzoeken die 

aantonen dat de invoer van prestatiemanagement in Oost-Europese landen geleid heeft tot meer 

efficiëntie. Zo zou de invoer van prestatiemanagement in Litouwen bijgedragen hebben aan de toetreding 

tot de EU (Nakrošis, 2008). Pollit en Dann (2014) stellen dan ook dat er een bias is in de literatuur rond 

prestatiemanagement: er wordt veel ingezoomd op de negatieve aspecten vanwege de hoge 

verwachtingen.  

 

Er zijn in de literatuur theorieën die verklaren waarom de spanning tussen professionals en managers die 

prestatiemanagement toepassen in sommige situaties toch leidt tot bestuursfalen. Zo stelt de Cultural 

Theory dat falen optreedt doordat afdelingen die van cultuur verschillen botsen (Douglas, 1999; Hood, 

2000, p.43). Onderzoek naar cultuur is omstreden typologieën zijn statisch en kunnen de werkelijkheid 

versimpelen (Douglas, 1999, p.412; Schein, 2010, p.158.). Dit onderzoek gebruikt de Cultural Theory enkel 

om op een vernieuwende manier inzicht te verkrijgen in de wijze waarop binnen een organisatie 

verschillend wordt omgegaan met falen, daarnaast biedt het een framework om het type falen te duiden 

(Hood, 2000, p.13). Dit onderzoek richt zich bij de analyse van cultuur op de frontstage (Goffman, 1963). 

 

Om de beperkingen binnen de Cultural Theory aan te vullen wordt bestuursfalen in dit onderzoek ook 

benaderd vanuit de organisatie structuur. De Dependency Theory van Pfeffer (Pfeffer & Salancik, 1974; 

Pfeffer, 1993) ziet taakverschillen als oorzaak, waarbij een gebrek aan resources de spanning laten 

oplopen tot een destructieve machtsstrijd. Andere theorieën stellen het onderlinge gedrag van 

professionals en bestuurders centraal. Zo stelt Koolma (2008) dat falen mogelijk ontstaat als bestuurders 

zich terugtrekken in hun institutionele speelveld. Het ontstaan van institutionele podia, is een uiting van 

‘decoupling’ (Mayer & Rowan, 1977) waarbij bestuurders zich beperken tot de voorstelling van prestaties 

in tegenstelling tot de feitelijke prestaties die voortkomen uit de uitvoeringspraktijk.  
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Tevens zijn er theorieën die ingaan op het destructieve gedrag van professionals. Er zijn diverse vormen 

waarop professionals weerstand bieden richting bestuurders die prestatiemanagement toepassen, 

waardoor bestuursfalen meer kans krijgt (Pen, 2009).  

Hoewel er in de theorie diverse condities worden genoemd die de problematiek rond professionals en 

bestuurders die prestatiemanagement toepassen verklaren, is hier weinig onderzoek naar gedaan. 

Allereerst is er weinig empirisch onderzoek over het bestaan van een spanning. Ten tweede is het niet 

duidelijk of deze condities de mogelijke spanning in verband brengen met bestuursfalen. Deze thesis 

probeert een bijdrage te leveren aan de theorie over bestuursfalen. In dit onderzoek wordt na gegaan of 

de in de theorie veronderstelde condities er toe leiden dat de spanning tussen professionals en 

prestatiemanagement bijdraagt aan het ontstaan van  bestuursfalen.  

 

1.3. VRAAGSTELLING, DEELVRAGEN EN BASAAL CONCEPTUEEL MODEL 

Deze thesis probeert de onduidelijkheid in de theorie, rond de spanning tussen professionals en 

prestatiemanagement in relatie met bestuursfalen, aan te vullen door een antwoord te formuleren op de 

volgende hoofdvraag: 

In hoeverre is er in maatschappelijke organisaties sprake van een spanning tussen professionals en 

bestuurders die prestatiemanagement toepassen, en onder welke condities leidt die spanning tot 

bestuursfalen? 

Het onderstaande basale conceptueel model geeft aan in hoeverre de concepten uit de hoofdvraag met 

elkaar in verbinding staan. Gekeken wordt in hoeverre de spanning tussen professionals en bestuurders 

die prestatiemanagement toepassen invloed heeft op bestuursfalen. De spanning tussen beide groepen 

leidt onder bepaalde condities mogelijk tot bestuursfalen. Met behulp van de besproken theorieën wordt 

nagegaan welke condities invloed hebben op de spanning tussen prestatiemanagement en professionals. 

Gekeken wordt naar de modererende invloed, condities zijn zodoende de modererende variabelen. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Basaal conceptueel model 

Dit onderzoek richt zich op de invloed van de mogelijke spanning tussen professionals en bestuurders die 

prestatiemanagement toepassen in een publieke organisatie en kijkt onder welke condities deze 

mogelijke spanning leidt tot bestuursfalen. 

Spanning tussen: 
- Professionals in publieke organisaties 
- Bestuurders die prestatiemanagement toepassen 

in publieke organisaties 

Bestuursfalen 

 

Condities 
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Om deze hoofdvraag met behulp van de theorie te beantwoorden worden enkele deelvragen afgeleid die 

beantwoord worden in het theoretisch kader: 

 Wat wordt er in de literatuur verstaan onder professionals? 

 Wat wordt er in de literatuur verstaan onder prestatiemanagement? 

 Welke aspecten heeft de spanning tussen professionals en bestuurders die prestatiemanagement 

toepassen volgens de literatuur? 

 Wat wordt in de literatuur verstaan onder bestuursfalen? 

 Onder welke condities leidt de spanning tussen professionals en bestuurders die 

prestatiemanagement toepassen volgens de literatuur tot bestuursfalen? 

De antwoorden van de theoretische deelvragen vormen een aanknopingspunt om de empirische vragen 

gericht te kunnen beantwoorden en de hypothesen te toetsen. Deze empirische vragen worden 

beantwoord aan de hand van een specifieke case: het Diakonessenhuis, met vestigingen in Zeist, Utrecht 

en Doorn. In de loop van 2014 werd door de medisch specialisten, voor de tweede keer in drie jaar, het 

vertrouwen opgezegd in de Raad van Bestuur na een langlopend conflict over de patiëntveiligheid. In het 

voorjaar van 2014 stapt stafvoorzitter het Bestuur Medische Staf op. Later dat jaar trekt ook de 

bestuursvoorzitter, Rob Florijn, zich terug (IGZ, 2014, p.28; Diak, 2014). 

De volgende empirische deelvragen zullen worden beantwoord: 

 In hoeverre was het personeel van het Diakonessenhuis te typeren als professional? 

 In hoeverre paste het bestuur van het Diakonessenhuis prestatiemanagement toe? 

 In hoeverre waren de kenmerken van de spanning uit de literatuur aangetroffen tussen 

professionals en bestuurders die prestatiemanagement toepassen in het Diakonessenhuis 

aanwezig? 

 In hoeverre was er sprake van bestuursfalen in het Diakonessenhuis? 

 In hoeverre waren de condities die volgens de literatuur een rol spelen bij het ontstaan van 

bestuursfalen door de spanning tussen professionals en bestuurders die prestatiemanagement 

toepassen, van belang bij het bestuursfalen in het Diakonessenhuis? 

 

1.3. ONDERZOEKSMETHODEN 

Zoals eerder aangegeven worden aan de hand van de theorie enkele hypothesen getoetst met behulp van 

een kwalitatieve casestudy (De Vaus, 2001). De case betreft het Diakonessenhuis met locaties in Utrecht, 

Zeist en Doorn waar het Bestuur Medische Staf binnen vijf jaar, twee keer het vertrouwen opzegde 

richting de Raad van Bestuur . Kern van de problematiek vormt een conflict rond de calamiteiten 

procedure. Om de empirische deelvragen te beantwoorden en om de hypothesen te toetsen wordt 

gebruik gemaakt van documentanalyse. De methoden van onderzoek worden verder toegelicht in 

hoofdstuk 3.  

1.4. WETENSCHAPPELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 

Het doel van deze thesis is om de leemte in de theorie op te vullen over het plaatsvinden van 

bestuursfalen. Hoewel een conflict volgens de theorie een belangrijke oorzaak voor bestuursfalen vormt 

(Bovens & Hart, 1996, p.110; Mordaunt & Cornforth, 2004 p.218) is er nog weinig onderzoek naar gedaan. 

Deze thesis vult de theorie aan door in te zoomen op de in de theorie besproken spanning tussen 
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professionals en bestuurders die prestatiemanagement toepassen. Volgens deze theorieën zouden 

bestuurders die prestatiemanagement toepassen de druk op professionals vergroten en zo zou deze 

spanning een destructief effect hebben op de organisatie (Parker & Jary, 1995; Bottery, 1996; Sehested, 

2002; Lorenz, 2012; Noordegraaf & Steijn, 2013). Tevens gaat deze thesis na of er überhaupt wel een 

spanning bestaat waarover in de theorie wordt gesproken (Hall, 1968; Raelin,1986; Collins, 1990). Er is 

weinig onderzoek gedaan naar de achtergrond van deze problematiek (Noordegraaf, 2008).  

Naast de wetenschappelijke relevantie is dit onderzoek tevens maatschappelijke relevant. In de afgelopen 

jaren zijn er diverse publieke organisaties in opspraak geraakt. Critici spreken over de destructieve 

tendens van het output gericht werken (WRR,2004; Zuurmond & De Jong,2011). Steeds vaker wordt 

gesproken over de ‘deprofessionalisering’ het verdwijnen van de ‘beroepseer’. In dit debat zijn het 

voornamelijk de managers die de schuld krijgen van deze misstanden (Noordegraaf, 2008). Door op zoek 

te gaan naar de daadwerkelijke condities achter dit probleem levert dit onderzoek tevens een bijdrage 

aan het maatschappelijk debat. 

1.5. LEESWIJZER 

In hoofdstuk 2 worden de theoretische deelvragen beantwoord. Aan het slot van dit hoofdstuk is een 

uitgewerkt conceptueel model geplaatst. Hier staan ook de hypothesen die de uitkomst zijn van de laatste 

theoretische deelvraag. Hoofdstuk 3 gaat verder in op de methoden van onderzoek, het 

onderzoeksdesign en de dataverzameling.  In hoofdstuk 4 worden de uitkomsten van dit onderzoek 

gepresenteerd aan de hand van een case analyse van het Diakonessenhuis in de periode juni 2011 tot en 

met november 2014. Bij aanvang van dit hoofdstuk wordt de problematiek binnen dit ziekenhuis 

besproken. In de daarop volgende paragraven van hoofdstuk 4 worden de empirische deelvragen 

beantwoord. De laatste empirische deelvraag  wordt beantwoord door het toetsen van de eerder 

geschetste hypothesen. In hoofdstuk 5 wordt een conclusie getrokken. Tevens worden hier de resultaten 

bediscussieerd. Het onderzoek sluit af met aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 
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2. THEORETISCH KADER 

2.1. INLEIDING 

Deze thesis gaat in op de spanning tussen professionals en bestuurders die prestatiemanagement 

toepassen. In dit theoretisch kader worden de theoretische deelvragen beantwoord met behulp van de 

literatuur. De eerste deelvragen worden in paragraaf 2 en 3 behandeld en gaan over de afzonderlijke 

kenmerken van professionals en prestatiemanagement. In paragraaf 4 worden de kenmerken van de 

spanning tussen professionals en prestatiemanagement genoemd. Paragraaf 5 gaat in op de kenmerken 

van bestuursfalen. Paragraaf 6 bespreekt de condities die mogelijk leiden tot bestuursfalen en mondt uit 

in enkele hypothesen. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk volgt er naar aanleiding van de besproken 

theorieën, een uitgewerkt versie van het eerder gegeven basale conceptueel model. 

2.2. PROFESSIONALS 

Hoewel de term ‘professional’ breed en veelvuldig in de literatuur terugkomt, heerst er een discussie over 

de benadering van het concept. Zo stelt Noordegraaf (2008) dat ‘dé manager en dé professional’ niet 

bestaan; ‘beide categorieën zijn nogal grof’ immers op werkvloeren kan men een arsenaal aan 

uiteenlopende uitvoerders en professionals aantreffen (2008). Toch zal er in deze paragraaf naar een 

definitie worden gezocht en deze definitie zal in de rest van dit onderzoek gebruikt worden. 

 

In de literatuur wordt de professional al van oudsher onderscheiden van reguliere werknemers (Hall, 1968; 

Kerr et al., 1977; Raelin, 1989). De aandacht voor professies, komt voort uit de sociologie en de studies 

naar arbeidsindeling, van onder meer Weber, en Marx (Trommel, 2006). De definitie van ‘professionals’ 

wordt volgens Raelin (1986, p.9) op twee manieren benaderd: professionals worden getypeerd aan de 

hand van de professie en aan de hand van een aantal kenmerkende functies. 

 

De eerste benadering definieert professionals naar het type van een beroepsgroep. In de literatuur 

worden artsen en advocaten sinds de jaren 80 al getypeerd als ‘volwaardig professional’, later kwamen 

hier andere professies bij zoals, de accountant, ingenieur, docent en de wetenschapper (Hall, 1968; 

Larson, 1977; Kerr et al., 1977;  Raelin, 1986). Kenmerkend voor een professie zijn de eigen 

geformuleerde normen en regels (Hupe & Van der Krogt in Noordegraaf & Steijn, 2013, p. 56). Freidson 

(1988) geeft de volgende definitie van ‘professie’: “a kind of occupation whose members control 

recruitment, training and the work they do”. Of wel “professionals are members of a profession witch 

results from but also regulates professional practionals” (Hupe & Krogt, 2013, p.56). 

Tevens biedt de theorie enkele gemeenschappelijke kenmerken van professionals. Deze thesis gebruikt de 

kenmerken gegeven door Pen (2009, p.41): 

Hooggekwalificeerd en betekenisvol werk 

Een belangrijk kenmerk van professionals is dat zij een hoge mate van expertise hebben van een specifiek 

kennisterrein, ook wel ‘body of knowledge’ genoemd. Door de Bruijn (2006, p.43) wordt de expertise van 

professionals ook wel ‘tacit knowledge’ genoemd: impliciete kennis die moeilijk te expliciteren en 

formaliseren is in prestatiesystemen. Deze kennis is niet overdraagbaar en alleen te verkrijgen uit ervaring. 

Volgens Kwak (in Noordegraaf & Steijn, 2013, p.94-95) claimen professionals dat de kennis waarmee ze 

werken wetenschappelijk is aangetoond. Deze kennis is concreet en opgedaan uit de praktijk. Zo handelen 

rechters alleen vanuit de ‘Rule of Law’ en gebruiken artsen medicijnen en protocollen die bewezen 
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effectief zijn (Kwak, in Noordegraaf & Steijn, 2013, p.94-95). Anderzijds is er bij professionals vaak sprake 

van een grote betrokkenheid en interne motivatie om het werk uit te voeren. 

Autonomie 

Een van de in de literatuur meest genoemde kenmerken van professionals, is de behoefte autonoom te 

zijn (Mintzberg, 1976; Hall, 1968). Professionals zouden bij voorkeur onafhankelijk opereren (Bergström et 

al., 2009) en hebben moeite om zich te houden aan regels van een bestuurder (Bovens et al., 2007). 

Volgens Pen  (2009) gaat het hierbij specifiek om keuzevrijheid van doelen en werkmethoden (mean and 

ends). Pen stelt (2009, p.42) dat autonomie een randvoorwaarde is voor initiatief, creativiteit, 

oorspronkelijkheid en innovatie. Pin (2009) maakt het onderscheid tussen strategische autonomie 

(keuzevrijheid) en operationele autonomie (mate om het proces voor het behalen van doelen te bepalen). 

In realiteit komt het nauwelijks voor dat een professional volledig autonoom kan handelen. 

Functionele autoriteit 

Professionals hechten enkel waarde aan gezag als deze gelegen is in de ‘functionele autoriteit’ het 

vakgebied en de bekwaamheid (Pen, 2009, p.41). Er moet dus aan bepaalde voorwaarden worden 

voldaan voordat een professional ingrijpen accepteert. Voor professionals zijn collega’s daarom belangrijk 

bij de beoordeling van het werk. Een professional moet zich bij een collega verantwoorden en is 

anderzijds verantwoordelijk voor het werk van collega’s. De basis voor dit type verantwoording is gelegen 

in kennis en roeping (Hupe &Hill, 2007, p.290). 

De mate waarin de bovengenoemde kenmerken van toepassing zijn op professionals hangt onder meer af 

van de mate waarop het beroep waarin zij of hij werkzaam is, is geïnstitutionaliseerd of wel gebonden aan 

regels of normen. Architecten, medisch specialisten en advocaten zijn voorbeelden van professies die in 

hoge mate geïnstitutionaliseerd zijn. De mate van institutionalisering is afhankelijk van de geschiedenis, 

traditie en de expertise die een professie heeft en dit heeft consequenties voor de manier waarop 

professionals hun werk doen in organisaties (Hupe & Van der Krogt in Noordegraaf & Steijn, 2013, p. 56; 

Hupe & Hill, 2007, p.282). Een professional waarbij de professie in een hoge mate is geïnstitutionaliseerd 

heeft meer aanzien en krijgt meer autonomie (Hupe & Van der Krogt in Noordegraaf & Steijn, 2013, p. 57-

58). 

Concluderend kan de volgende definitie worden gegeven: Een professional voert hooggekwalificeerd en 

bij voorkeur betekenisvol werk uit in een publieke organisatie met de verkregen unieke expertise die hoort 

bij een professie, waarbij het streven als het verkrijgen van autonomie en functionele autoriteit, af hangt 

van de mate waarin de professie geïnstitutionaliseerd is. 

De ideaaltypische professional in de praktijk 

Trommel (2006) stelt dat het traditionele concept ‘professional’ uit de literatuur berust op een 

sociologisch historisch uitgangspunt, prototype. Volgens Trommel (2006) wijkt deze oorspronkelijke 

definitie erg af van de actuele realiteit. Noordegraaf (2008) stelt dan ook dat professionaliteit draait om: 

“de capaciteit van professies om zélf prestaties te definiëren en aan te tonen; dat professionaliteit niet 

enkel een zaak van inhoud en ‘evidence’ is, maar vooral van afscherming en begrenzing van inhoud.” 

Professies moeten volgens Noordegraaf zodoende jurisdicties construeren, autonome ruimtes die het 

mogelijk maken dat professionals over hun eigen werk gaan, en zelf bepalen wat ‘goed’ is (Noordegraaf, 

2008). 
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2.3. PRESTATIEMANAGEMENT 

De tegenstellingen tussen managers en professionals zijn mogelijk verscherpt met de komst van het 

prestatiemanagement. Dit is een bestuursstijl die ontstond begin jaren 90 had en als doel had het 

omvormen van een bureaucratische publieke sector, naar een meer effectieve en efficiënte overheid. 

Deze paragraaf gaat verder in op de kenmerken van prestatiemanagement. 

In de jaren 80 en 90 werd de publieke sector in Nederland en andere West Europese landen hervormd. 

Een belangrijke oorzaak voor deze hervormingen is volgens de WRR de economische recessie van de jaren 

80. Het gevolg hiervan was dat het openbaar bestuur in veel Europese landen een vermageringskuur 

moest ondergaan. In Nederland kenmerkte deze ontwikkeling zich met het afbrokkelen van de 

verzorgingsstaat. Hoog op de politieke agenda in de jaren 80 en 90 stonden decentralisering, deregulering, 

privatisering, verzelfstandiging en bevordering van marktwerking bij de uitvoering van publieke taken 

(WRR, 2004, p.18).  

Als een antwoord op deze ontwikkeling, ontwikkelde zich een nieuwe managementfilosofie voor het 

openbaar bestuur, geduid met de term ‘New Public Management’ hierna NPM). Het NPM is een 

verzameling van doctrines die gebaseerd zijn op waarden uit de private sector, met als belangrijkste 

doelen om de vermeende bureaucratie in het openbaar bestuur tegen te gaan en de overheid te 

verkleinen (Osborne & Geabler, 1993; Dunleavy & Hood, 1994). Volgens Osborne en Geabler (1993) 

moesten overheden meer ‘sturen’ in plaats van roeien. 

NPM bestaat uit een bundeling van concepten en toepassingen die bestuurders kunnen gebruiken (Pollitt 

en Bouckaert (2011, p.10). De focus van de inzet van NPM doctrines ligt op de output en prestaties van 

een organisatie, waarbij het realiseren van competitie in de publieke sector centraal staat (Peters & Pierre, 

1998, p.280). Bij het gebruik van NPM doctrines staat prestatie centraal (Pollit en Bouckeart, 2011, p.10). 

In de literatuur wordt het gebruik van NPM doctrines dan ook wel geformuleerd als ‘performance 

management’ of ‘prestatiemanagement (Buijs, 2007; Pollit et al. 2010; Pollitt & Dan, 2013) . 

De doctrines van het NPM werden voornamelijk in overheden van Angelsaksische landen (zoals Engeland) 

ingevoerd. Op mondiale schaal werden meer afzonderlijke elementen van de filosofie geïmplementeerd 

(Peters & Pierre, 1998). Voorbeelden van NPM instrumenten zijn: het aantal prestatiecontracten, audits 

en geformaliseerde taken (Pollit en Bouckeart, 2011, p.24). 

Prestatiemanagement bestaat uit de volgende kenmerken (Hood, 1991, p.4):   

 Professioneel management in de publieke sector 

 Het gebruik van formele en meetbare indicatoren om prestaties te meten 

 Meer nadruk op het controleren van output en outcome in plaats van input 

 Het opbreken van grote eenheden in kleinere bestuurbare eenheden 

 Meer concurrentie in de publieke sector 

 Het gebruik van managementprincipes uit de private sector 

 Een nadruk op eenvoud en zuinigheid bij het gebruik van schaarse publieke resources 

Alonso et al. (2013, p.6 )voegen hier aan de hand van literatuuronderzoek de volgende relevante 

kenmerken van NPM doctrines aan toe : 

 Decentralisatie 
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 Uitbesteding door consultants of externen 

 Klantgerichte benadering van cliënten 

De invoer van prestatiemanagement in organisaties komt in de praktijk vaak tot stand na overleg met 

beleidsmakers en betrokkenen. In de Nederlandse gezondheidssector werd prestatiemanagement 

ingevoerd uit onvrede over de kwaliteit (ten Asbroek et al., 2004). Zodoende ontwierp de Inspectie voor 

de Gezondheidszorg (IGZ) in 2003, na overleg met onder meer de Orde van Medisch Specialisten en het 

RIVM, 30 indicatoren gebaseerd op proces en outcome met als voornaamste doel risico’s inzichtelijk te 

maken (Pollitt, et al., 2010, p.18). Sinds die tijd heeft de IGZ inmiddels 80 indicatoren ontwikkeld voor 

ziekenhuizen en 500 voor de gehele medische sector (Bal et al. 2010, p. 20; IGZ, 2013). Met het inzichtelijk 

maken van dit soort indicatoren heeft de invoer van prestatiemanagement een enorme impuls gegeven 

aan de druk van prestatieverantwoording richting bestuurders van publieke organisaties (Bovens en 

Schillemans 2011, p.56).  

In jaarverslagen werd na de invoer van prestatiemanagement zodoende steeds meer opgenomen hoe de 

maatschappelijke effecten moeten worden bereikt (Outcome), welke producten of resultaten daarvoor 

worden geleverd (Output), welke activiteiten hiervoor worden uitgevoerd (throughput) en welke 

middeleninzet daarvoor nodig is (input) (Bovens en Schillemans, 2011, p.57). Deze modellen worden in de 

literatuur ook wel prestatiecyclus genoemd (Pen, 2009, p.38; Pollitt & Bouckaert, 2011, p.16; Bovens en 

Schillemans, 2011, p.57). 

Efficiency betekent in dit model: het verschil tussen input, output en effectiviteit, ook wel de mate waarin 

de gewenste outcome (zijn lessen door studenten geleerd) verschilt van de output -de gegeven lessen- 

(Pollit en Bouckaert, 2011, p.15). De efficiency kan na het invoeren van prestatie gericht beleid toenemen 

terwijl de effectiviteit afneemt en vice versa. Als voorbeeld noemen Pollit en Bouckeart (2011, p.15), 

noemen ze een nieuwe manier van managen) de mogelijke effecten in  ziekenhuizen als het aantal 

operaties toeneemt en de effectiviteit afneemt doordat er meer fouten worden gemaakt. 

Concluderend sluit de bovenstaande uiteenzetting aan bij de volgende definitie van 

prestatiemanagement: ‘het proces waarin sturing plaatsvindt door het systematisch vaststellen van 

doelen, het monitoren op basis van prestatie- indicatoren en kritische succesfactoren en het uitdelen van 

financiële prikkels’. (Kerklaan & Van de Waal, 2003, p.2). 

2.4. ASPECTEN SPANNING PROFESSIONALS EN BESTUURDERS 

Deze thesis gaat in op de spanning tussen professionals en bestuurders die besturen met elementen van 

het prestatiemanagement. Volgens de Cultural Theory is een spanning tussen groepen in organisaties 

gebaseerd op culturele verschillen en volgens de Dependency Theory ontstaat een spanning tussen 

afdelingen in organisaties door taakverschillen (Pfeffer, 1993; Hood, 2000). Beide kenmerken die de 

spanning kunnen verklaren, worden in deze paragraaf nader toegelicht. 

2.5.1. SPANNING TEN GEVOLGE VAN TAAKVERSCHIL 

De spanning tussen professionals en bestuurders die prestatiemanagement toepassen is ten eerste te 

verklaren vanuit de Dependency Theory (Pfeffer, 1981,p.67). Deze theorie gaat er vanuit dat conflicten in 

organisaties gebruikelijk zijn voor organisaties. Een grote organisatie bestaat uit verschillende afdelingen 

die opgezet zijn om een specifieke taak te vervullen. Volgens de Dependency Theory kan er tussen 

groepen in een organisatie een strijd ontstaan over de wijze waarop ieder zijn expertise in kan zetten 
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(Pfeffer, 1981, p.68). Hoe groter het taakverschil tussen groepen, des te groter de kans op een strijd 

(Pfeffer, 1993, p.42). 

Figuur 2 toont vier kenmerken/ consequenties van taakverschillen tussen afdelingen. Al deze 

consequenties kunnen bijdragen aan een machtsstrijd. Ten eerste hebben afdelingen die onderling unieke 

taak bezitten, mogelijk eigen doelen (Pfeffer, 1981, p.69 ). Volgens de Bruijn (2006, p.16) is het doel van 

bestuurders die prestatiemanagement toepassen het inzichtelijk maken van prestaties en wat ze hebben 

gekost. Het doel van professionals ligt in het streven naar hooggekwalificeerd en betekenisvol werk (zie 

paragraaf 2). 

Een tweede, volgens Pfeffer belangrijke, consequentie van taakverschil tussen groepen is dat deze een 

andere kijk kunnen hebben op de uitvoering van beleid (Pfeffer, 1992, p.98). De spanning tussen 

professionals en bestuurders die prestatiemanagement toepassen, is op deze manier te verklaren doordat 

prestatie-indicatoren niet overeenkomen met doelen en waarden van professionals (Pen 2009). Een 

reden voor deze verschillende kijk op uitvoering van beleid heeft volgens Pfeffer (1992, p.) te maken met 

het verschil in scholing. 

Een derde gevolg van taakverschillen in organisaties is dat er afhankelijkheidsrelaties ontstaan: de actie 

van een afdeling met een andere expertise kan effect hebben op het functioneren van een andere 

afdeling (Pfeffer, 1993). Afdelingen moeten zodoende samenwerken om het eigenbelang te 

verwezenlijken. Deze afhankelijkheidsrelatie wordt sterker naarmate de resources binnen een organisatie 

schaarser worden.  

Het gevolg van deze taakverschillen is een spanning. Groepen die onderling van taken verschillen in een 

organisatie hebben een onderhandelingspositie ten aanzien van hun specialisatie. Zoals paragraaf twee 

toelicht, beschikken professionals over specifieke kennis en vaardigheden die de basis zijn voor hun werk. 

Bestuurders die prestatiemanagement toepassen beschikken over de expertise om op output te sturen. 

Volgens de theorie van Pfeffer (1981) kunnen beide groepen met de specifieke resources invloed 

uitoefenen op elkaar door te onderhandelen. 

De spanning die ontstaat door de genoemde taakverschillen kan onder bepaalde omstandigheden 

uitmonden in een machtsstrijd. Hier wordt verder op in gegaan in paragraaf 6. 

 

Taakverschil tussen afdelingen: 

        Verschil in doelen 

Verschil in assumpties uitvoering 

Wederzijdse afhankelijkheid 

Mate van tekort resources 

     Spanning 

Figuur 2. Condities die de inzet van macht bepalen. (Pfeffer, 1981, p.69) 
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2.5.2. SPANNING TEN GEVOLGE VAN CULTUREEL VERSCHIL 

Een tweede aspect die de spanning tussen professionals en bestuurders die prestatiemanagement 

toepassen kan verklaren ligt volgens de Cultural Theory bij het cultuur verschil tussen beide groepen 

(Hood, 2000; Douglas, 1999).  

Zoals ook in de inleiding al is vermeld, wordt er in de literatuur ook omstreden gesproken over de Cultural 

Theory. Het versimpelt de realiteit, het biedt soms een star kader en er is niet altijd genoeg data aanwezig 

voor onderzoek (Douglas, 1999, p; Schein, 2010, p.158). Toch gebruikt dit onderzoek de Cultural Theory. 

Allereerst om meer inzicht te verkrijgen in de onderliggende patronen van bestuursfalen. Zo kan het een 

verklaring bieden over de verschillende wijzen waarop afdelingen omgaan met falen (Hood, 2000, p.13). 

Bij het behandelen van culturen wordt vanuit theorieën gericht op ‘impressiemanagement ‘ (Goffman 

1963; Mulvey & Rowan, 1991) specifiek in gegaan op het gedrag van een groep op de ‘frontstage’. Dit is 

de manier waarop specialisten of bestuurders zich in de organisatie presenteren. Dit onderzoek gaat niet 

in op de backstage, of wel het gedrag dat specialisten of bestuurders binnen de eigen groep vertonen.  

In “The art of the state’ biedt Hood (2000, p. 6) een framework, gebaseerd op de Cultural Theory( Douglas, 

1999), dat er vanuit gaat dat er vier sturingsculturen bestaan met een unieke interpretatie over de 

inrichting van het openbaar bestuur. Iedere cultuur gaat anders om met regels die vrijheid beperken (grid) 

en iedere cultuur verschilt door de mate waarin het collectief of het individu aan regels gebonden is 

(group). De spanning tussen bestuurders die prestatiemanagement toepassen en professionals is te 

verklaren doordat beide groepen een andere sturingscultuur prefereren. Hood (2000) stelt dat 

prestatiemanagement bij de hiërarchische cultuur past, terwijl professionals de kenmerken lijken te 

vertonen van de egalitaire sturingscultuur. Elk van deze benadering heeft een eigen ingebouwd patroon 

van falen die ontstaat als deze in een organisatie gaat domineren. 

HIËRARCHISCHE CULTUUR 

Volgens Hood (2000) hoort het prestatiegerichte management stijl, met de doctrines van het New Public 

Management, bij de progressieve bewegingen van de hiërarchische culturele benadering. De 

kerngedachte van deze benadering van openbaar bestuur is volgens Hood (2000, p.90) dat de invoer van 

procedures, richtlijnen en regels voor werknemers nodig is om corruptie en chaos te voorkomen. Het 

belang van structuur en procedures voor het collectief gaat in de hiërarchische benadering voor het 

belang van individuen (p. Zonder regels ontstaat er volgens hiërarchischte werknemers een situatie als in 

de tragedy of the commons, waarbij gemeenschappelijke goederen uiteindelijk uitdrogen. Een van de 

theorieën die de basis vormt van deze benadering is van Wilson, die stelt dat politiek gescheiden moet 

zijn van het toepassen van beleid wat door professionals dient te gebeuren (Frederickson et al., 2011). 

Volgens Hood (2000, p.93) zijn de doctrines van prestatiemanagement, waarbij managers sturen en 

professionals roeien, niet meer dan een nieuwe vorm van de traditionele hiërarchische principes van 

Wilson. 

EGALITAIRE CULTUUR 

Een cultuur die in spanning staat met de hiërarchische benadering is de egalitaire benadering die in 

organisaties voorkomt. Een voorbeeld van egalitaire werknemers zijn de “Traditional collegia” waaronder 

professionals (Hood, 2000, p. 133). Drie belangrijke elementen van de egalitaire benadering zijn: het 

management wordt gevormd door een gelijkwaardige groep, er is controle vanuit wederkerigheid en er 
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vindt zoveel mogelijk face to face verantwoording plaats. Daarnaast is het proces van besluitvorming, 

volgens werknemers die een voorkeur hebben voor de egalitaire cultuur, net zo belangrijk als de uitkomst 

(Hood, 2000, p.122). 

Aanhangers van de egalitaire benadering hechten veel waarde aan participatie en gelijkheid in een 

organisatie. Managers zijn volgens egalitaire werknemers onnodig en ze zijn dan ook geneigd het belang 

van de tweedeling tussen management en uitvoering van beleid (van Wilson) te ontkennen. Een 

voorbeeld van dit autoriteitsprobleem is de voorkeur van collegiale sturing van professionals, besproken 

in de vorige paragraaf. Egalitaire organisatieleden zien het top down management in organisaties als de 

oorzaak van bestuursfalen omdat hiërarchische processen slechte managers de kans geven om veel 

schade aan te brengen. 

Concluderend bestaat de spanning tussen professionals en bestuurders die prestatiemanagement 

toepassen uit twee kenmerken. Een eerste kenmerk van een spanning tussen groepen wordt verklaard 

door de organisatie structuur. Volgens de Dependency Theory (Pfeffer, 1981) kenmerkt de spanning 

tussen professionals en bestuurders die prestatiemanagement toepassen zich door taakverschillen. Ten 

tweede bestaat een spanning tussen groepen in een organisatie uit culturele verschillen. Bestuurders die 

prestatiemanagement toepassen conformeren zich in de frontstage mogelijk met de hiërarchische 

sturingscultuur. Professionals presenteren in de frontstage mogelijk als aanhangers van de egalitaire 

sturingscultuur, een tegenhanger.  

2.5. BESTUURSFALEN 

De definitie van bestuursfalen in publieke organisaties is problematisch te noemen. Het doel van publieke 

organisaties, namelijk het nastreven van een missie of publieke taak, brengt het eerste probleem met zich 

mee: het is moeilijk om te zien of een organisatie slaagt in het behalen van een publieke taak of missie. 

“Measuring mission success is like the Holy Grail for non-profit, much sought after, but never found”, zo 

stellen  Sawhill & Williamson (2001, p. 379). Ten tweede is het concept ‘falen’ zelf een relatief en 

subjectief begrip, er is geen eenduidige slaag of succes factor die geschikt is voor alle publieke 

organisaties (Bovens & Hart, 1996, p.4; Mordaunt en Comforth, 2004). 

Toch zijn er enkele eenduidige kenmerken te traceren die wijzen op bestuursfalen. Recente literatuur ziet 

bestuursfalen als een uitkomst van een proces van een of meerdere incidenten, waarbij de publieke 

organisatie faalt als de legitimiteit, missie, taken en of verantwoordelijkheid van de organisatie aangetast 

worden (Anheier, 1999, p.6; Gillespie & Dietz, 2009, p.128 ; Einarsen et al., 2007, p.210; Mordaunt & 

Cornforth, 2004). Gillespie en Dietz (2009, p.127) noemen verschillende verschijningsvormen van 

incidenten: bedrog, plagiaat, fraude, het blijken van incompetentie, vermijdbare calamiteiten of 

ongelukken, uitbuiting van kwetsbare personen, massale gedwongen ontslagen, catastrofale financiële 

problemen bijvoorbeeld faillissementen. De aantasting van legitimiteit gaat volgens Einarsen et al (2007, p. 

210) specifiek over het optimaal gebruiken van resources voor de afgesproken dienstverlening van de 

organisatie. Legitimiteit is hiermee tijdsgebonden en hangt af van de afspraken en de wetten die op het 

moment van de incidenten gelden. 

Volgens Mordaunt en Comforth (2004) is het de taak van stakeholders, zoals de Raad van Toezicht en de 

omgeving van een organisatie, om te bepalen wanneer er bij publieke organisaties sprake is van een crisis. 

Maar ook volgers, zoals de werknemers van een organisatie, kunnen het falen opmerken (Gillespie & 

Dietz, 2009, p.128).  
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Ten slotte worden er in de literatuur diverse oorzaken van bestuursfalen in publieke organisaties 

genoemd. De interactie tussen bestuurders en volgers staat in deze thesis centraal (Mulvey en Padila, 

2007). Voor de oorzaak van bestuursfalen wordt in deze thesis specifiek gekeken naar de rol van 

bestuurders vanwege hun functie betrokken en verantwoordelijk zijn voor het functioneren van 

organisatie, het gaat hier zoals Gillespie en Diets (2009, p.129) het omschrijven om ‘locus of control’ van 

bestuurders ongeacht externe of interne invloeden. Bij deze rol van bestuurders wordt specifiek gewezen 

op de negatieve consequentie van een actie, of juist het ontbreken van actie terwijl deze wel 

verantwoordelijk is (Gillespie & Dietz, 2009, p.129). Een bestuurder kan de legitimiteit van een organisatie 

bijvoorbeeld actief aantasten door doelen na te streven die tegenstrijdig zijn met de doelen van volgers in 

de organisatie of door niet optimaal om te gaan met haar resources (Einarsen et al., 2007, p.208; Padilla 

et al. , 2007, p.177). Bestuurders kunnen falen ook veroorzaken door het vertonen van passief, nalatig 

gedrag (Einarsen et al., 2007, p. 214; Koolma, 2008, p.261) zo kunnen bestuurders geen zorg dragen voor 

werknemers door werknemers negatief te beïnvloeden (Krasikova et al. , 2013, p.4). Bestuurders die geen 

rekening houden met collectieve verwachtingen van ondergeschikten zijn fundamenteel schadelijk 

(Hofstede et al., 2011). Paragraaf vijf gaat verder in op het actief en niet actief reageren van bestuurders 

op problemen. 

Bovenstaande uiteenzetting bevat elementen van de definitie van Gillespie en Diets (2009, p.128): “A 

single major incident, or cumulative series of incidents, resulting from the action (or inaction) of 

organizational agents that threatens the legitimacy of the organization and has harmed the well-being of 

one or more of the organization’s stakeholders”. En van de definitie van Einarsen et al. (2007, p.208) “The 

systematic and repeated behavior by a leader, supervisor, or manager that violates the legitimate interest 

of the organization by undermining and/or sabotaging the organization's goals, tasks, resources,and 

effectiveness and/or the motivation,well-being or jobsatisfaction of subordinates.” 

Er is in dit onderzoek sprake van bestuursfalen als er een of meerdere, op elkaar volgende incidenten 

hebben plaatsgevonden die in belangrijke mate veroorzaakt worden door een ondernomen of juist niet 

ondernomen actie van het bestuur met als gevolg schade voor  de missie, doelen en of legitimiteit van de 

organisatie. 

2.6. ONDER WELKE CONDITIES LEIDT DE SPANNING EERDER TOT BESTUURSFALEN? 

In de vorige paragraaf zijn de twee aspecten benoemd waaruit de spanning tussen professionals en 

bestuurders die prestatiemanagement mogelijk bestaat. In deze paragraaf wordt uiteengezet onder welke 

condities er een verhoogde kans is dat de spanning tussen professionals en bestuurders die 

prestatiemanagement toepassen leidt tot bestuursfalen. 

2.6.1. INTENSITEIT SPANNING 

Spanningen tussen afdelingen in organisaties zijn gebruikelijk (Hall, 1968; Raelin,1986; Collins, 1990) en 

worden zelfs als een essentieel aspect gezien voor het leervermogen van een organisatie (Rahim, 2011). 

Als er geen spanningen zijn in een organisatie is er volgens Rahim (2011) sprake van stagnatie, weinig 

discussie en ineffectiviteit. Ook de spanning tussen professionals en bestuurders die 

prestatiemanagement toepassen hoeft niet per definitie te leiden tot bestuursfalen. Noordegraaf (2008) 

classificeert de spanning tussen professionals en bestuurders in het gunstigste geval dan ook als een 

harmonie. 
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Een spanning kan pas leiden tot bestuursfalen als de intensiteit oploopt tot een conflict of botsing. De 

Cultural Theory (Douglas 1999; Hood, 2000) en de resource Dependency Theory (Pfeffer, 1981) bieden 

beiden handvaten om een conflict of botsing tussen professionals en bestuurders die 

prestatiemanagement toepassen te traceren. De aanwezigheid van een machtsstrijd of culturele botsing 

zijn condities die bestuursfalen mede mogelijk maakt. 

INTENSE SPANNING: MACHTSSTRIJD 

In paragraaf 2.5.1. werd duidelijk dat taakverschillen tussen groepen in een organisatie bestaan uit: 

verschillende doelen, verschillende assumpties over de uitvoering en er ontstaat een 

afhankelijkheidsrelatie die sterker word bij een tekort resources (Pfeffer, 1981,p.68). Zoals eerder gezegd 

hoeft deze spanning niet te leiden tot bestuursfalen. Dit gebeurt pas als er sprake is van enkele condities. 

De eerste conditie het invloed heeft op bestuursfalen door een spanning, is het plaatsvinden van een 

machtsstrijd.  

Een machtsstrijd ontstaat pas als er voedingsbodem voor is. Of een spanning door taakverschillen zich 

ontwikkelt tot een machtsstrijd, hangt volgens Pfeffer (1981, p.70) af van twee factoren: Allereerst de 

mate waarin de resources van een afdeling voor de andere partij en de organisatie van belang is. Hoe 

belangrijker voor het voortbestaan, des te meer kans op een strijd. En ten tweede is de inzet van macht 

afhankelijk van de mate waarop de macht in de organisatie verdeeld is. Hoe meer de invloed ‘verspreid’ in 

een organisatie, des te meer kans er is op strijd. De mate van invloed van een afdeling is bijvoorbeeld te 

herkennen aan het aantal leden dat betrokken is bij de besluitvorming van de top. 

Als er geen overeenstemming kan worden bereikt doordat taakverschillen te groot zijn en er is een 

voedingsbodem voor strijd dan kan er een machtsstrijd ontstaan (zie Figuur 3.). Volgens Pfeffer (1981, 

p.70) is de inzet van macht dan de enige manier om tot een oplossing of besluit te komen. Zoals bij een 

wicked problem, zal er altijd een partij verliezen, vanwege het tegenovergestelde belang (Bueren et al., 

2003). 

Groepen kunnen in organisaties macht inzetten door te schermen met hun resources. Een machtsstrijd 

draagt op verschillende manieren bij aan bestuursfalen. De Bruijn spreekt over twee ‘perverse effecten’ 

bij de inzet van resources als dwangmiddel (2006, p.42):  allereerst leidt het mogelijk tot een slechtere 

prestatie van de organisatie: doordat resources van een groep worden afgenomen zullen de prestaties 

weer verminderen waardoor de sancties weer toenemen enzovoort (De Bruijn, 2006, p.41). Tevens 

bestaat er het gevaar voor een organisatie dat de resource niet meer kan worden, of wordt geleverd na 

de inzet van een sanctie, waardoor de organisatie niet meer functioneert en haar hele bestaansrecht 

verliest (De Bruijn, 2006, p.42). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als afdelingen niet meer mee willen 

werken na de sanctie, of als er expertise verdwijnt. Beide effecten kunnen schade brengen aan de missie, 

doelen en of legitimiteit van een organisatie. 
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Taakverschil tussen afdelingen: 

        Verschil in doelen 

Verschil in assumpties uitvoering 

Wederzijdse afhankelijkheid  

Mate tekort resources 

 

Spanning 

  Verspreiding macht   

  Belang resource voor organisatie 

   

Intense spanning: Machtsstrijd 

 

Bestuursfalen 

Figuur 3. Condities die de inzet van macht bepalen (Pfeffer, 1981, p.69) 

Concluderend kan over het eerste aspect van het kenmerk van de spanning tussen professionals en 

bestuurders die prestatiemanagement invoeren het volgende worden gezegd: de intensiteit van de 

spanning tussen afdelingen met taakverschillen kan oplopen tot een machtsstrijd (Pfeffer, 1981, p.70). 

Een voedingsbodem ontstaat als een resource van een groep belangrijk is voor een organisatie en de 

macht in een organisatie verspreid is. Tijdens een machtsstrijd gaan groepen schermen met resources. 

Schermen leid tot bestuursfalen als groepen hun resource niet meer inzetten of als een resource 

verdwijnt. Hoe meer macht de afdeling met de resource heeft, hoe meer macht andere afdelingen 

mogelijk inzetten om deze te verkrijgen. 

 De bovenstaande beschouwing leidt tot de volgende hypothese: 

 H1. Een machtsstrijd tussen professionals en bestuurders die prestatiemanagement toepassen, 

intensiveert de spanning, wat het ontstaan van bestuursfalen bevordert. 

INTENSE SPANNING: DOMINANTIE CULTUUR 

De oplopende intensiteit van de spanning is tevens te traceren vanuit het tweede aspect van de spanning, 

de aanwezigheid van culturele verschillen. Culturen dienen met elkaar in evenwicht te zijn. Als een cultuur 

zich in een organisatie opdringt ontstaat er een cultuurclash (Hood, 2000, p.219). Als een cultuur gaat 

domineren kan deze een bepaalt ingebouwd type ‘falen’ veroorzaken door de aanwezigheid van ‘blind 

spots’, die iedere cultuur bezit (Hood, 2000, p.18 ). Onderstaande paragraaf licht het type falen toe dat 

ontstaat als de hiërarchische cultuur of de egalitaire cultuur in een organisatie gaan domineren. Zoals 

eerder gemeld wordt ook hier specifiek gekeken naar de frontstage (Gofmann, 1963), de manier waarop 

beide groepen zich presenteren. 

Kenmerken domineren hiërarchische bestuursvorm 

De zwakke plek die zichtbaar wordt als de hiërarchische benadering dominant wordt kenmerkt zich als 

expertise en autoriteit te weinig in twijfel wordt getrokken waardoor overmoedige beslissingen genomen 
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worden (Hood, 2000, p.36). Dit falen is vaak het resultaat van grote ambitieuze plannen en grootschalige 

projecten (Hood, 2000, p.18). Er is op dat moment een te groot vertrouwen in technologische oplossingen 

en expertise en een gebrek aan zelfkritiek (Hood, 2000, p.38). Een tweede kenmerk van het domineren 

van de hiërarchische cultuur is dat men door dit ‘blinde vertrouwen’ ook niet meer in staat is om te leren 

van eerdere negatieve ervaringen (Hood, 2000, p.39). Dit is schadelijk voor een organisatie.  

Kenmerken domineren egalitaire bestuursvorm 

Zoals ook de hiërarchische benadering, waaronder de sturingstechnieken van prestatiemanagement 

vallen, schaduwzijden vertoond heeft ook de egalitaire benadering enkele valkuilen wanneer zij dominant 

wordt in een organisatie. Als een bestuurder niet in staat is om een tegenwicht te bieden en het falen van 

deze groep te compenseren ontstaat er een schadelijke situatie voor de organisatie en is er sprake van 

bestuursfalen. 

Een belangrijk kenmerk van het soort bestuursfalen van egalitaire cultuur is het ontstaan van slepende 

conflicten die niet worden opgelost (Hood, 2000, p.41). Het probleem wordt volgens Hood (2000) 

veroorzaakt doordat er geen aangewezen autoriteit is binnen de egalitaire cultuur. Doordat iedereen 

‘gelijk’ is, dienen conflicten te worden opgelost door gesprekken en niet door een persoon die gezag heeft. 

Dit leidt tot conflicten die dermate hoog oplopen dat bestuursfalen plaatsvindt (Bovens & Hart, 1996, 

p.110; Mordaunt & Cornforth, 2004 p.218). 

Een tweede vorm van falen van de egalitaire benadering is dat deze groep eigen criteria ontwikkelt over 

het succes van hun eigen groep (Hood, 2000, p.42). Een gevaar hiervan is volgens Hood (2000, p.40) dat 

de egalitaire groep niet meer kritisch is op haar eigen succes en blindt, wordt voor omgeving: “To some 

extent, fiascos, like beauty, can be in the eye of the beholder”. Koolma (2008, p.260) komt hier ook op 

terug en haalt ‘Animal farm’ van Orwell aan, die stelt dat deze groep door haar eigen succesbepaling 

‘zelfevident, onkwetsbaar en onverschillig’ worden ten opzichte van de prestaties van de organisaties in 

de maatschappij. Noordegraaf (2008) noemt de probiotica zaak als voorbeeld een proef met enkele nieuw 

antibiotica middel. De proef werd voor professionals als succes ervaren maar besturen van ziekenhuizen 

stonden onder maatschappelijke druk vanwege ‘de verhoogde kans op overlijden’.  

Er lijkt ook een probleem te zijn bij de publieke verantwoording van egalitaire culturen. In egalitaire 

culturen beschermt men elkaar en personen voelen zich vaak niet als individu verantwoordelijk voor een 

fout vanwege de onderlinge gelijkheid (Hood, 2000, p.41). Het gevaar hiervan is dat incidenten niet 

worden gemeld bij bestuurders waardoor zij de controle verliezen. Als er sprake is van falen in een 

organisatie wijzen egalitaire werknemers vaak naar de top terwijl er wellicht ook eigen fouten gemaakt 

zijn. 

In de literatuur over professionals komt de omschreven neiging van egalitaire organisatieleden om kritiek 

te leveren op gezag terug. Volgens Noordegraaf (2008) houden professionals het conflict en de 

belangentegenstellingen met managers zelf in stand. Doordat ze steeds naar de top wijzen als er iets mis 

gaat dreigen ze het hoog-laagonderscheid tussen ‘de werkvloeren’ en ‘toepassenden’ (beneden) en 

‘overheid’ en ‘politiek’ (boven) te verabsoluteren (Noordergraaf, 2008). 

Bovenstaande analyse leidt tot de volgende hypothese: 
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 H2. De dominantie van een van de twee sturingsculturen intensiveert de spanning tussen 

professionals en bestuurders die prestatiemanagement toepassen, wat het ontstaan van 

bestuursfalen bevordert. 

Concluderend kan worden gesteld dat de intensiteit van de spanning tussen professionals en bestuurders 

die prestatiemanagement toepassen op twee manieren bij kan dragen aan bestuursfalen namelijk als er 

sprake is van een machtsstrijd vanuit taakverschil of culturele botsing vanuit culturele verschillen. Een 

machtsstrijd (het schermen met resources) tussen afdelingen met een andere taak ontstaat naarmate de 

macht meer verdeeld raakt en een groep meer invloed krijgt in een organisatie. Een culturele botsing 

ontstaat als een sturingscultuur dominant wordt in een organisatie. 

 

2.6.2. TERUGTREKKING DOOR BESTUURDER 

In de vorige paragraaf werd duidelijk dat de aanwezigheid van een intense spanning in de vorm van een 

machtsstrijd en, of een culturele botsing de eerste twee condities die er voor zorgt dat de spanning 

mogelijk leidt tot bestuursfalen. Een derde conditie die er toe kan leiden dat de spanning tussen 

professionals en bestuurders leidt tot bestuursfalen, gaat over de mate waarop de bestuurder zich terug 

trekt in het institutionele speelveld. 

Al eerder werd gesteld dat nalatig gedrag, het verliezen van de locos of control, een onderdeel vormt van 

bestuursfalen. Als het bestuurders niet lukt om een conflict op te lossen (bijvoorbeeld bij het domineren 

van een egalitaire cultuur) kan dit destructieve gevolgen hebben voor een organisatie (Hood, 2000; Bass & 

Steidlmeier, 1999; Einarsen et al., 2007). Diverse theorieën stellen dat de intensiteit van de spanning 

toeneemt als het bestuurders niet lukt zich aan te passen aan de waarden en normen van groepen 

werknemers (Mulvey en Padilla, 2010; Schein, 2010). Dit komt volgens Bovens en ’t Hart (1996) 

bijvoorbeeld doordat bestuurders de waarden, interesses en wensen van stakeholders negeren of 

verwaarlozen. Bestuurders die geen rekening houden met collectieve verwachtingen van ondergeschikten 

zijn fundamenteel schadelijk (Hofstede et al.,2014). 

Koolma (2008, p.257) gaat dieper in op dit nalatig gedrag en stelt dat er in het geval van een conflict of 

probleem in organisaties twee manieren van interactie zijn waarop een bestuurder kan reageren: het 

gevecht aangaan (approach) of het gevecht vermijden (taakontwijking of procrastinatie). Hoewel 

vermijding geen actieve houding is wordt het hier wel gezien als interactiestijl. De culturele en structurele 

verschillen tussen bestuurders en professionals, toegelicht in de vorige paragraaf, veroorzaken mogelijk 

negatieve interactie effecten als een bestuurder probeert het conflict of probleem op te lossen. 

Allereerst hebben bestuurders de mogelijkheid om het conflict of het probleem niet actief te bestrijden 

door procrastinatie of wel: taakontwijking die in de actieve vorm gemakzucht paart aan de sensatie van 

de uitvoering van niet-relevante taken, bezien vanuit de taak die men zou moeten verrichten (Koolma, 

2008, p.259). Volgens Koolma (2008) levert procrastinatie voor bestuurders een ‘reductie van de 

complexiteit’ op. De houding leidt tot morele onverschilligheid ten aanzien van publieke taken van 

organisaties. 

Een manier van taakontwijking van bestuurders, als reactie op een conflict of probleem, is het 

terugtrekken in de eigen institutionele cultuur. Wanneer een bestuurder er voor kiest om binnen zijn 

eigen cultuur te blijven ontstaat er een ‘institutionele werkelijkheid’ die afwijkt van de werkelijkheid van 
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het speelveld (Koolma, 2008, p.261). Zoals eerder gesteld wijst Koolma (2008) op het fenomeen 

decoupling van Meyer en Rowan (1977), waarbij podia gebaseerd zijn op ‘mythen’ en ‘normen’ maar niet 

op de ‘feitelijke’ dagelijkse realiteit . Het gevolg van terugtrekking in een eigen speelveld is dat 

bestuurders zich gaan richten op activiteiten die volledig buiten de doelen van werknemers en de 

organisatie vallen. Er ontstaat op deze manier een kloof tussen de verhalen en de werkelijkheid. 

Bestuurders worden onverschillig ten opzichte van de uitvoering van feitelijke prestaties waardoor de 

situatie mogelijk onhoudbaar wordt voor de uitvoerenden (Koolma, 2008, p.263).  

Volgens Koolma (2008, p. 263) is deze ontkoppeling op diverse manieren zichtbaar: er wordt veel besloten 

op hoofdlijnen, gebruik gemaakt van vereenvoudigde modellen zoals SWOT analyses, stereotypering van 

klanten, grote fysieke en mentale afstand tussen top en werknemers. 

De Bruijn (2006, p.34) noemt het ontstaan van een kloof tussen bestuur en uitvoerenden tevens als 

mogelijk pervers effect bij de invoer van prestatiemanagement. Volgens de Bruijn kan een prestatie op 

dat moment twee betekenissen hebben: de betekenis die op bestuurlijk niveau (te vergelijken met het 

Institutionele speelveld)wordt gegeven en de betekenis die vanuit het primaire proces aan de prestatie 

wordt gegeven. Hoe meer een proces wordt gearrangeerd van het werkproces waar ze is ontstaan, des te 

verder komt deze van het speelveld te staan’ (De Bruijn, 2006, p.33). Er treden zo twee perverse effecten 

op: een bestuurder trekt verkeerde conclusies over de cijfers of er worden verkeerde interventies 

genomen. De Bruijn (2006) stelt tevens dat bestuurders, die ver van het primaire proces staan, meer 

waarde hechten aan prestatiecijfers. 

Bovens en Schillemans (2011, p.451) stellen dat verantwoordingsprocessen die prestaties moeten meten, 

de neiging hebben om te formaliseren, bijvoorbeeld wanneer prestaties alleen worden beoordeeld opdat 

ze op papier staan. Dit leidt volgens Bovens en Schillemans (2011, p.451) tot ‘goal displacement’: het 

voldoen aan de norm van de indicator wordt een doel op zichzelf en de organisatie richt zich niet meer op 

het achterliggende doel. Schillemans (2009) noemt als voorbeeld de visitaties in de zorg waarbij er meer 

gelet wordt op manier van kwaliteitsbewaking dan op de kwaliteit zelf. Prestatiemanagement heeft zo 

geen effect op de daadwerkelijke inhoud van beleid en het lerend vermogen van een organisatie (Bovens 

& Schillemans, 2011).  

Bovenstaande analyse leidt tot de volgende hypothese: 

H3. De spanning tussen professionals en bestuurders die prestatiemanagement toepassen, leidt eerder 

tot bestuursfalen naarmate bestuurders zich meer terugtrekken in hun eigen institutionele speelveld. 

 

2.6.3. WEERSTAND PROFESSIONALS 

Een vierde conditie die bij de spanning tussen professionals en bestuurders die prestatiemanagement 

mogelijk leidt tot bestuursfalen heeft te maken met de rol van professionals. 

In hoofdstuk twee kwam uit de theorie naar voren dat professionals weerstand kunnen bieden richting de 

uitvoering van beleid van bestuurders (Tummers, 2014; Noordegraaf, 2008; Duyvendak et al., 2006). 

Weerstand bieden wordt ook wel gezien als “de intentie van professionals om zich niet in te zetten voor de 

uitvoering van beleid” (Tummers, 2009, p.6). Dit gebeurde bij een school in Israël waar docenten 

weigerden les te geven na een beleidsverandering (Berkovich, 2011). Het bieden van weerstand is een 
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vorm van perverterend gedrag. Als een afdeling weerstand biedt wordt mogelijk de legitimiteit en de 

effectiviteit van beleid aan getast (Tummers, 2014), weerstand leidt daarmee tot bestuursfalen (Gillespie 

& Dietz, 2009; Mordaunt & Cornforth, 2004b). Prestatiemanagement kan weerstand oproepen bij 

professionals als bestuurders die prestatiemanagement toepassen te veel, te snel en te veel als ‘vreemd’ 

ervaren standaarden invoeren Noordegraaf (2008). 

Professionals kunnen op diverse manieren weerstand bieden tegen systemen van prestatiemanagement: 

Zo kunnen professionals weerstand bieden door de relevantie van prestaties en cijfers voortdurend onder 

de loep te nemen (beating the system), cijfers te manipuleren of niet te leveren (clouding the 

transparancy). Tevens kan er kunstmatig gebruik worden gemaakt van cijfers door gemeten waarden een 

positieve wending te geven voor de professional (gaming the numbers of gamesmanship) (De Bruijn et al. 

2006, p.31; Pen, 2009, p.53).  

Het gevolg hiervan is dat prestaties geen maatschappelijke betekenis meer hebben (De Bruijn, 2006, p.33) 

en zo ook de doelen van de organisatie in het geding komen. 

Bovenstaande uiteenzetting leidt tot de volgende hypothese: 

 H4. Spanning tussen professionals en bestuurders die prestatiemanagement toepassen, leidt 

eerder tot bestuursfalen naarmate professionals meer weerstand bieden tegen bestuurders. 

Bestuurders kunnen hier volgens Noordegraaf (2008) op reageren door de modellen of systemen opnieuw 

via ervaringen op werkvloeren in te zetten of juist los van werkvloeren, en dus apart te organiseren zodat 

professionals niet te veel geconfronteerd worden met regulatie (Noordegraaf 2008). Prestaties moeten 

zodoende worden gekoppeld aan professionele werkwijzen die in de egalitaire cultuur leven. 

Concluderend kan naar aanleiding van de deelvraag van deze paragraaf worden gesteld dat er vier 

condities zijn die van invloed zijn op de twee kenmerken van de spanning tussen professionals en 

bestuurders die leiden tot bestuursfalen. De eerste conditie is het ontstaan van een machtsstrijd door 

taakverschillen. De tweede conditie is het ontstaan van een culturele botsing. De derde conditie is het 

terugtrekken in het institutionele speelveld door bestuurders die prestatiemanagement toepassen en de 

vierde conditie betreft het bieden van weerstand door professionals. 
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2.7. UITGEWERKT CONCEPTUEEL MODEL 

In het bovenstaande theoretisch kader is met behulp van de theorie met antwoordt gegeven op de 

theoretische deelvragen, tevens zijn enkele hypothesen geformuleerd en concepten verduidelijkt. Aan de hand 

van het theoretisch kader en daaruit vloeiende hypothesen is het mogelijk om het basale conceptueel kader, 

genoemd in hoofdstuk 1, aan te vullen.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4. Uitgewerkt conceptueel model 

 

Het concept bestuursfalen vormt in Tabel 2, de afhankelijke variabele. De kenmerken van de spanning 

vormen de onafhankelijke variabelen. De condities vormen de modererende variabelen. Toegevoegd in 

dit model zijn de hypothesen, te zien in de lichtblauwe kaders. Zichtbaar is dat de hypothesen afgeleid zijn 

uit de modererende variabelen. De hypothesen hebben betrekking op de condities, waaronder de 

spanning tussen professionals en bestuurders die prestatiemanagement toepassen, eerder leidt tot 

bestuursfalen. Hieronder volgen de uitgewerkte hypothesen genoemd in Tabel 2: 

 

Een machtsstrijd tussen professionals en bestuurders die prestatiemanagement toepassen, 

intensiveert de spanning, wat het ontstaan van bestuursfalen bevordert. 

 

 De dominantie van een van de twee sturingsculturen intensiveert de spanning tussen 

professionals en bestuurders die prestatiemanagement toepassen, wat het ontstaan van 

bestuursfalen bevordert. 

De spanning tussen professionals en bestuurders die prestatiemanagement toepassen, leidt 

eerder tot bestuursfalen naarmate bestuurders zich meer terugtrekken in hun eigen 

institutionele speelveld. 

 

Spanning tussen professionals en bestuurders die prestatiemanagement toepassen, leidt eerder 

tot bestuursfalen naarmate professionals meer weerstand bieden tegen bestuurders. 
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Om deze hypothesen te toetsen en de empirische vragen te kunnen beantwoorden zullen de centrale 

variabelen van het Theoretisch Kader, in hoofdstuk 3 (Aanpak en onderzoeksmethoden) 

geoperationaliseerd worden door middel van items. Deze zijn te vinden in de bijgevoegde checklists. 

 

  



  

Thesis Bestuursfalen Vrije Universiteit – 2014  27/71 

 

3. AANPAK EN ONDERZOEKSMETHODEN 

Voor het beantwoorden van de empirische deelvragen zijn de variabelen geoperationaliseerd door het 

opstellen van bijbehorende items. De operationalisering is gedaan op basis van het theoretisch kader. De 

items zijn met de bijbehorende variabele te vinden in een bijgevoegde, aanvullende, checklists. Voor het 

beantwoorden van de laatst genoemde empirische deelvraag zijn op het einde van het theoretisch kader, 

bij de laatste deelvraag, enkele hypothesen opgesteld. Om deze te toetsen wordt tevens gebruik gemaakt 

van de items die zijn opgesteld in de checklists. 

3.1. INLEIDING 

Nadat in hoofdstuk 1 de doelstelling als de hoofd- en deelvragen voor dit onderzoek zijn genoemd en in 

hoofdstuk 2 vervolgens de theoretische antwoorden zijn gegeven en de concepten zijn gedefinieerd, 

wordt in dit hoofdstuk ingegaan op het empirische deel. Paragraaf 2 behandelt de methoden van 

onderzoek en paragraaf 3 gaat in op de dataverzameling.  

 

Om de empirische vragen te beantwoorden en de hypothesen die daaruit volgen adequaat te kunnen 

toetsen in het geval van het Diakonessenhuis, worden de variabelen ervan geoperationaliseerd, dit 

gebeurt in paragraaf 4 t/m 10 van dit hoofdstuk. Deze worden hier gebonden aan ‘items’,  dit zijn vragen 

die worden gebruikt als meetinstrument. De items worden geplaatst in de bijgevoegde checklists en zijn 

gebaseerd op het Theoretisch Kader.  

3.2. ONDERZOEKSDESIGN 

Zoals in hoofdstuk 1 werd toegelicht is het doel van dit onderzoek om een bijdrage te leveren aan de 

theorie over de relatie met bestuursfalen en de spanning tussen professionals en bestuurders die 

prestatiemanagement toepassen. Dit onderzoek probeert het ontstaan van bestuursfalen te verklaren 

vanuit de invloed van deze spanning. Dit onderzoek is sociaal wetenschappelijk van aard omdat het zich 

richt op gedrag in organisaties, de causale relatie die in het conceptueel kader is geschetst is 

probabilistisch. 

Bij aanvang van het onderzoek is een literatuurstudie gedaan. Het onderzoek is hierom deductief; er 

wordt gekeken of de aannames uit de theorie aanwezig zijn in de realiteit (De Vaus, 2001, p.6 ). Vanuit de 

wetenschappelijke theorieën zijn enkele hypothesen geschetst die in het empirisch hoofdstuk zullen 

worden getoetst. Deze deductieve benadering biedt op deze manier aanknopingspunten voor onderzoek 

(Yin, 2014, p. 95) en dat is gewenst vanwege de complexiteit van het concept bestuursfalen. 

Voor het toetsen van de hypothesen in dit onderzoek is gekozen voor het onderzoeksdesign van de 

kwalitatieve casestudy. Casestudies bieden de mogelijkheid om een fenomeen uit het dagelijkse leven, 

dat moeilijk te manipuleren is door de onderzoeker, op een complexe en volledige manier te verklaren 

(De Vaus, 2001, p. 221). Casestudies kunnen beschrijvend zijn en zo inzicht geven in de interpretaties en 

acties van deelnemers binnen een bepaalde case (De Vaus, 2001, p.236; Yin, 2013, p.14). Om een volledig 

beeld te krijgen van het fenomeen richt dit onderzoek zich op meerdere analyse-eenheden binnen de 

case, waaronder professionals en bestuurders, zodoende is de casestudy embedded (De Vaus, 2001, 

p.220). 

Vanwege de complexiteit van bestuursfalen is specifiek gekozen voor een ‘single casestudy’, dit betekent 

dat er een enkele case geanalyseerd wordt om de vraag te beantwoorden. Met een single-casestudy is 

het mogelijk om in te zoomen op specifieke details die een complex fenomeen verklaren, bij een multiple-
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casestudy is dit moeilijker omdat de cases hiervoor mogelijk te veel van elkaar afwijken (De Vaus, 2001, 

p.241). Single casestudies hebben dan ook een probleem met de externe validiteit, en voornamelijk met 

de statistische generaliseerbaarheid van de uitkomsten van het onderzoek (De Vaus, 2001, p.237). Er is 

met dit bezwaar rekening gehouden door het theoretisch kader op te stellen met theorieën die 

toepasbaar zijn op meer publieke organisaties 

Ook het gebruik van sommige theorieën binnen deze single-casestudy brengt implicaties met zich mee. 

De Cultural Theory komt namelijk het beste tot uiting in een multiple-casestudy (Schein, 2010). Daarnaast 

worden groepen vaak getoetst op alle sturingsculturen. Tevens maakt gebrek aan data het moeilijk om 

harde conclusies te trekken over onderzoek naar cultuur (Douglas, 1999, p.412).  Zoals eerder gesteld is 

ter compensatie van de bezwaren rond de Cultural Theory de Dependency Theory van Pfeffer (1981) 

gebruikt die in gaat op structuur. Daarnaast is er specifiek in gegaan op de frontstage (Goffman, 1963).   

Deze case is strategisch geselecteerd om deze theorieën gericht toe te kunnen passen, zodat de 

uitkomsten over de theorie toch theoretisch te generaliseren zijn op soortgelijke organisaties 

(ziekenhuizen) (De Vaus, 2001, p.239). Mogelijk kan dit onderzoek een uitganspunt zijn voor een multiple-

casestudy zodat de generaliseerbaarheid van theoretische verklaringen versterkt kan worden (De Vaus, 

2001, p.238). 

3.3. DATA VERZAMELING 

Bij het gebruik van een casestudy-design zijn er talloze mogelijkheden om data te verzamelen. Dit 

onderzoek richt zich specifiek op de periode 2011-2014 en is daarbij retroperspectief van aard (Devaus, 

2001, p.227). Voor de data analyse worden documenten verzameld die tevens afkomstig zijn uit deze 

periode. De data die wordt geanalyseerd is bestaat onder andere uit inspectierapporten, jaarverslagen 

van het Diakonessenhuis en nieuwsberichten. Omdat de gegevens van de inspectie tamelijk weinig 

informatie geven over de kant van de onderzochte werknemers in het Diakonessenhuis wordt gebruik 

gemaakt van de data van een recent onderzoek naar de drijfveren van medisch specialisten om te 

ondernemen. Hierbij werden 1475 medisch specialisten geïnterviewd die werkzaam zijn in ziekenhuizen 

(Koelewijn, 2014). Het Diakonessenhuis wilde niet mee werken aan dit onderzoek. Zodoende zijn er geen 

interviews gehouden. 

3.4. OPERATIONALISERING VARIABELE PROFESSIONALS 

Om de aanwezigheid van professionals in het Diakonessenhuis na te gaan, wordt uit gegaan van de 

volgende beschrijving uit de theorie (Pen et al., 2009, p.41; Hupe & Van der Krogt in Noordegraaf & Steijn, 

2013, p. 57-58). 

Een professional voert hooggekwalificeerd en bij voorkeur betekenisvol werk uit in een publieke 

organisatie met de verkregen unieke expertise die hoort bij een professie, waarbij het streven als het 

verkrijgen van autonomie en functionele autoriteit af hangt van de mate waarin de professie 

geïnstitutionaliseerd is. 

Om de aanwezigheid van de variabele professionals na te gaan wordt getoetst op de volgende drie 

kenmerken: hoog gekwalificeerd werk (tacit knowledge: impliciete, bewezen kennis die moeilijk te 

expliciteren en formaliseren is (De Bruijn, 2006, p.43), het streven en het verkrijgen van autonomie en in 

hoeverre het werk geïnstitutionaliseerd. 
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Om de aanwezigheid van de genoemde kenmerken in het Diakonessenhuis te analyseren wordt deze 

getoetst met items 1t/m 9. 

 

3.5. OPERATIONALISERING VARIABELE PRESTATIEMANAGEMENT 

Voor de aanwezigheid van prestatiemanagement in het Diakonessenhuis wordt uit gegaan van de 

volgende beschrijving uit de theorie (De Bruijn, 2006, p. 16; Kerklaan en Van de Waal, 2003, p.2): 

Het proces waarin sturing plaatsvindt door het systematisch vaststellen van doelen, het monitoren op 

basis van prestatie- indicatoren en kritische succesfactoren en het uitdelen van (financiële) prikkels. 

Het is in dit onderzoek de bestuurder die het proces van prestatiemeting stuurt. De aanwezigheid van 

deze management techniek heeft enkele kenmerken: er wordt gewerkt met indicatoren die doelen 

bepalen. Daarnaast wordt nagegaan of er financiële prikkels worden ingediend op basis van prestaties en 

in hoeverre er in de organisatie gemonitord wordt op de indicatoren. 

De specifieke items voor deze variabelen zijn 10 t/m 18. 

3.6. OPERATIONALISERING KENMERKEN SPANNING  

De spanning tussen professionals en bestuurders die prestatiemanagement toepassen bestaat zoals in het 

theoretisch kader besproken wordt uit twee kenmerken. Ten eerste is de spanning te verklaren vanuit 

taakverschillen (Pfeffer, 1981, p.69). Ten tweede ontstaat er een spanning als twee groepen een andere 

cultuur nastreven (Hood, 2000).  

SPANNING DOOR TAAKVERSCHIL 

Taakverschil is het eerste kenmerk van spanning. Taakverschil tussen afdelingen bestaat volgens de 

theorie (Pfeffer, 1981, p.69) uit de volgende kenmerken verschil in doel, uitvoering van doel en 

wederzijdse afhankelijkheid van resources. Deze worden getoetst met items 19 t/m.25 

SPANNING DOOR CULTUREEL VERSCHIL  

Cultureel verschil tussen afdelingen is het tweede kenmerk van de spanning. Er wordt in dit onderzoek 

naar cultuur specifiek gekeken naar de frontstage van beide groepen (Gofmann, 1963). Professionals 

prefereren mogelijk een egalitaire sturingscultuur en bestuurders die prestatiemanagement toepassen 

prefereren mogelijk een hiërarchische cultuur (Hood, 2000, p.9). Spanning door cultuur verschil bestaat 

uit de volgende kenmerken: de aanwezigheid van de egalitaire cultuur en de aanwezigheid van de 

hiërarchische cultuur genoemd door Hood (2000).  

Voor de aanwezigheid van de egalitaire sturingscultuur in het Diakonessenhuis wordt getoetst met items 

26 tot en met 32. De aanwezigheid van de hiërarchische sturingscultuur bij de bestuurders van het 

Diakonessenhuis wordt tevens getoetst met items  33/m 37. 
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3.7. OPERATIONALISERING VARIABELE BESTUURSFALEN 

In deze paragraaf wordt de, in het hoofdstuk 2.4. besproken, variabele ‘bestuursfalen’ 

geoperationaliseerd met behulp van de items uit de bijgevoegde checklists. 

In dit onderzoek wordt gekeken of er in het Diakonessenhuis sprake is van bestuursfalen met behulp van 

de volgende definitie uit de besproken theorie (Bovens & Hart, 1996, p.4; Sawhill en Williamson, 2001; 

Mordaunt en Comforth, 2004; Einarsen et al. 2007, p.9; GIlelspie & Dietz, 2009, p.12) : 

Er is sprake van bestuursfalen als er een of meerdere, op elkaar volgende incidenten hebben 

plaatsgevonden die in belangrijke mate veroorzaakt worden door een ondernomen of juist niet 

ondernomen actie van het bestuur met als gevolg schade voor de missie, doelen en of legitimiteit van de 

organisatie. 

Bij het toetsen van bestuursfalen wordt er gekeken naar de volgende kenmerken: is er sprake van een of 

meerdere navolgbare incident(en) en in hoeverre is er schade voor de legitimiteit, missie, taak en of 

doelen van de organisatie. Het laatste kenmerk heeft betrekking op de oorzaak, namelijk de aanwezigheid 

van een directe of indirecte actie van een bestuurder voor de incidenten.  

De kenmerken die de variabele bestuursfalen bevat worden getoetst met items 38 t/m 46. Daarnaast 

worden gelijktijdig items beantwoord uit Checklist 2: 28, 69, 356, 357, 360, 365, 367, 395, 401. 

3.8. OPERATIONALISERING INVLOED CONDITIES EN BESTUURSFALEN 

De relatie met bestuursfalen en de spanning tussen professionals en bestuurders die 

prestatiemanagement toepassen leidt volgens de literatuur onder de aanwezigheid van enkele condities 

tot bestuursfalen. De intensiteit van de spanning manifesteert zich volgens de theorie op ten minste twee 

manieren: wanneer het tekort aan resources oploopt en wanneer een cultuur dominant wordt. 

3.8.1. CONDITIE 1 - INTENSE SPANNING: MACHTSSTRIJD.  HYPOTHESE 1 

De eerste twee condities die de relatie met bestuursfalen en de spanning tussen professionals en 

bestuurders die prestatiemanagement toepassen mogelijk verklaren gaan in op de intensiteit van de 

spanning tussen bestuurders en werknemers (Noordegraaf, 2008).  

Een spanning tussen afdelingen die ontstaat door taakverschillen, loopt op als er sprake is van een 

machtsstrijd. De mate waarop een machtsstrijd zich ontwikkelt hangt af van het belang van een resource 

voor de organisatie (importantie), de mate waarop macht verspreid is in een organisatie (invloed) en of 

afdelingen gaan schermen met resources (Pfeffer & Salancik, 1974, p. 456; Pfeffer, 1992, p.92).  

Bij deze operationalisering hoort de hypothese uit paragraaf 2.4.1: 

 H1. Een machtsstrijd tussen professionals en bestuurders die prestatiemanagement toepassen 

intensiveert de spanning wat het ontstaan van bestuursfalen bevordert 

Voor het toetsen van deze hypothesen met behulp van de case, wordt gekeken naar het kenmerk   

‘machtsstrijd’. De aanwezigheid van het kenmerk ‘machtsstrijd’ in het Diakonessenhuis wordt zodoende 

getoetst met items 47 t/m 50. 
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Voor deze hypothese worden binnen het Diakonessenhuis tevens de volgende variabelen getoetst: 

bestuursfalen, de kenmerken van de spanning, de aanwezigheid van professionals en tot slot de 

aanwezigheid van bestuurders die prestatiemanagement toepassen. 

 

3.8.2. CONDITIE 2 - INTENSE SPANNING: DOMINANTIE CULTUUR. HYPOTHESE 2 

Een tweede manier waarop de intensiteit van de spanning oploopt is als deze een vorm krijgt van een 

culturele botsing. Een culturele botsing ontstaat als een sturingscultuur dominant wordt. Hood (2000) 

stelt dat de zwakke kenmerken van een subcultuur zichtbaar worden als deze te weinig tegenwicht krijgt 

van een andere subcultuur in een organisatie. Bij het toetsen van deze hypothese wordt specifiek gekeken 

naar de frontstage (Gofmann, 1963). 

Bij deze operationalisering hoort de hypothese uit paragraaf 2.4.1: 

 H2. De dominantie van een van de twee sturingsculturen intensiveert de spanning tussen 

professionals en bestuurders die prestatiemanagement toepassen wat bestuursfalen bevordert. 

Het eerste kenmerk dat wordt voor deze hypothese is de dominantie van de hiërarchische cultuur (Hood, 

2000, p.36) en wordt getoetst met items 51 t/m 53. Het tweede kenmerk is de dominantie van de 

egalitaire cultuur (Hood, 2000, p.18) en wordt getoetst met items 54 t/m 56. 

Voor deze hypothese worden binnen het Diakonessenhuis tevens de volgende variabelen getoetst: 

bestuursfalen, de kenmerken van de spanning, de aanwezigheid van professionals en tot slot de 

aanwezigheid van bestuurders die prestatiemanagement toepassen. 

 

3.8.3. CONDITIE 3 - TERUGTREKKING BESTUURDERS EN BESTUURSFALEN: HYPOTHESE 3 

De tweede conditie die de relatie met bestuursfalen en de spanning tussen professionals en bestuurders 

die prestatiemanagement toepassen mogelijk verklaart, is als de bestuurder zich terug trekt in het 

institutionele speelveld. Wanneer een bestuurder er voor kiest om binnen zijn eigen kaders te blijven 

ontstaat er een ‘institutionele werkelijkheid’ die afwijkt van de werkelijkheid van het speelveld (Koolma, 

2008, p.261). Het gevolg van terugtrekking in een eigen speelveld is dat bestuurders zich gaan richten op 

activiteiten die volledig buiten de doelen van werknemers en de organisatie vallen.  

Bij deze operationalisering hoort de hypothese uit paragraaf 2.4.2: 

 H3. De spanning tussen professionals en bestuurders die prestatiemanagement toepassen leidt 

eerder tot bestuursfalen naarmate bestuurders zich meer terugtrekken in hun eigen 

institutionele speelveld . 

Het eerste kenmerk dat voor deze hypothese wordt getoetst is de terugtrek beweging. Een van deze 

items gaat bijvoorbeeld over de grote sociale en fysieke afstand van bestuurders en uitvoerders in een 

organisatie (Meyer & Rowan, 1977; Koolma, 2008, p.264). Dit kenmerk wordt getoetst met items 57 t/m 

60. 
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Voor deze hypothese worden tevens de volgende variabelen getoetst: bestuursfalen, de kenmerken van 

de spanning, de aanwezigheid van professionals en tot slot de aanwezigheid van bestuurders die 

prestatiemanagement toepassen. 

 

 

3.8.4. CONDITIE 4: WEERSTAND PROFESSIONALS EN BESTUURSFALEN: HYPOTHESE 4 

De derde conditie die de relatie met bestuursfalen en de spanning tussen professionals en bestuurders 

die prestatiemanagement toepassen mogelijk verklaart, is als de professionals weerstand bieden richting 

het bestuur. 

Er zijn diverse vormen van perverterend gedrag die professionals kunnen aannemen. Een van de meest 

genoemde, algemene vormen, is het bieden van weerstand. Weerstand wordt in dit onderzoek 

geformuleerd als ‘de intentie van professionals om zich niet in te zetten voor de uitvoering van beleid’ 

(Tummers, 2014, p.6). 

Bij deze operationalisering hoort de hypothese uit paragraaf 2.4.3: 

 Spanning tussen professionals en bestuurders die prestatiemanagement toepassen leidt eerder 

tot bestuursfalen naarmate professionals meer weerstand bieden tegen bestuurders die 

prestatiemanagement toepassen. 

Om te toetsen of er in het Diakonessenhuis weerstand wordt geboden door professionals richting 

bestuurders die prestatiemanagement toepassen wordt er gekeken of er sprake is van: beating the 

system, clouding the transparancy en gaming the numbers of gamesmanship (De Bruijn et al. 2006, p.31; 

Pen, 2009, p.53).  

Specifiek wordt de hypothese over ‘weerstand professionals’ getoetst met items 61 t/m 63. 

De geoperationaliseerde items zijn te raadplegen in de bijgevoegde checklists. Met behulp van deze 

checklists (geoperationaliseerde variabelen) zullen in het volgende hoofdstuk 4, de empirische deelvragen 

worden beantwoord aan de hand van de case het Diakonessenhuis.  
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4. UITKOMSTEN 

4.1. INLEIDING 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten gegeven aan de hand van een case van het 

Diakonessenhuis. De analyse gebeurt met behulp van de (in hoofdstuk 3) geoperationaliseerde items, die 

te vinden zijn in een bijgevoegde checklist. Eerst volgt er in paragraaf 2 een chronologische beschrijving 

van de problematiek binnen de case. Vanaf paragraaf 3 wordt vervolgens antwoord gegeven op de 

empirische deelvragen, waarbij in paragraaf 6 de besproken hypothesen die voortkomen uit de laatste 

empirische deelvraag worden getoetst. Voor het onderzoek is gekeken naar een specifieke periode, vanaf 

juni 2011 tot en met november 2014. Er wordt specifiek ingezoomd op de spanning tussen bestuur en 

medisch specialisten. Dit onderzoek is retroperspectief van aard en gaat zodoende niet verder in op de 

stelselwijziging en de nieuwe beloningsstructuur van medisch specialisten per 1 januari 2015.  

4.2. CASE BESCHRIJVING 

Het Diakonessenhuis in Utrecht is het oudste Diakonessenhuis van Nederland. Het ziekenhuis werd 

opgericht in 1844 voor het behandelen van ouderen, verwaarloosde kinderen, wezen en zieken door 

diaconessen. De rechtsvorm was aanvankelijk een vereniging. De laatste jaren vormt het Diakonessenhuis 

een privaatrechtelijke stichting. De stichting heeft drie vestigingen in Utrecht, Zeist en Doorn. De 

bekostiging van de zorg vindt plaats op basis van de Zorgverzekeringswet en de Wet marktordening 

gezondheidszorg en - voor zover van toepassing - de AWBZ. Het Diakonessenhuis Utrecht noemt zichzelf 

in het Jaardocument 2013 (p.9) een ‘stadziekenhuis’ van Utrecht en het streekziekenhuis voor de 

Utrechtse Heuvelrug. De instelling heeft sinds 2013 weer een accreditatie van het Nederlands Instituut 

voor Accreditatie in de Zorg (hierna NIAZ) (NIAZ, 2014). 

Het Diakonessenhuis heeft volgens het laatste jaarverslag (2013, p.9) de volgende missie: “De primaire 

taak van het Diakonessenhuis is kwalitatief hoogwaardige medische en verpleegkundige zorg leveren op 

de juiste plaats en toegankelijk voor iedereen; het Diakonessenhuis doet dit vanuit een professionele, 

respectvolle en mensgerichte houding, met zelfstandige en resultaatgerichte medewerkers in een ‘lerende 

organisatie”  

Het Diakonessenhuis wordt bestuurd door de Raad van Bestuur (hierna RvB). De medisch specialisten 

worden vertegenwoordigd door het Bestuur Medische Staf (hierna BMS) en zijn verenigd in 

maatschappen. Het BMS laat zich adviseren door uiteenlopende delegaties van vakgroepen / 

maatschappen (Diak, 2013, p.65). 

http://resources.huygens.knaw.nl/armenzorg/gids/search?submit=Zoek&richtgroepen=Ouderen
http://resources.huygens.knaw.nl/armenzorg/gids/search?submit=Zoek&richtgroepen=Verwaarloosde%20kinderen
http://resources.huygens.knaw.nl/armenzorg/gids/search?submit=Zoek&richtgroepen=Wezen
http://resources.huygens.knaw.nl/armenzorg/gids/search?submit=Zoek&richtgroepen=Zieken
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PROBLEMATIEK 

De relatie tussen het BMS en de RvB in het Diakonessenhuis ondervindt tussen 2011 en 2014 nog al wat 

problemen. De kern van de problematiek gaat over de kwaliteit en veiligheid van het ziekenhuis, 

specifiek over het melden van incidenten en calamiteiten. Ziekenhuizen zijn in Nederland 

verantwoordelijk voor de behandeling van calamiteiten. Het ziekenhuis moet zelf onderzoek verrichten en 

maatregelen nemen opdat de zorg beter en veiliger wordt (IGZ,2012). Onderstaand tijdsbeeld geeft een 

indicatie hoe de problematiek zich opstapelde vanaf 2011. 

2011 - Op 19 mei zegt het BMS gezamenlijk met de vereniging van Vrijgevestigde Specialisten het 

vertrouwen op in de RvB (IGZ, 2014, p.17). Aanleiding van de vertrouwensbreuk blijkt niet duidelijk uit de 

onderzochte documenten. De RvT ziet bezwaar in nader onderzoek naar de breuk en meldt dat dit geen 

invloed heeft op de veiligheid (IGZ, 2014, p.32). Eind 2011 meldt de inspectie dat onderzoek naar 

calamiteiten in het Diakonessenhuis te lang duurt (2014, p23). Begin 2012 wordt er door de RvB een 

nieuwe calamiteitenprocedure opgestart die de afhandeling van calamiteiten bewaakt en verbetert (IGZ, 

2012, p.2). De implementatie hiervan wordt gemonitord door de interne commissie van het ziekenhuis: 

de commissie kwaliteit en veiligheid.  

Ook zijn er problemen met het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Het VMS heeft twee taken: het is 

verplicht calamiteiten te melden bij de inspectie en het ondersteunt Nederlandse ziekenhuizen bij het 

verbeteren van ‘het veilig-melden’ systeem, interne kwaliteitszorg op gebied van veiligheid (VMS, 2014). 

In het jaarverslag schetst de inspectie het vermoeden dat de patiëntveiligheid achteruit gaat (2012, p.3). 

Een verzoek van VMS voor nader onderzoek wordt door de RvB afgewezen, tot frustratie van de inspectie, 

die een brief stuurt naar het ziekenhuis waarin zij eist dat de RvB de calamiteitenprocedure aanpast (2014, 

p.22). Er zijn 2484 meldingen in 2011 (Diak, 2012, p. 33). Toename van het aantal meldingen wordt door 

de inspectie verklaard door verhoging van de meldingsbereidheid (2012, p. 6). 

2012 - Eind 2012 blijkt dat de calamiteitenprocedure nog steeds niet voldoet en dat er een nieuwe 

procedure dient te komen (IGZ, 2012, p.6). In april 2012 is de calamiteitenprocedure niet op orde, de 

inspectie verwacht aanpassingen van de RvB (IGZ, 2014, p.8). De RvB verspreidt de uitslag van het 

onderzoek op dat moment niet, terwijl dit wel het verzoek is van de IGZ (2014, p.22). Het aantal 

meldingen stijgt sinds 2011: De commissie Meldingen Incidenten Patiëntenzorg (MIP) kreeg in 2011 2.484 

meldingen en in 2012 2.612. (Diak, 2012, p. 33). In 2012 wordt ook de nieuwe prestatiebekostiging 

ingevoerd (Ministerie VWS, 2012). De HSMR, het gemiddelde sterftecijfer, was 93%, tegen een landelijk 

gemiddelde score van 89% (IGZ, 2012, p.6). 

2013 - In januari 2013 bezoekt de inspectie het ziekenhuis opnieuw nu vanwege de meldingen en het 

calamiteitenonderzoek (IGZ, 2014, p.8). De calamiteitenprocedure voldoet wederom niet in de ogen van 

de inspectie, de raad van bestuur en de calamiteitencommissie dus het wordt aangescherpt (IGZ, 2014, 

p.8 In mei 2013 brengt de inspectie een onverwacht bezoek bij het operatiekamercomplex (OKC) van het 

Diakonessenhuis, in het kader van het Toezicht Operatief Proces (TOP). Bij deze onderzoeken wordt onder 

meer gekeken in hoeverre er in het ziekenhuis sprake is van ‘verwisselingen’ tijdens operaties. In het 

Diakonessenhuis worden tekortkomingen geconstateerd, het ziekenhuis moet per direct maatregelen 

nemen (IGZ, 2013). Uit een inspectiebezoek in oktober van 2013 blijkt dat het ziekenhuis haar 

calamiteitenprocedure nog steeds niet op orde heeft (IGZ, 2014, p.6).  
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Tevens ontvangt het ziekenhuis een rapport over het ‘thema toezicht bijzonder immune micro-

organismen’. Doel van het onderzoek is om na te gaan of ziekenhuizen voldoende aandacht besteden aan 

infectiepreventie (IGZ, 2013, p.4). Het Diakonessenhuis scoort matig op de meerderheid van de 

onderdelen. Dit wil zeggen dat de norm voor preventie aantoonbaar aanwezig is, maar niet consequent 

wordt nageleefd; de schriftelijke procedures niet algemeen bekend zijn en er een hoog risico is op 

bacteriële infectie (IGZ, 2013, p.18). Het aantal meldingen stijgt van 2612 in 2012 naar 2720 in 2013 (Diak, 

2013, p.33). 

2014 - Begin 2014 krijgt de inspectie melding van een familielid van een overleden patiënt. Er volgt een 

gesprek met het ziekenhuis (IGZ, 2014). Enkele maanden later, mei 2014, meldt de RvB dat de oorzaak 

van de problematiek rond calamiteiten komt door de cultuur bij medisch specialisten: “calamiteiten worden 

niet of zelden uit eigener beweging door specialisten herkend, erkend en gemeld” (IGZ, 2014, p.21). Het BMS 

“herkent, noch erkent dit.”, aldus de inspectie (IGZ, 2014, p.7). Op 27 juni 2014 zegt het Bestuur Medische Staf 

voor de tweede keer in drie jaar, het vertrouwen op in de RvB. Zij meldden dat zij de totstandkoming van de 

calamiteitenprocedure niet goed georganiseerd vinden (IGZ,2014, p.8). Tevens eist het BMS al enige tijd een 

extern onderzoek van het RvB en zij voelen zich onvolledig geïnformeerd; de brief naar de inspectie 

interpreteert het BMS als motie van wantrouwen (IGZ, 2014, p.31). Het BMS krijgt geen steun van de 

Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Raad van Toezicht. Op 25 maart 2014 trekt stafvoorzitter van het 

BMS, T. Kloosterman, zich terug vanwege een geschil met de RvB ( IGZ, 2014, p.28; Diak, 2014). Op 6 november 

2014 stapt voormalig bestuursvoorzitter Rob Florijn op vanwege “een zakelijk verschil in inzicht over het te 

voeren kwaliteitsbeleid” (Diak, 2014). Eind november (NOS, 2014) nam het ziekenhuis een vertrouwelijk, extern 

onderzoek, in ontvangst naar de problematiek binnen het ziekenhuis. De adviezen die uit dit onderzoek sluiten 

aan op het herstelplan (Diak, 2014).  

4.3. PROFESSIONALS IN DIAKONESSENHUIS 

In deze paragraaf wordt geanalyseerd in hoeverre medisch specialisten die tussen juni 2011 en december 

2014 werkzaam waren in het Diakonessenhuis de typeren zijn als professional. Een professional voert 

hooggekwalificeerd en bij voorkeur betekenisvol werk uit in een publieke organisatie met de verkregen 

unieke expertise die hoort bij een professie, waarbij het streven als het verkrijgen van autonomie en 

functionele autoriteit af hangt van de mate waarin de professie geïnstitutionaliseerd is. (Bovens en 

Schillemans, 2011, p.451 ; De Bruijn et al. 2006, p.31; Pen, 2009, p.53 ; Tummers, 2014, p.6)  Onder de 

medisch specialisten waren 134 specialisten werkzaam in vrije vestiging en 33 specialisten in 

dienstverband (hieronder worden ook psychologen en apothekers meegeteld) (Diak, 2013, p.65). De 

eerste groep wordt indirect betaald via een zorgverzekeraar, de laatste groep is in loondienst van het 

ziekenhuis.  

Hooggekwalificeerd werk 

Het eerste kenmerk van professionals is dat zij hooggekwalificeerd werk vervaardigen. Dit kenmerk is 

geoperationaliseerd met items 1 t/m 3 uit de checklists. Medisch specialisten onderzoeken een patiënt of 

volgen de voortgang van een genezingsproces. De medisch specialisten die werkzaam zijn in het 

Diakonessenhuis in Utrecht hebben na hun basisopleiding geneeskunde een aanvullende specialisatie op 

een bepaald vakgebied gevolgd (item 1) (Diak, 2014, p.44). Veel specialisten hebben één of meerdere 

aandachtsgebieden binnen hun vakgebied. Het Diakonessenhuis heeft in 2014 37 specialismen (Diak, 

2013). 

In het jaarverslag (2013, p.44) staat beschreven hoe het ziekenhuis met haar kennis omgaat. Het 

Diakonessenhuis verplicht Medisch Specialisten periodieke bij en- nascholing en stelt dat leren, 
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vernieuwen en bijblijven voor de organisatie vanzelfsprekend is (item 2). Het ziekenhuis heeft hiervoor 

een eigen leervoorziening ‘De Diakademie’ van waaruit onder andere MSRC erkende opleidingen voor 

medisch specialistenen en steun voor coassistenten wordt geboden. Tevens heeft de Diakademie een 

wetenschapsbureau (item 1). Deze adviseert over de lokale uitvoerbaarheid van voorgesteld onderzoek 

en stimuleert onderzoek over kwaliteitsverbetering van zorg (item 3). Ten slotte werkt het ziekenhuis 

internationaal samen voor kennisoverdracht: zo werd er door KNO-artsen een ooroperatie gedaan via een 

live verbinding met het buitenland (Diak, 2013, p.78). 

Tabel 1 

Item Hooggekwalificeerd werk ja  nee 

1 
Bestaat de kennis waarmee wordt gewerkt uit tacit knowledge: impliciete bewezen 
kennis? X  

2 Wordt de kennis waarmee wordt gewerkt opgedaan in de praktijk? X  

3 
Wordt de kennis waar werknemers mee werken ontwikkeld voor hoger 
maatschappelijk belang? X  

Tabel 1. Hooggekwalificeerd werk 

Mate van institutionalisering 

Een tweede kenmerk van professionals is de dat het beoefende werk in bepaalde mate 

geïnstitutionaliseerd is. De meerderheid van de medisch specialisten, 134, zijn vrij gevestigd en verenigd 

in de Stafmaatschap Diakonessenhuis. Een kleiner gedeelte van de medisch specialisten is in loondienst en 

verenigd in de Vereniging van Specialisten in Dienstverband Diakonessenhuis (VSDD) (Diak, 2013, p.65).  

De maatschap is ook wel een overeenkomst tussen een of meerdere medisch specialisten waarbij het 

doel is om kennis en arbeid in gemeenschap te brengen met het oogmerk om het daaruit ontstane 

voordeel met elkaar te delen (Orde, 2014). De medisch specialisten zijn daarmee allen gebonden aan de 

regels van een specifieke maatschap binnen hun specialisatie (item 4). In het Diakonessenhuis zijn er 

bijvoorbeeld acht medisch specialisten verbonden aan de maatschap cardiologie: deze vakgroep komt op 

afgesproken tijden samen en handelt ook met afgesproken regels.  

Een ander item die de mate van institutionalisering bepaalt is in hoeverre het werk van de werknemers 

gebonden is aan juridische en ethische normen (item 5 en item 6). Allereerst dienen medisch specialisten 

zich te conformeren met de Kwaliteitswet Zorginstellingen (Rijskoverheid, 2014). Deze wet verplicht 

ziekenhuizen hun eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren (IGZ, 2014). De inspectie en 

de NZa zien toe op de naleving hiervan. De collectieve regelingen tussen medisch specialisten en het 

Diakonessenhuis zijn vastgesteld in het Document Medische Staf. De afspraken die hier zijn vastgelegd 

gaan over collectieve verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden. Een overgroot deel van de meeste 

medisch specialisten van het Diakonessenhuis (de vrijgevestigde medisch specialisten) is werkzaam op 

basis van een Toelatingsovereenkomst die staan in het Model Toelatingsovereenkomst (TMO) (Jaarverslag 

2013). Medisch specialisten dienen zich ook te conformeren aan ethische richtlijnen (Item 6), bijvoorbeeld 

de Wet Afbreking Zwangerschap, aangaande abortus. Het ziekenhuis zelf besteedt ook aandacht aan 

ethiek.  

Uit bovenstaande analyse kan worden aangenomen dat het werk van de medisch specialisten in het 

Diakonessenhuis in hoge mate geïnstitutionaliseerd is. 
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Item Mate van institutionalisering ja  Nee 

4 Is de werknemer gebonden aan regels van een professie? X  

5 Is het handelen van de werknemer gebonden aan wetgeving? X  

6 
Is het handelen van de werknemer gebonden aan vastgestelde normen/ ethische 
codes? X  

Tabel 2. Mate van institutionalisering 

Voorkeur voor autonomie 

Een belangrijk kenmerk van professionals is het streven naar autonomie. Bijbehorende items zijn 7 t/m 9. 

Uit een analyse van de besluitvorming op het Diakonessenhuis in de periode juni 2011 tot en met 

november 2014 kan worden opgemaakt dat de RvB van mening is dat medisch specialisten moeite 

hebben met opgelegde procedures die worden opgelegd (RvB2, 2014) (item 7). De RvB stelt volgens het 

IGZ dat medisch specialisten beschikken over een ‘misplaatst gevoel van autonomie’ (IGZ, 2014, p. 14).  

Er was ook sprake van een voorkeur voor een eigen strategie en doel en werkmethoden (item 8 en item 9). 

Deze wens blijkt uit het aantal vrijgevestigde specialisten van het Diakonessenhuis. Uit het TOP inspectie 

bezoek blijkt dat medisch specialisten processen niet uitvoeren zoals behoren (IGZ, 2014), dit kan ook een 

indicatie zijn voor het prefereren van eigen werkmethoden. Medisch specialisten dienen hun eigen 

functioneren te beoordelen. Het Bestuur Medische Staf (hierna BMS) heeft namens de specialisten het 

“individueel Functioneren van Medisch Specialisten (IMFS) systeem ingevoerd (Jaarverslag, 2013, p.68). 

Daarnaast wordt door het BMS zelf onderzoek gedaan naar de werktevredenheid onder specialisten. Hier 

zijn geen cijfers over bekend. Over het systeem wordt later verder in gegaan.  

Een recent onderzoek van Koelewijn (2014) onderschrijft bovenstaande bevindingen over de 

aanwezigheid van de voorkeur voor autonomie (7 t/m 9). Koel wijn (2014) ondervroeg 1475 medisch 

specialisten die werkzaam zijn in Nederlandse ziekenhuizen, naar tien behoeften, waaronder de voorkeur 

voor autonomie. Uit dit onderzoek blijkt dat een meerderheid van de medisch specialisten een behoefte 

heeft aan autonomie (2014, p.147). De behoefte voor autonomie (beschrijving Koelewijn: desire for self-

direction, rather than direction by others) is lager is bij medisch specialisten die in een academisch 

ziekenhuis werken dan bij medisch specialisten die in gespecialiseerde ziekenhuizen werken of 

ziekenhuizen waar les gegeven wordt (Koelewijn, 2014, p.152). Het Diakonessenhuis hoort bij de laatste 

categorie, het is aannemelijk dat de medisch specialisten die hier werkzaam zijn dus bovengemiddeld 

streven naar autonomie.  

Item Autonomie ja  nee 

7 Hebben werknemers zichtbaar moeite met regelgeving die ze wordt opgelegd? X  

8 
Hebben werknemers een voorkeur voor keuzevrijheid bij het uitvoeren van 
strategie? X  

9 
Hebben werknemers een voorkeur voor het instellen van eigen doel en 
werkmethoden? X  

Tabel 3. Behoefte aan autonomie. 

Concluderend: Uit bovenstaande analyse blijkt dat de medisch specialisten in het Diakonessenhuis te 

typeren zijn als ‘professional’. Ten eerste leveren medisch specialisten van het ziekenhuis 

hooggekwalificeerd werk, dit is onder andere te zien aan de mate van ‘tacit knowledge’ van de expertise. 

Tevens is het werk van medisch specialisten in hoge mate geïnstitutionaliseerd mede doordat ze zich 
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moeten conformeren aan de normen van de inspectie en de NZa (Kwaliteitswet Zorginstellingen) en de 

medisch specialisten hebben een voorkeur voor autonomie in hun werk.  

4.4. PRESTATIEMANAGEMENT IN DIAKONESSENHUIS 

Het Diakonessenhuis wordt bestuurd door de RvB. Regelmatig vindt overleg plaats met het BMS en de 

(wettelijke) adviesorganen zoals de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Verpleeg kundige Raad. 

Leidraad voor het bestuur is de Governance Code Zorg (BOZ, 2014) en de Kwaliteitswet zorginstellingen 

(Rijksoverheid 2014). De RvB legt onder meer verantwoording af aan de Raad van Toezicht (hierna RvT), 

de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna IGZ of inspectie) en de Nationale Zorgautoriteit (NZa). In 

deze paragraaf wordt nagegaan in hoeverre er sprake was van prestatiemanagement met de in hoofdstuk 

3 geformuleerde definitie: Het proces waarin sturing plaatsvindt door het systematisch vaststellen van 

doelen, het monitoren op basis van prestatie- indicatoren en kritische succesfactoren en het uitdelen van 

(financiële) prikkels (De Bruijn, 2006, p. 16; Kerklaan en Van de Waal, 2003, p.2). 

Vaststellen van doelen op basis van indicatoren 

Het eerste kenmerk van prestatiemanagement gaat over het systematisch vaststellen van doelen op basis 

van indicatoren ook wel ‘sturing op output’ genoemd (Bovens en Schillemans, 2009, p.57). Dit kenmerk 

wordt vast gesteld aan de hand van de items 10 t/m 12 uit de checklists.  

Uit het jaarverslag blijkt dat sterk er binnen het Diakonessenhuis gestuurd wordt op output (item 10 ). 

Sturing vindt plaats op basis van diverse zorg-indicatoren: zo stuurt het ziekenhuis op indicatoren van de 

inspectie, ZiZo verpleegkundige-indicatoren en VMS-indicatoren(Jaarverslag, 2013, p.11). Er worden met 

deze indicatoren eisen gesteld aan de kwaliteit van de zorg. In het jaarverslag staat letterlijk dat er 

gestuurd wordt op: “de ontwikkelingen van uitkomst-indicatorensets om de kwaliteit van zorg te 

verbeteren” (item 11) (Jaarverslag, 2013).)58). Ook bij intern onderzoek van het Diakonessenhuis wordt 

gestuurd op output, specifiek gaat het om het versterken van het aantal citaties en het aantal promoties 

(Jaarverslag, 2013, p.49).  

Sturing op outcome, maatschappelijk lange termijn effect van beleid, komt minder duidelijk terug in de 

jaarverslagen (item 12). Opvallend is dat ‘waardering door de maatschappij’ wel een pijler is (Diak, 

Jaarverslag 2013, p.11) maar het lijkt bij ‘waardering maatschappij’ alsnog te gaan over het behalen van 

interne en externe meetbare indicatoren aantal sterfgevallen, klachten en claims. Er wordt geen resultaat 

inzichtelijk gemaakt van de maatschappelijke effecten van het beleid op langere termijn (outcome). In de 

jaarplannen is geen ruimte voor evaluatie die meer dan drie jaar terug kijkt naar de maatschappelijke 

effecten. 

Item Systematisch vaststellen van prestatie-indicatoren ja  nee 

10 Wordt er door het bestuur gewerkt met indicatoren om output te bereiken?  X  

11 Wordt sturing op doelen systematisch in gang gehouden? X  

12 Wordt er door het bestuur gestuurd op outcome?  X 

Tabel 4 . Vaststellen prestatie-indicatoren. 
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Monitoren van prestatie indicatoren 

Een tweede kenmerk van prestatiemanagement is het structureel monitoren van indicatoren, vast te 

stellen met item 13 t/m item 15. 

Het Diakonessenhuis heeft diverse systemen voor de monitoring van prestatie indicatoren (item 13 -15). 

Allereerst hanteert het ziekenhuis een Veiligheidsmanagementsysteem (VMS). De basis van dit systeem is 

de Kwaliteits- norm Zorginstellingen van het NIAZ waar bij ook getoetst wordt op indicatoren van de 

inspectie (Jaarverslag, 2012, p. 30). Het ziekenhuis heeft sinds 2012 een VMS-certificering voor het 

monitoren van door VMS zelf gestelde indicatoren. In 2013 heeft het ziekenhuis de sturings- en 

monitorinstrumenten voor het monitoren verder ontwikkeld met online kwaliteitsdashboards: 

“Leidinggevenden en professionals kunnen daarmee per maand of kwartaal zien of de afgesproken 

kwaliteitsdoelstellingen gehaald worden” (item 15) (Diak, 2012, p.32). Het ziekenhuis heeft op basis van 

vier thema’s vier veiligheidsrondes uitgevoerd in 2013 waarbij werd gesproken met medewerkers van 

diverse afdelingen (item 13). Ook hebben er interne audits en terugkoppel bijeenkomsten plaatsgevonden. 

Ten slotte waren er SIRE-onderzoeken om de ingezette verbetermaatregelen te toetsen (Jaarverslag, 2013, 

p.14).  

De verantwoordelijkheid vanuit specialisten is toegenomen in de periode 2011-2013. Zo is er in 2013 een 

nieuw besturingsmodel ingevoerd onder de naam “Bestuurlijk Samenwerkings Verband (BSV)”. Sinds 1 

januari 2013 vindt er zodoende wekelijks overleg plaats tussen de Raad van Bestuur en de voorzitter en 

vicevoorzitter van het Bestuur Medische Staf: “Doel hiervan is dat de Raad van Bestuur en het Bestuur van 

de Medische Staf slagvaardig samenwerken om de beste patiëntenzorg, kwaliteit en veiligheid te 

garanderen” (Diak, 2013, p.18). Ook zijn er met dit model per specialisme, resultaat verantwoordelijke 

eenheden (RVE’s) ingevoerd: RVE’s dienen ‘via actieve monitoring te sturen op concreet te verbeteren 

resultaten” voor het “realiseren van zorg tegen aanvaardbare kosten”. Het uitgangspunt blijft dat de RvB 

eindverantwoordelijk is (Diak, 2013, p. 61). Hier zal later langer bij stil worden gestaan. 

Item Monitoren op basis van prestatie indicatoren ja  nee 

13 
Wordt door het bestuur de output structureel vergeleken met eerder gestelde 
prestatienormen? X  

14 Vraagt de bestuurder structureel cijfers op bij afdelingen over behaalde resultaten? X  

15 
Wordt het door het bestuur gemonitord op basis van prestatiecontracten, audits 
en/of geformaliseerde taken? X  

Tabel 5. Monitoren op basis van prestatie-indicatoren. 

Uitdelen van financiële prikkels 

Het laatste kenmerk van de invoering van prestatiemanagement gaat over het uitdelen van prikkels door 

het bestuur met als doel om prestaties te optimaliseren. 

Om dit kenmerk te toetsen moet meer worden verteld over de financiering van ziekenhuizen. Sinds 2011 

worden ziekenhuizen meer gefinancierd op basis van prestatie prikkels (Ministerie van Volksgezondheid, 

2014). Het doel (Ministerie VWS, 2012)is dat er meer zorgproducten ‘verkocht’ worden door 

onderhandelingen ( ‘DBC-zorgproducten B-segment) en dat zo het deel van zorgproducten met een door 

de overheid gegeven vaste prijs, slinkt (DBC-zorgproducten A-segment). Door het ‘vrije deel’ op te rekken 

wil de overheid ziekenhuizen laten concurreren: ziekenhuizen gaan behandelingen voor een zo scherp 

mogelijke prijs aanbieden, de achterliggende gedachte van deze prikkel is dan ook om de al maar 

stijgende kosten van de zorg te drukken (Rijksoverheid, 2014) (item 18).  
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Toewijzing van het zorgproduct (behandeling) gebeurt naar aanleiding van een diagnose van de medisch 

specialist en bestaat voor een deel uit ziekenhuiskosten en uit het honorarium van de medisch specialist. 

De invloed van de prestatiebekostiging op het werk van de vrijgevestigde specialist (een groot deel van de 

specialisten in het Diakonessenhuis) is dat zij indirect worden geprikkeld om zoveel mogelijk 

zorgproducten uit te voeren in zo weinig mogelijk tijd en bestuurders moeten zo slim mogelijk 

onderhandelen en hun registratie op orde hebben om geen inkomsten te missen (item 18).  

 

Voormalig bestuursvoorzitter, Rob Florijn, heeft zich in een interview uit 2010(Skipr, 2010): uitgesproken 

als vervend voorstander van de nieuwe bekostiging in de zorg Het behandelaanbod vrije prijzen mag 

volgens hem opgeschroefd worden naar negentig procent: 

“Laten we het gewoon doen. Aanvaard de consequenties. Ja, dan gaan er ziekenhuizen failliet. Ja, 

bepaalde specialismen verdwijnen uit sommige ziekenhuizen. Maar dan ga ik toch naar een ander 

ziekenhuis?” 

Ook geeft Rob Florijn hier (Skipr, 2010) aan dat medisch specialisten ‘gestimuleerd’ worden om zich te 

vestigen in een maatschap: 

“Om alert te kunnen schakelen is slagvaardigheid een vereiste. Die slagvaardigheid kun je 

bereiken door een eenheid van leiden bij een loondienstsituatie, maar ook door specialisten de 

concurrentie te laten aangaan. Vrijgevestigde specialisten zijn alert op veranderingen in de markt 

en spelen in op kansen. Daar heeft het Diakonessenhuis voor gekozen.” 

 

Het Diakonessenhuis wordt door zorgverzekeraars erkend als een ‘gunstige partij’ maar ziet dit te weinig 

bij de afname van het aantal zorgproducten, het zorgvolume (Diak Jaarverslag, 2013,). Dit kan er op 

wijzen dat zorgverzekeraars niet tevreden zijn met de prijs kwaliteit verhouding van het ziekenhuis. 

De RvB van het Diakonessenhuis gebruikt haar resources om prikkels uit te dienen als sanctie (item 16). 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten van de 

zorgorganisatie en is verplicht incidenten te melden bij de IGZ (Governancecode, 2010) . Zo is de RvB 

bevoegd om specialisten op non-actief te zetten als zij zich niet houden aan afspraken. De dreigementen 

komen verschillende keren naar voren in de onderzochte documenten. In het jaarverslag van 2013(IGZ, 

2014, p. 6). staat vermeld dat de RvB dreigt met “inkorting van het flexibele deel van het honorarium” als 

medisch specialisten hun functioneringsgesprekken niet voeren. Vermoedelijk gebeurde dit vaker. 

Ook vanuit externe partijen kunnen medisch specialisten een sanctie krijgen als zij zich niet houden aan 

de landelijk vastgestelde indicatoren voor kwaliteitsbewaking (item 16). Zo kan een medisch specialist een 

last onder dwangsom in de vorm van een financiële boete ontvangen van de inspectie, om een 

gedragsverandering te bewerkstelligen (IGZ, 2014). Vrijgevestigde specialisten die hun uren niet juist 

declareren ten opzichte van de geleverde zorg kunnen een boete krijgen van de NZa (Nza, 2014, p.16). 

Overigens meldt de NOS (2014) dat de RvB onder bepaalde omstandigheden ook dreigt met soortgelijke 

sancties als medisch specialisten contact zoeken met de pers. 

Er worden binnen het Diakonessenhuis geen structurele beloningen uitgedeeld (item 17), wel zijn er 

nationale prijzen te verdienen, zo wonnen de vakgroepen Interne Geneeskunde en Dermatologie een prijs 

voor het ‘beste coschap OOR Utrecht’ (Diak Jaarverslag, 2013, p.45). 
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Item Uitdelen financiële prikkels ja  nee 

16 Kent het bestuur een (financiële) sanctie toe bij het onderpresteren? X  

17 Kent het bestuur een (financiële) beloning toe bij het optimaal presteren?  X 

18 
Wordt er nadruk gelegd op de eenvoud en zuinigheid bij het gebruik van schaarse 
publieke middelen? X  

Tabel 6. Uitdelen financiële prikkels. 

Concluderend kan worden gesteld dat de kenmerken van prestatiemanagement in grote mate van 

toepassing zijn in de, door het RvB gehanteerde managementstijl, van het Diakonessenhuis. De RvB 

bestuurt met het vaststellen van doelen en het monitoren van indicatoren. Financiële beloningen en 

sancties worden voornamelijk uitgedeeld door externe instanties zoals het IGZ of de NZa, om bijvoorbeeld 

gedrag te veranderen. Het management stuurt met ander soorten prikkels, waaronder de sanctie op het 

non actief zetten van medisch specialisten.  

4.5. SPANNING PROFESSIONALS EN  BESTUURDERS IN DIAKONESSENHUIS 

Nu duidelijk is vastgesteld dat bestuurders prestatiemanagement toepasten en dat medisch specialisten 
professionals zijn, is vast te stellen of er een spanning tussen beide groepen aanwezig is op cultuur en 
structureel niveau. Dit gebeurt aan de hand van de vierde empirische deelvraag: In hoeverre waren de 
aspecten van de spanning tussen professionals en bestuurders die prestatiemanagement toepassen in 
het Diakonessenhuis aanwezig? Om deze vraag te beantwoorden wordt met de besproken theorie van 
Pfeffer (1981) gekeken naar het structurele verschillen: de spanning door taakverschil met items 19 tot en 
met 25. Daarna wordt in gegaan op de aanwezigheid van culturele verschillen met de theorie van Hood 
(2000). 

4.5.1. SPANNING DOOR TAAKVERSCHIL 

De relatie tussen RvB en medisch specialisten bestaat volgens de inspectie uit een “onlosmakelijke 

wederzijdse afhankelijkheid” (item 19): beiden zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van 

patiënten en patiëntenzorg (IGZ,2014, p.15). De RvB dient zich volgens de governance code te 

verantwoorden voor de zorg die geleverd wordt door medisch specialisten (BOZ, 2010, p.44). RvB is 

daarnaast verantwoordelijk voor de risico’s en op strategisch niveau, zowel professioneel-inhoudelijk als 

bedrijfsmatig en financieel-economisch (Diak, 2013, p.8). Zoals besproken kan de inspectie advies, 

stimulering, correctie of dwang toepassen als de RvB zich hier niet aan houdt (IGZ, 2014).  

Toch (item 20) lijken medisch specialisten minder afhankelijk van de resource van bestuurders (budget) 

omdat de meeste specialisten in het Diakonessenhuis vrijgevestigd zijn. Wel zijn zij net als het bestuur, 

sinds de invoer van de prestatiebekostiging, meer afhankelijk van de verzekeringen. De onderlinge 

afhankelijkheidsrelatie tussen medisch specialisten en bestuurders (besproken in paragraaf 4.5.1. als een 

kenmerk van taakverschil) lijkt met de invoer van prestatiebekostiging versterkt te zijn. Het onderzoek van 

Koelewijn (2014, p.271) onderstreept dit: hieruit blijkt dat medisch specialisten zich door de 

bedrijfsmatige hervormingen meer afhankelijk zijn gaan voelen van ziekenhuismanagement. Medisch 

specialisten gaven in dit onderzoek aan dat deze bedrijfsmatige logica ten koste ging van het ‘medisch 

professionalisme’ namelijk: de arts-patiëntrelatie en de maximalisatie van de zorgkwaliteit. 

Formeel gezien wijken de doelen van medisch specialisten en bestuurders niet van elkaar af (item 21): 

beiden hebben, ook volgens de wet (Rijksoverheid, 2014) het doel en de verantwoordelijkheid veilige en 
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kwalitatieve zorg te leveren aan patiënten. De inspectie vraagt zich af of dit ook in de praktijk het geval is 

(IGZ, 2014, p.7). De RvB dient ook rekening te houden met andere doelstellingen. In het jaarverslag 

vormen de eerste twee lange termijn doelstellingen: een betere afstemming van ons zorgaanbod op de 

zorgvraag van patiënten en verwijzers en een verhoging van de doelmatigheid van inzet van personeel en 

middelen, zie h 4.5 (Jaarverslag 2013, p.7).  

Er is geen sprake van een tekort aan resources, maar wel een verandering van het aanbod van resources 

die leidt tot een spanning door taakverschil (item 24 en 25). Dit is terug te zien in de jaarverslagen. Eerder 

is besproken dat het ziekenhuis voor haar inkomsten sinds 2012 moet onderhandelen over een groter 

deel van de prijs van haar zorg (Ministerie VWS, 2011). Het eigen vermogen is, inclusief het effect van 

deze onderhandelingen, in 2013 gestegen naar 7,1 miljoen (Diak, 2014, p. 24).In het jaarverslag (2013, 

p.28) staat dan ook dat het ziekenhuis ‘afhankelijker is geworden van de te behalen productie’. Dit effect 

is bij het Diakonessenhuis ook zichtbaar in de bedrijfsvoering. Uit de tabel van het jaarverslag (2013, p. 7). 

wordt duidelijk dat de ‘DBC- zorgproducten van het A-segment slinken vanaf 2011, dit zijn de producten 

waarvan een vaste prijs is vastgesteld door de overheid. Gelijktijdig is te zien de opbrengsten van het B-

segment meer dan verdubbeld zijn sinds 2011.  

Opvallend is dat de invoer van de prestatiebekostiging in 2011 er toe leidt dat de taken en van medisch 

specialisten en bestuurders die prestatiemanagement toepassen steeds meer overeenkomen (zie 

paragraaf 4.3.2). Medisch specialisten moeten nu meer letten op het bieden van ‘goedkope’ zorg. Het 

ziekenhuis stelt RVE-teams in voor de prestatiebekostiging en daardoor krijgen specialisten meer 

management taken. Deze overlap lijkt de spanning te doen toenemen. 

Uit het jaarverslag van 2013 (p.29) blijkt namelijk dat het ziekenhuis moet wennen aan deze nieuwe 

taakverdeling:  

“We hebben gemerkt dat, uit de verontwaardiging op de zakelijke insteek van verzekeraars in het 

inkopen van zorg, geconcludeerd kan worden dat ook het Diakonessenhuis nog een slag te maken 

heeft in ondernemerschap en zakelijkheid in sturing van haar organisatie. Deze zakelijkheid is 

immers nog maar een eerste stap.” 

Een tweede element die zorgt voor een spanning tussen de RvB en de medisch specialisten is dat beide 

groepen anders denken over de uitvoering over het leveren van veilige zorg (item 22). Hiervoor zijn ten 

minste twee aanwijzingen. In 2014 stapte de Raad van Bestuur naar de inspectie vanwege onvrede over 

het functioneren van medisch specialisten met de woorden:  

“De cultuur in het ziekenhuis wordt gekenmerkt door grote mate van vrijblijvendheid m.b.t. 

kwaliteitssystemen, er is onvoldoende risicobesef, een misplaatste opvatting over professionele 

autonomie, geen goede cultuur van elkaar aanspreken, er wordt niet of moeizaam geleerd van 

gemaakte fouten, er worden te veel calamiteiten gemeld, er is falende communicatie, falende 

regie door hoofdbehandelaars en ten slotte worden de calamiteiten volgens de RvB zelfstandig 

door specialisten niet herkend, erkend en gemeld ( IGZ, 2014, p.25). 

De kritiek van medisch specialisten op kwaliteitssystemen en op calamiteiten procedure richt zich op 

beleidsuitvoering. Het bestuur medische staf geeft in het rapport van de inspectie aan(IGZ, 2014, p.14):  

“dat bij het bestuur medische staf geen oorzaken bekend zijn waarom de raad van bestuur de 

benoemde zorgen heeft en met de inspectie in gesprek is gegaan; de stellige overtuiging te 
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hebben dat de zorg veilig is; dat er geen disfunctionerende vakgroepen of disfunctionerende 

medisch specialisten zijn.”  

Ze constateren een probleem (IGZ, 2014, p.29):  

“De totstandkoming van calamiteitenanalyses is niet goed georganiseerd.” 

De inspectie constateert dan ook dat het inzicht en de risicoperceptie van de twee groepen 180 graden 

verschilt (IGZ, 2014, p.14). Op 7 november 2014 stapt bestuursvoorzitter Rob Florijn op “na een zakelijk 

verschil van inzicht” (NOS, 2014). Het is onduidelijk of dit gaat over het verschil in het bestuur onderling, 

maar het lijkt aannemelijk dat dit verschil gaat over het BMS.  

Bestuurders en medisch specialisten bezitten deels andere achtergrond (item 23). De medisch specialisten 

in het ziekenhuis hebben een academische scholing op het gebied van geneeskunde genoten. Rob Florijn, 

de voorzitter van de RvB, was werkzaam bij de financiële adviespoot van Ernst & Young International, 

tevens bekleedde hij management posities bij ABN AMRO, Aegon en Delta Lloyd (Diak, 2014). Willem 

Hustingx, lid van de RvB en verantwoordelijk voor kwaliteit en veiligheid, was voorheen medisch specialist 

in het ziekenhuis. Bestuurders hebben dus gedeeltelijk andere scholing genoten dan de medisch 

specialisten.  

 Taakverschil ja  nee 

19 Zijn acties van medisch specialisten bepalend voor het functioneren van bestuur?  X  

20 Zijn acties van bestuur bepalend voor het functioneren van medisch specialisten X X 

21 Hebben bestuurders en werknemers andere doelen? X X 

22 Hebben bestuurders en werknemers een andere kijk op de uitvoering? X  

23 Hebben bestuurders en werknemers een andere achtergrond (Scholing)? X X 

24 
Is er sprake van steeds minder budget dan de organisatie wenst? (tekort) 
 (Pfeffer & Salancik, 1974, p.465) X  

25 
Is er sprake van een steeds minder aanbod van expertise dan de organisatie wenst? 
(tekort)  X 

Tabel 7. Taakverschil. 

Concluderend kan worden gesteld dat er tussen medisch specialisten en de RvB enigszins sprake is van 

een spanning door taakverschil. Deze komt vooral tot uiting in de afhankelijkheidsrelatie, de RvB lijkt 

vooral afhankelijk van medisch specialisten omdat zij eindverantwoordelijk is. Er is niet duidelijk sprake 

van een ‘toenemend tekort aan resources’. Wel bleek dat prestatiebekostiging in 2011 invloed heeft 

gehad op de spanning tussen medisch specialisten en de RvB omdat de toewijzing van resources - 

waarover het bestuur beschikt - onzeker is geworden . De doelen van beide groepen komen sinds de 

invoer van de prestatiebekostiging in 2011 steeds meer overeen omdat specialisten meer management 

taken krijgen. Er is een verschil in de zienswijze over de uitvoering van deze gemeenschappelijke doelen 

(waaronder het leveren van veilige zorg). De RvB vindt dat de calamiteitenprocedure niet goed wordt 

uitgevoerd terwijl medisch specialisten de totstandkoming van calamiteitenanalyses niet goed 

georganiseerd vinden. 

4.5.2. SPANNING DOOR CULTURELE VERSCHILLEN 

Nu helder is dat bestuurders op het Diakonessenhuis prestatiemanagement toepassen en dat medisch 

specialisten in het Diakonessenhuis te typeren zijn als professional, kan worden nagegaan of er culturele 
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verschillen zijn tussen deze twee groepen. Voor de aanwezigheid van culturele verschillen tussen 

professionals en bestuurders die prestatiemanagement toepassen wordt getest of professionals 

kenmerken van de egalitaire cultuur vertonen en of de bestuurders die prestatiemanagement toepassen 

kenmerken vertonen van een hiërarchische cultuur (Hood, 2000,p.90). Hierbij wordt, zoals in de theorie 

besproken, in dit onderzoek specifiek gekeken naar het gedrag op de frontstage (Gofmann, 1963). 

Egalitaire cultuur 

Medisch specialisten hechten weinig belang aan de ‘preventieve regels’ die het Diakonessenhuis hanteert 

om de veiligheid te waarborgen (item 26). De inspectie stelt zodoende dat er aanwijzingen zijn voor een 

‘ontkennende cultuur’ bij medisch specialisten. Deze typeert zich met een passieve houding: ‘bij ons gaat 

niets fout, wij leveren goede kwaliteit, dus waarom je tijd verdoen met preventieve veiligheidsactiviteiten’ 

(IGZ, 2014, p.10). Uit de voorafgaande paragraven bleek al dat medisch specialisten moeite hebben met 

het uitvoeren van calamiteitenprocedures (item 26). 

Medisch specialisten vinden het belangrijk om invloed te hebben op de besluitvorming met de RvB (item 
27). Uit het onderzoek van Koelewijn et al. (2014) blijkt dat medisch specialisten van algemene 
ziekenhuizen, zoals het Diakonessenhuis, in het bijzonder waarde hechten aan instelling-gerelateerde 
belangen. Zo gaven ze aan dat ze graag invloed hebben op de collega’s waar ze mee werken, ze willen 
graag goede faciliteiten , autonoom werk, en hechten veel belang aan inspraak op het beleid van het 
ziekenhuis ( item 27, 28,32) (Koelewijn, 2014, p.181). Uit het verslag van de inspectie blijkt dan ook dat de 
medisch specialisten zich in 2014 gepasseerd voelen door de RvB nadat zij een brief hebben gestuurd naar 
de inspectie (IGZ, 2014) (28). 
 
Hoewel medisch specialisten kritiek hebben op de RvB lijken ze ook moeite te hebben met wederkerige 
controle (item  30). Zoals eerder gesteld (paragraaf 4.3: professionals) is er een IMFS systeem waarbij 
medisch specialisten hun eigen functioneren bekritiseren:” Onderdeel van het portfolio is bijvoorbeeld de 
360 graden feedback. (Jaarverslag 2013, p. 68) (item 31). In het rapport van de inspectie staat dat maar 75% 
een evaluatie gesprek heeft gehad, in 2010 was dat nog maar 30%. Mogelijk hebben specialisten hier 
geen behoefte aan. Hier wordt verder op in gegaan in paragraaf 4.6.4 over weerstand. 
 
Hoewel dit onderzoek zich beperkt op de frontstage zijn er aanwijzingen dat de interne cultuur niet erg 
vredelievend is. De RvB merkt in een brief naar de IGZ al op dat verhoudingen tussen vakgroepen verre 
van optimaal zijn (IGZ, 2014, p.6):  
 

“De cultuur van elkaar aanspreken en bevragen onder en tussen artsen en verpleegkundigen is 
verre van optimaal.”   
 

Het BMS lijkt dit in een later rapport van de inspectie te bevestigen en niet te weerleggen (IGZ, 2014, p.9): 
 

‘Er wordt wel eens ruw met elkaar omgesprongen: kort door de bocht zonder franje. Dit betreft 
medisch specialisten onderling maar mogelijk ook jegens verpleegkundigen” 

 
Aan de inspectie laat het BMS echter blijken dat zij zich “niet herkennen in de ernst van de calamiteiten”, 
“de stellige overtuiging hebben dat de zorg veilig is” en dat zij “de totstandkoming van de 
calamiteitenprocedure niet goed georganiseerd” vinden (IGZ, 2014, p.14). De RvB is hier verantwoordelijk 
voor, zodoende lijkt het dat zij zich hiermee indirect op het bestuur richten (Item 29).  
 

Item Egalitaire cultuur ja  Nee 

26 Hechten werknemers weinig belang aan regels/richtlijnen? (lage grid) X X 

27 
Presenteren de werknemers zich als groep die waarde hecht aan participatie? (hoge 
group) X  
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28 Zien werknemers participatie als oplossing van een crisis of falen? X X 

29 Stellen werknemers dat bestuurders de oorzaak zijn van het falen? X  

30 Hechten werknemers waarde aan controle uit wederkerigheid? X X 

31 Gebruiken werknemers eigen criteria (los van het bestuur) om succes te meten? X  

32 Zien werknemers autonomie als oplossing van een crisis of falen? X X 

Tabel 8. Egalitaire cultuur. 

Hiërarchische cultuur 

Item 33 tot en met 37 stelt vast of er binnen het bestuur sprake is van een hiërarchische cultuur. De RvB 

vindt dat medisch specialisten – vooral op het Operatie Kamer Complex– te ‘vrijblijvend met regels 

omgaan’ (item 33). Tevens is duidelijk dat het bestuur deze ‘vrijblijvendheid’ als risicovol ervaart. De RvB 

schetst een verband tussen het risico voor de zorg en de ‘ongezonde- en onveilige werkcultuur ‘waarin 

niet-nakoming of overtreding van veiligheidsrichtlijnen en planningsregels in combinatie met 

onvoldoende zichtbare en optredende leiding het werkklimaat domineren’ (IGZ,2014). Tegen de NOS 

(2014) meldt de heer Florijn: 

“Normen veranderen en het is teamwerk. Dat vereist van professionals dat ze continue van elkaar 

moeten weten wie wat doet en hoe. Dat proces stelt hoge eisen en wij vonden dat dat op een 

aantal onderdelen niet snel genoeg ging.” (item 35). 

Als oplossing en ter voorkoming van meer ‘ongemakken’(item 34 en item 36 ) vraagt het RvB de inspectie 

om een advies. Tevens stuurt het bestuur de medisch specialisten in mei 2014 een bestuursbesluit, met 

daarbij een aangehechte notitie ‘naleving en handhaving toepasselijke richtlijnen, protocollen, 

kwaliteitssystemen/patiëntveiligheidsrichtlijnen op en rondom het OKC” die de bestaande maatregelen 

expliciteren (IGZ, 2014, p.2). Specialisten en medewerkers die afgesproken regels niet nakomen worden 

op non actief gezet worden gezet en -in het ergste geval- worden ontslagen, als ze eerder gestelde 

waarschuwingen negeren. In de brief naar de inspectie schetst het bestuur verder dat zij de interim 

managers en zittende managers voor een periode van 3 maanden gaan vervangen. Bestuurders spraken 

niet over individuele gevallen maar richtten zich hierbij op alle medisch specialisten (IGZ, 2014, p.26) 

(item 37). 

 

Item Hiërarchische cultuur ja  Nee 

33 
Hecht het bestuur een zichtbaar grote waarde aan regels, richtlijnen/ procedures? 
(hoge grid) X X 

34 Gebruikt het bestuur regulering en processen om chaos te voorkomen? X  

35 
Richt het bestuur zich op groepen werknemers i.p.v. individuen in de organisatie? 
(hoge group) X  

36 
Ziet het bestuur de inzet van meer expertise, regels en sturing door managers als 
oplossing voor een crisis of falen? X  

37 
Stellen bestuurders het niet in acht nemen van regels/ proces, gebrek aan erkenning 
expertise als oorzaak van falen? X  

tabel 9. Hiërarchische cultuur. 

Concluderend. Er zijn enkele aanwijzingen dat de spanning tussen medisch specialisten en de bestuurders 

mogelijk ontstaat doordat beide groepen een andere sturingscultuur prefereren en uitdragen. Het 

bestuur lijkt de hiërarchische cultuur te prefereren terwijl de professionals een egalitaire cultuur 

aanhangen. Er is enkel gekeken naar het gedrag dat wordt geuit wanneer medisch specialisten en 
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bestuurders die prestatiemanagement zich naar buiten presenteren (eerder geduid met de frontsage). Er 

zijn mogelijk ook problemen met de interne verhoudingen tussen specialisten, deze hebben te maken met 

wederzijdse controle. 

4.6. BESTUURSFALEN IN DIAKONESSENHUIS 

In dit onderzoek wordt (met item 38 tot en met 46) gekeken of er in het Diakonessenhuis sprake is van 

bestuursfalen met behulp van de definitie uit de besproken theorie:  Er is sprake van bestuursfalen als er 

een of meerdere, op elkaar volgende incidenten hebben plaatsgevonden die in belangrijke mate 

veroorzaakt worden door een ondernomen of juist niet ondernomen actie van het bestuur met als gevolg 

schade voor de missie, doelen en of legitimiteit van de organisatie (Bovens & Hart, 1996, p.4; Sawhill en 

Williamson, 2001; Mordaunt en Comforth, 2004; Einarsen et al. 2007, p.9; GIlelspie & Dietz, 2009, p.12). 

Bij de omschrijving van bestuursfalen staat de problematiek rond calamiteiten en calamiteitenprocedures 

centraal. Om het overzicht te bewaren wordt gerefereerd naar de beschrijving in paragraaf 4.1. 

Een of meerdere, op elkaar volgende incidenten 

Het eerste kenmerk van bestuursfalen is het plaatsvinden van een of meerdere, op elkaar volgende 

incidenten. Uit de documenten komt niet naar voren dat het ziekenhuis in de loop van 2011tot 2014 te 

maken heeft gehad met een dreigend faillissement (item 38,69, 367). Uit het Jaarverslag blijkt het 

volgende: “de financiële positie van het Diakonessenhuis is gezond op basis van het eigen vermogen, de 

gerealiseerde resultaten in de afgelopen jaren en de meerjarenverwachtingen’ (Jaarverslag 2013, p.24). 

Toch zijn er wel financiële problemen binnen het Diakonessenhuis (Item 38, 69, 367). Het jaarverslag van 

het Diakonessenhuis is in 2013 niet goed gekeurd. Dit, vanwege de onduidelijke norm rond ‘registratie- en 

declaratieregels’ van medisch specialisten. De externe accountant heeft om deze reden een verklaring 

met een beperking afgegeven over de laatste jaarrekening van het Diakonessenhuis (Diak, 2013, p.24). Het 

Nederlands Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) meldt dat een verklaring met beperking wordt 

afgegeven als de accountant de juistheid en volledigheid van een deel van de cijfers in de jaarrekening 

niet kan vaststellen (NBA, 2014). Een dergelijk zogenaamde oordeelonthouding wordt alleen afgegeven 

“als de hele financiële positie daardoor diepgaand onzeker is”. Het NBA stelt dat er meer facturatie 

onzekerheden zijn sinds de prestatiebekostiging van 2011 en dat deze nu ook doorwerken in de omzet in 

de reguliere jaarrekening van ziekenhuizen.  

Zoals gemeld in paragraaf 4.1 vormt het aantal incidenten een probleem binnen het ziekenhuis. Het 

aantal meldingen in het Diakonessenhuis stijgt sinds 2011 (item 39 en 40). Meldingen bestaan uit 

calamiteiten, ernstige incidenten, en trends van meldingen. Het aantal meldingen in 2011 van 2.484 

meldingen, in 2012: 2.612 tot in 2013: 2.720 meldingen (Diak, 2012, p.33; Diak, 2013, p.15.). Calamiteiten 

zijn ‘een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die 

tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt of cliënt van de instelling heeft geleid’ 

(IGZ, 2014 ).De stijging van het aantal meldingen lijkt toename van het aantal SIRE- onderzoeken te 

verklaren: In 2013 vonden er 17 SIRE-onderzoeken plaats naar aanleiding van incidenten, in de jaren 

daarvoor lag het maximum op 11 SIRE- onderzoeken per jaar. Het aantal ernstige calamiteiten is gelijk 

gebleven in 2011 en 2013 en schommelt rond een aantal van acht per jaar. Het in 2012 geschetste doel 

voor 25% minder calamiteiten is niet gedaald, maar het cijfer van 2012 is niet traceerbaar (Diak, 2013). 

Buiten het oplopend aantal meldingen is het sterftecijfer in 2012 niet hoog: Het HSMR cijfer van het 

ziekenhuis is in 2012 is 102, en wijkt niet significant af van het gemiddelde (Diak, 2012, p.29).  
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Buiten de genoemde cijfers is het waarschijnlijk dat het aantal calamiteiten en meldingen hoger ligt dan 

de jaarverslagen doen vermoeden (item 20). Zoals in paragraaf 4.1.vermeld zijn er in de periode 2011-

2014 ook problemen rond het onderzoek naar calamiteiten (IGZ, 2014, p.8): het bestuur weigert in 2012 

een extern onderzoek naar het VMS-systeem en past de calamiteitenprocedure diverse malen aan. In 

2014 is de situatie potentieel bedreigend voor de patiënten (en medewerkers en het ziekenhuis). De 

inspectie meldt: “Risico’s zijn niet of eenzijdig in beeld, worden niet erkend en herkend door essentiële 

betrokkenen” (IGZ, 2014, p.15).  

Het ziekenhuis had in 2011 overigens ook te maken met twee ICT storingen. Dit had als gevolg dat 

poliklinieken moesten sluiten en ambulances naar andere ziekenhuizen werden omgeleid. Oorzaak van de 

storing was een technisch mankement (Diak, 2011, p.61). 

Item Item 2 Een -of meerdere in navolging van elkaar plaatsgevonden - incident(en)  JA NEE 

38 69/367 Zijn er financiële problemen? X  

39  Is er sprake van opeen navolgende calamiteiten? X  

40  Is er sprake van opeen navolgende ongelukken? X  

Tabel 10. Een – of meerdere - in navolging van elkaar plaatsgevonden incidenten. 

Schade missie, doelen, taken, legitimiteit organisatie 

De Raad van Bestuur is formeel verantwoordelijk voor de (integrale) kwaliteit en veiligheid van de zorg in 

het ziekenhuis (IGZ, 2014, p.7). Het RvB dient zich te verantwoorden richting de inspectie en de NZa met 

als juridische basis de Kwaliteitswet Ziekenhuizen (Overheid, 2014). Een specifieke leidraad voor het 

bestuur is de governancecode zorg (BOZ, 2014). Onder ‘verantwoorde zorg’ verstaat de RvB: 

cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg die geleverd wordt via een doelmatige en transparante 

bedrijfsvoering”.. De kerntaak van het bestuur was zoals omschreven: “kwalitatief hoogwaardige 

medische en verpleegkundige zorg leveren op de juiste plaats en toegankelijk voor iedereen” (Jaarverslag, 

2013, p.8). 

Het bestuur conformeert zich niet voldoende met artikel 4.1. uit de Kwaliteitswet zorginstellingen (item 

41). Hierin staat: “De zorgaanbieder meldt iedere calamiteit die in het ziekenhuis heeft plaatsgevonden” 

(Overheid, 2014). Hoewel het bestuur in het jaarverslag van 2011 (p.64) nog meldt dat ‘het 

implementeren en waarborgen van het interne calamiteitenplan’ adequaat verloopt, is deze in 2014 nog 

steeds niet op orde. Het stijgend aantal meldingen en de uitvoering van de calamiteitenprocedure 

brengen het ziekenhuis schade toe(item 24).De inspectie concludeert in 2014 dat de Raad van Bestuur 

het, ondanks ingezette maatregelen, niet lukt om ‘veilige zorg’ te garanderen en dat de situatie voor de 

veiligheid van patiënten en de kwaliteit van de gezondheidszorg potentieel bedreigend was. (IGZ, 2014, 

p.19).  

Wel lijkt het er op dat het bestuur moeite heeft om de focus aan te brengen met haar taken en doelen 

(item 41). Hoewel de taak: het leveren van veilige en kwalitatief goede zorg wettelijk vast staat zijn er 

meerdere doelen waar de bestuurder zich aan moet houden: een betere afstemming van het zorgaanbod 

op de zorgvraag van patiënten en verwijzers en een verhoging van de doelmatigheid van inzet van 

personeel en middelen. Pas in het jaar 2013 wordt er nadrukkelijk gemeld dat ‘kwaliteit en veiligheid’ 

centraal staat (Jaarverslag 2013, p. 15). De focus op andere doelen was mogelijk schadelijk voor de 

veiligheid. In paragraaf 6 wordt hier dieper op in gegaan. 
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De RvB implementeert geen besluiten of strategieën die tegenstrijdig zijn met de gestelde taken en 

doelen(waaronder de governancecode)(item 42). In de beschrijving van de problematiek (zie paragraaf 

4.1.) is gemeld dat het bestuur in de periode 2011-2014 zelf diverse maatregelen neemt om de veiligheid 

te bewaken. Tevens stuurt het op indicatoren van het VMS, de inspectie en de Na. Een voorbeeld hiervan 

is de invoer van het IMS systeem: Medewerkers kunnen ernstige misstanden melden via een digitaal 

systeem (IMS). Ook wordt er in 2011 een calamiteitenteam opgezet en een SBAR methode ingevoerd. 

Tevens is er een nieuwe commissie in het leven geroepen voor het afhandelen van meldingen op het 

niveau van de afdeling: de VIM-commissie.  

 

Item Item 2 Schade missie, doelen, taken, legitimiteit organisatie JA NEE 

41 
356/ 
365 

Conformeren bestuurders zich niet aan de publieke algemeen geldende 
doelen/ taken voor de instelling? X  

42 
357 
401 

Zijn er besluiten of strategieën geïmplementeerd die niet overeenkomen met 
eerder gestelde doelen/taken van de organisatie?  X 

43  
Is er schade ten opzichte van bestaansrecht, naleven nationale of 
internationale normen, wetten en, of overeenkomsten X  

Tabel 11. Schade missie, doelen, taken, legitimiteit organisatie 

Direct of indirect gevolg van actie/ non-actie bestuurder 

Het derde kenmerk van bestuursfalen gaat over de oorzaak van de incident(en) en specifiek over de rol 

van de bestuurder hierbij. Uit de vorige paragraaf werd duidelijk dat het ziekenhuis vanaf begin 2012 tot 

2014 te maken heeft met een stijgend aantal opeenvolgende meldingen. Ook bleek dat de 

calamiteitenprocedure niet op orde is wat schade toebracht.  

Ten eerste is de RvB eindverantwoordelijk voor het leveren van kwalitatieve en veilige zorg. Dit staat 

onder meer in de Kwaliteitswet Zorginstellingen (item 46) (Overheid, 2014; IGZ, 2014, p.19). De 

verantwoordelijkheid van medisch specialisten richt zich specifiek op de professionele standaard en het 

RvB moet zich verantwoorden over de organisatie van zorg en ziet ‘een goed functionerend 

risicobeheersing- en controlesysteem’ dan ook als haar primaire verantwoordelijkheid (Diak, 2013, p.52; 

IGZ, 2014, p.15 ). 

De RvB is nalatig geweest, voor - en na, het plaatsvinden van incidenten(item 26, 395): in de vorige 

paragraaf is te lezen dat het bestuur maatregelen heeft ingevoerd voor veilige zorg (zoals een veilige 

calamiteitenprocedure) maar dat het niet gelukt is om een veilige situatie te creëren. Tevens lukt het de 

RvB niet te gemoed te komen aan de wens uit 2012 van De Raad van Toezicht voor een 

meerjarenbeleidsplan kwaliteit en veiligheid (Diak, 2013, p.61). Of wel zoals de inspectie het verwoord: De 

RvB heeft ingegrepen en maatregelen genomen. Echter deze maatregelen hebben niet de uitkomst 

opgeleverd die nodig is (IGZ, 2014, p.19). 

Hoewel de RvB juridisch gedeeltelijk eindverantwoordelijk en nalatig is (item 45 en 395) dat het niet 

aannemelijk is dat de leden van de RvB direct betrokken zijn geweest toen incidenten hebben 

plaatsgevonden (item 44). Meldingen betreffen voornamelijk de zorg die geleverd wordt door 

medewerkers, waaronder medisch specialisten. Zo is de aard van meldingen opgedeeld in: de 

behandeling/ verzorging van patiënten, bloedproducten, medicatie, de mate waarop informatie wordt 

verschaft, techniek en onderhoud (Jaarverslag, 2013).  
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Een oorzaak kan ook liggen in 'laagdrempelig’ mogelijk maken van melden (Jaarverslag, 2013, p.77). Door 

de invoering van het IMS systeem en VIM-teams op ziekenhuisafdelingen - met de introductie van de 

VIM-teams op de meeste ziekenhuisafdelingen is het aantal ernstige meldingen in twee jaar tijd 

verviervoudigd - (Jaarverslag 2011, p.36) of de nadruk op kwaliteit en veiligheid van de inspectie.  

 

Item Item 2 direct of indirect gevolg van actie/ non-actie bestuurder JA NEE 

44  Is de bestuurder direct betrokken bij het incident  X 

45 395 Is de bestuurder nalatig in de periode voor het plaatsvinden van het incident? X  

46 28/360 Is de bestuurder formeel aansprakelijk voor het plaatsvinden van het incident?  X  

Tabel 12. Direct of indirect gevolg van actie/ non-actie bestuurder. 

Concluderend kan worden gesteld dat er sprake is van bestuursfalen in het Diakonessenhuis. Het aantal 

meldingen in het ziekenhuis stijgt in de periode 2011-2014. Het cijfer is omstreden, omdat er problemen 

zijn met het onderzoek en melden van calamiteiten. Opvallend is dat er financiële problemen zijn: de 

jaarrekening kan niet goedgekeurd worden door de accountant. Het stijgend aantal meldingen en een 

slecht functionerende calamiteitenprocedure bleken schadelijk voor de missie, doel en legitimiteit van de 

organisatie: het zorgde voor een situatie die voor de veiligheid van patiënten en de kwaliteit van de 

gezondheidszorg potentieel bedreigend was. De RvB is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en 

veiligheid van de zorg. De RvB was nalatig: het lukte de RvB ondanks ingezette maatregelen niet de 

schadelijke situatie te voorkomen en te verhelpen.  

 

4.7. CONDITIES VOOR ONTSTAAN VAN BESTUURSFALEN DOOR SPANNING  

Nu in de voorgaande paragrafen is vastgesteld dat de medisch specialisten overwegend te typeren zijn als 

professional, het bestuur prestatiemanagement uitvoert, er sprake was van bestuursfalen en er 

structurele en culturele kenmerken zijn getraceerd die duiden op een spanning tussen beide groepen, is 

het mogelijk om na te gaan of de condities die volgens de theorie een rol spelen bij spanning met 

bestuursfalen, in het Diakonessenhuis aanwezig waren. Dit wordt in deze paragraaf nagegaan door de 

laatste empirische deelvraag te beantwoorden:  

In hoeverre waren de condities die volgens de literatuur een rol spelen bij het ontstaan van 

bestuursfalen door de spanning tussen professionals en bestuurders die prestatiemanagement 

toepassen, van belang bij het bestuursfalen in het Diakonessenhuis?  

Uit deze laatste theoretische deelvraag kwamen vier hypotheses voort die zijn genoemd in hoofdstuk 3.8. 

De bovenstaande laatste empirische deelvraag wordt beantwoord door deze vier hypothesen te toetsen. 

Aan het eind van de deelparagraaf worden de hypothesen verworpen of aangenomen. 
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4.7.1. MACHTSSTRIJD, INTENSIVERING SPANNING EN BESTUURSFALEN: TOETSING 

HYPOTHESE 1 

Nu is vastgesteld dat er enigszins sprake is van spanning door taakverschillen (item 47 t/m 50) tussen 

medisch specialisten en de RvB – die voornamelijk tot uiting komt in een andere kijk op de uitvoering van 

beleid – is de eerste hypothese te toetsen:  

H1. Een machtsstrijd tussen professionals en bestuurders die prestatiemanagement toepassen 

intensiveert de spanning wat het ontstaan van bestuursfalen bevordert. 

Item 47 tot en met item 50 wijzen uit of er binnen het Diakonessenhuis in de periode 2011-2014 sprake 

was van een machtsstrijd, waardoor de intensiteit van de spanning tussen medisch specialisten en 

bestuurders opliep tot en zo bijdroeg aan bestuursfalen. In het slot van deze paragraaf wordt hypothese 1 

verworpen of aangenomen. 

Naar aanleiding van de prestatiebekostiging, zoals besproken (zie paragraaf.4.3.), een nieuw 

besturingsmodel geïmplementeerd. Dit leidde er toe dat taken meer overeenkomen en de spanning 

intensiveerde. De betrokkenheid van medisch specialisten is essentieel om dit nieuwe systeem te laten 

functioneren (Item 48). Vakgroepen binnen het ziekenhuis zijn nu expliciet medeverantwoordelijkheid 

voor het realiseren van goede zorg tegen aanvaardbare kosten (Diak, 2013, p. 18). Medisch specialisten 

worden gedwongen om de zorg zo doeltreffend mogelijk te bieden. Alle externe opbrengsten komen 

namelijk terecht bij de RVE’s: het decentraal management is verantwoordelijk voor de omzet en moet 

operationeel bij sturen als op weekniveau de productie achterblijft. (Diak, 2013, p.28). De RVE-voorzitter 

is een medisch specialist die samenwerkt met een manager (Diak, 2013, p.9).  

Nu medisch specialisten meer verantwoordelijkheid dragen voor het realiseren van doeltreffende zorg, 

hebben ze ook meer invloed gekregen waardoor de macht in het ziekenhuis verspreid is (item 49). 

Samenwerking is belangrijk en daarom is met de invoer van het nieuwe besturingsmodel (BSV), zoals 

besproken, ook een nieuw overleg vorm ingevoerd tussen BMS en de RvB waardoor het BMS meer 

inspraak en zeggenschap op strategisch- medische beleidsvoering heeft (Diak, 2012, p.18). Medisch 

specialisten moeten zoveel mogelijk zorg leveren tegen een lage prijs, doen ze dit niet dan heeft dit direct 

effect voor de onderhandelingen met de verzekeraar en op de concurrentiepositie van het ziekenhuis. Het 

verschil in visie over de uitvoering van beleid en de toegenomen invloed en importantie van medisch 

specialisten gaf een voedingsbodem voor een machtsstrijd.  

De RvB had er een groot belang bij dat medisch specialisten hun ‘nieuw’ verkregen verantwoordelijkheid 

adequaat zouden invullen. Zoals besproken merkte de RvB op dat medisch specialisten het systeem niet 

goed oppakten. Dit geldt vooral voor de specialisten van de RVE van het Operatie Kamer Complex (OKC). 

Volgens de RvB is er in 2014 een grote mate van vrijblijvendheid onder medisch specialisten voor 

compliance met diverse kwaliteitssystemen (zoals hygiëne richtlijnen) (IGZ,2014, p.26). (item 50). De 

intentie van dit gedrag van medisch specialisten (item 51) is niet duidelijk. Het kan ook zijn dat medisch 

specialisten er niet aan toe komen en dus niet bewust schermen (IGZ, 2014, p.13).  Hierover volgt in 

paragraaf 4.7.4. meer.  
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De RvB schermt in 2013 met sancties (schorsingen en toelatingsovereenkomsten) (item 50) om medisch 

specialisten te dwingen hun gedrag te veranderen (paragraaf 4.4.). Er zijn al enkele specialisten van hun 

functie ontheven en vervangen (IGZ, 2014, p.26). Deze manier van ‘schermen’ leidt –vanwege eerder 

genoemde taakverschillen - niet tot verbeteringen maar eerder tot meer spanning en wederzijds 

wantrouwen. Medisch specialisten zetten hun kennis (resource) niet in volgens de methode die de RvB 

wenst. Meldingen nemen toe. Onderzoek naar meldingen functioneert niet volgens de inspectie. Het 

bestuur was niet in staat om het nieuwe bekostigingsmodel, naar aanleiding van de prestatiebekostiging 

in 2011, adequaat te implementeren op alle niveaus en medisch specialisten op een verantwoordelijke 

manier te laten werken met het nieuwe besturingsmodel. In 2014 is er sprake van een schadelijke situatie 

“die potentieel bedreigend is voor de patiënten en medewerkers”, in paragraaf 4.5. gedetailleerd 

omschreven als bestuursfalen. Op 25 maart 2014 trekt stafvoorzitter van het BMS, T. Kloosterman, zich 

terug vanwege een geschil met de RvB ( IGZ, 2014, p.28; Diak, 2014). Op 6 november 2014 stapt de 

bestuursvoorzitter R. Florijn op vanwege “een zakelijk verschil in inzicht over het te voeren kwaliteitsbeleid” 

(Diak, 2014). 

Item Machtsstrijd door taakverschil ja  nee 

47 Is de betrokkenheid / expertise van medisch specialisten essentieel? (importantie) X  

48 
Zijn medisch specialisten direct betrokken bij de besluitvorming van de top? (verdeling 
invloed) X  

49 Schermt het bestuur en leidt dit tot problematische inzet andere resource? X  

50 Schermen werknemers en leidt dit tot problematische inzet andere resource? X X 

Tabel 13. Machtsstrijd door taakverschil. 

Concluderend Uit bovenstaande redenering blijkt dat deze hypothese is aangenomen. Er is sinds de 

invoer van prestatiebekostiging in 2011 een voedingsbodem voor een machtsstrijd. Ten eerste is de 

invloed tussen BMS en de RvB meer verspreid door de invoer van het BSV en door de invoer van de RVE-

management teams. Ten tweede is de rol van medisch specialisten hiermee ook belangrijker geworden. 

De taken voor medisch specialisten tonen steeds meer overeenkomsten met die van de RvB. De spanning 

tussen medisch specialisten en de RvB lijkt door de nieuwe taakverdeling te zijn opgelopen. Specialisten 

kregen meer taken van het management (waaronder doeltreffende zorg) maar dachten nog steeds anders 

over de uitvoering. Er zijn diverse aanwijzingen voor het schermen met resources vanuit het bestuur, dit 

komt tot uiting in het dreigen met schorsingen richting medisch specialisten. De dwangmaatregelen lijken 

niet tot verbeteringen te leiden, af te zien aan het toenemend aantal meldingen en het onveilige klimaat. 

Medisch specialisten zetten hun expertise niet in op de manier waarop de RvB dit wenst. Er ontstaat een 

schadelijke situatie en er is sprake van bestuursfalen.  

4.7.2. CULTURELE BOTSING, INTENSIVERING SPANNING EN BESTUURSFALEN: TOETSING 

HYPOTHESE 2 

Nadat is vastgesteld dat medisch specialisten kenmerken vertonen van professionals dat de RvB 

prestatiemanagement toepassen en tevens is vastgesteld dat er in de frontstage sprake is van spanning 

door culturele verschillen -waarbij de medisch specialisten een egalitaire cultuur nastreven en de RvB een 

hiërarchische sturingscultuur prefereren– is nu de tweede hypothese te toetsen:  

H2. De dominantie van een van de twee sturingsculturen intensiveert de spanning tussen professionals 

en bestuurders die prestatiemanagement toepassen wat bestuursfalen bevordert. 
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Item 51 tot en met item 56 wijzen uit of er binnen het Diakonessenhuis in de periode 2011-2014 sprake 

was van een culturele botsing (conditie 2), waardoor de intensiteit van de spanning tussen medisch 

specialisten en bestuurders opliep en zo bijdroeg aan bestuursfalen. In het slot van deze paragraaf wordt 

hypothese 2 verworpen of aangenomen. 

Domineren van de egalitaire cultuur.  

In paragraaf 4.3.4 is vastgesteld dat medisch specialisten kenmerken vertonen die aangeven dat zij een 

egalitaire cultuur prefereren. Items gaan over het domineren van deze cultuur. Er is sprake van een 

langlopend conflict tussen BMS en de RvB: in 2011 was er al sprake van een vertrouwensbreuk tussen 

BMS en de RvB (item 51). Drie jaar later, in 2014, is er opnieuw sprake van een vertrouwensbreuk. Tevens 

spreekt het bestuur over een “hardnekkig, persisterend, karakter van de problematiek”, dit onderschrijft 

de lange duur van het conflict (Diak, 2014). De inspectie (2014, p.18) onderstreept dit met de termen: “de 

ellende bestaat lang en is diep geworteld”.  

De Raad van Toezicht (RvT) heeft niet echt ingegrepen (item 53). De RvT komt in de periode 2011-2014 

diverse keren naar voren in de documenten. Opmerkelijk is dat de RvT in de periode 2011 tot 2013 de 

toepassing van de Governance Code door de RvB goed keurt met alle items (Diak, 2011, p. 108; Diak, 2012, 

p.48; Diak, 2013, p.34). Tevens is het opmerkelijk dat de RvT een onderzoek naar de vertrouwensbreuk in 

2011, van de inspectie, heeft geweigerd (IGZ, 2014, p.17) omdat “de situatie niet van invloed zou zijn op 

de kwaliteit van de zorg”. In 2011 melden zij het aanscherpen van veiligheid wel als prioriteit te zien (Diak, 

2011, p.5). In 2012 zien zij graag een meerjarenbeleidsplan kwaliteit en veiligheid (Diak, 2012,  p.12). In 

2013 is dit er nog steeds niet (Diak, 2013, p.61). Verder zijn zij nauw betrokken bij de invoer van het 

nieuwe samenwerkingsmodel. 

Pas in mei 2014 zegt de RvT dat het opvallend is dat er vanuit het stafbestuur niet eerder signalen zijn 

afgegeven over de situatie in het 0K-complex ( IGZ, 2014, p.27). 

Hoewel de RvT dus geen reden zag om in te grijpen rondom de veiligheid, heeft de inspectie meerdere 

malen aan de bel getrokken, ook richting de RvT. In 2012 heeft de inspectie aan de RvT laten weten dat de 

RvB niet mee wil werken aan een VMS-onderzoek vanwege ‘bezwaren’ (IGZ, 2014, p.17). In de periode 

2011-2014 dringt de inspectie meerdere malen aan de calamiteitenprocedure te verscherpen en te 

verbeteren . De RvB doet pogingen met SIRE onderzoeken en vernieuwd management, maar deze lijken 

niet serieus genomen te worden door medisch specialisten (IGZ, 2014). Uit ‘wanhoop’ heeft de RvB echter 

in mei 2014 een brief gestuurd naar de inspectie. De vertrouwensbreuk en de aanhoudende toename van 

het aantal meldingen, tonen aan dat de RvB, de RvT, en de inspectie tot 2014 niet in staat is om de 

problemen op te lossen (item 52). 

“De feiten spreken voor zich: het ontbreekt aan reflectie en lerend vermogen”, aldus de inspectie over 

medisch specialisten (item 53). Eerder werd al duidelijk dat er mogelijk sprake is van een “ontkennende 

cultuur’ die zich typeert met een lakse houding ten opzichte van veiligheidsmaatregelen (Zie paragraaf 

4.3.4). Ook werd hier duidelijk dat medisch specialisten het moeilijk vinden om kritisch te zijn op elkaar 

Dit wordt bevestigd door het IGZ en de RvB (IGZ, 2014). In deze paragraaf kwam ook naar voren dat zij 

indirect naar het bestuur wijzen door te melden dat de totstandkoming van de calamiteitenprocedure 

niet goed is georganiseerd (IGZ, 2014, p.14).  

Medisch specialisten hanteren eigen criteria voor succes. Eerder bleek al dat medisch specialisten in het 

Diakonessenhuis een systeem hebben om hun eigen functioneren te beoordelen - Individueel 

Functioneren van Medisch Specialisten (IFMS) (Diak, 2013, p.68). Uit het oordeel van de inspectie bleek 
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dat de zorg van medisch specialisten niet voldoet aan de maatstaven die de inspectie (en daarmee de 

maatschappij) hanteert. (item 53).  

Item Domineren van egalitaire cultuur ja  Nee 

51 
Is er sprake van een langlopend conflict/strijd tussen personen zonder dat er 
een eind in zicht is? X  

52 Hebben (externe) autoriteiten moeite het conflict te doorbreken? X  

53 
Is er een gebrek aan zelfkritiek/ weinig verantwoording? (door collegialiteit?) 
/eigen falen wordt niet gemeld X  

Tabel 14. Domineren egalitaire cultuur. 

Domineren hiërarchische cultuur 

In paragraaf 4.3.4 is vastgesteld dat er kenmerken aanwezig zijn dat het bestuur van het Diakonessenhuis 

een “hiërarchische” cultuur nastreeft. Items 54 tot en met 56 gaan over het domineren van deze cultuur.  

De RvB heeft weinig vertrouwen in de professionele expertise (item 54). Een analyse van de jaarverslagen 

lijkt op het eerste gezicht het vertrouwen richting medisch specialisten toe te nemen, zo hebben medisch 

specialisten via het BSV-model meer zeggenschap en verantwoording hebben (zie paragraaf 4.3.5). Maar 

de brief van het RvB naar de inspectie lijkt het tegenstrijdige weer te geven. Het BMS geeft in het rapport 

van de inspectie (2014, p. 31.) dat zij dit interpreteren als een ‘motie van wantrouwen’. Dit is een van de 

redenen waarom het bestuur medische staf vervolgens zelf het vertrouwen opzegt in de RvB.  

In de periode 2011-2013 worden er verschillende grote ‘projecten’ en ‘maatregelen’ genomen als gevolg 

van de invoer van prestatiebekostiging in 2011: het BSV-model, een nieuw VMS-Systeem, nieuwe 

verantwoordingslagen en zo voort. De RvB staat zelf onder druk om deze projecten uit te voeren onder 

andere van de RvT en de inspectie, het zijn geen prestige projecten (item 55). Wel leek oud-

bestuursvoorzitter Rob Florijn erg gemotiveerd de prestatiesturing van 2011 door te voeren (zie paragraaf 

4.5.).  

Er zijn diverse kenmerken die aantonen dat de RvB moeite heeft om zelfkritiek te geven (item 56). 

Allereerst is er in 2011 al een motie van wantrouwen geweest, dit heeft niet geleid tot het opstappen van 

een bestuurslid. In de jaarverslagen, jaargesprekken, op de website en in het rapport van de inspectie zijn 

geen aanwijzingen te vinden waarbij het bestuur onderzoek laat doen naar het eigen functioneren. Ook 

een nieuwsbericht in Zorgvisie (2014) bevestigt de aanname dat de bestuursvoorzitter Florijn weinig 

zelfkritiek heeft: 

“Ingewijden geven aan dat Florijn minder sterk is als het gaat om verbindend leiderschap. Hij zou 

geen scherp ontwikkelde voelhorens hebben voor kritiek en soms te ver voor de troepen uitlopen 

zonder zich te verzekeren van draagvlak. Een van zijn eigenschappen zou zijn dat hij net zo lang 

blijft argumenteren tot medewerkers hun mond houden. Daarnaast heeft hij lang toegestaan dat 

enkele medisch specialisten te veel hun eigen gang zijn gegaan.” 

Het uitblijven van een extern onderzoek was dan ook een van de redenen voor de medisch specialisten 

om het vertrouwen voor een tweede keer op te zeggen (IGZ, 2014, p.31). Deze motie heeft overigens ook 

niet geleid tot het opstappen van een bestuurslid, wel tot het aantrekken van een interim bestuurslid 

(Diak,2014). Ook in de brief naar de inspectie was er geen plek voor zelfkritiek. Ook blijkt dat het 

onderzoek naar calamiteiten door het ziekenhuis, in 2011 slecht verloopt (Jaarverslag inspectie, 2011). In 
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2012 constateert de inspectie geen vooruitgang, de RvB verspreidt de uitslag van het onderzoek op dat 

moment niet, terwijl dit wel het verzoek is (IGZ, 2014, p.22). 

 

Item Domineren van hiërarchische cultuur ja  Nee 

54 Is er bij het bestuur een bovenmatig vertrouwen expertise?  X 

55 
Worden er door het bestuur grote plannen en projecten gelanceerd?  'think 
big'  X 

56 
Is er weinig discussie over eigen functioneren van bestuur, wetenschap en 
technologische vernieuwing? X  

Tabel 15. Domineren hiërarchische cultuur. 

Concluderend kan worden gesteld dat deze hypothese kan worden aangenomen. Er zijn aanwijzingen dat 

er binnen het Diakonessenhuis gedurende 2011 – 2014 sprake kan zijn van een culturele botsing op de 

frontstage. Vooral type falen dat kenmerkend is voor het domineren van een egalitaire cultuur in een 

organisatie, leek aanwezig te zijn in het Diakonessenhuis. Er was plaats voor een langdurig conflict door 

het ontbreken van een autoriteit om het op te lossen met als resultaat aanhoudende calamiteiten en 

schade voor de missie, doelen en legitimiteit (bestuursfalen). Onder medisch specialisten heerste er een 

gebrek aan zelfkritiek en leek sprake van een ‘ontkennende cultuur’. Zoals eerder gesteld was  er mogelijk 

een probleem met de onderlinge verhoudingen tussen specialisten (backstage) wat de collegiale controle 

schaadde.  

Het type falen dat voorkomt uit het domineren van de hiërarchische cultuur, manifesteert zich minder: er 

is niet veel vertrouwen in professionele expertise en een groot vertrouwen in technologie komt ook niet 

sterk naar voren. Het vertrouwen dat wordt geschonken in medisch specialisten lijkt te zijn opgelegd door 

de RvT. De projecten die het RvB invoert zijn ambitieus, maar voornamelijk ingevoerd vanwege de druk 

door vernieuwde prestatiesturing. Ook lijkt er sprake van weinig zelfkritiek bij de RvB.  

4.7.3. SPANNING, TERUGTREKKEN BESTUURDERS EN BESTUURSFALEN: TOETSING 

HYPOTHESE 3 

Nadat is vastgesteld dat medisch specialisten kenmerken vertonen van professionals en dat de RvB 

prestatiemanagement toepast en tevens is vastgesteld dat er sprake is van een spanning is de derde 

hypothese te toetsen: 

H3. De spanning tussen professionals en bestuurders die prestatiemanagement toepassen leidt eerder 

tot bestuursfalen naarmate bestuurders zich meer terugtrekken in hun eigen institutionele speelveld 

Item 57 tot en met item 60 wijzen uit of er binnen het Diakonessenhuis in de periode 2011-2014 sprake 

was van het terugtrekken van bestuurders in het institutionele speelveld (conditie 3), waardoor de 

spanning tussen medisch specialisten en bestuurders bijdroeg aan bestuursfalen. Wanneer een 

bestuurder er voor kiest om binnen zijn eigen speelveld te blijven ontstaat er een ‘institutionele 

werkelijkheid’ die afwijkt van de werkelijkheid (Meyer & Rowan, 1977; Koolma, 2008, p.261). In het slot 

van deze paragraaf wordt hypothese 3 verworpen of aangenomen. 

In paragraaf 4.3.2. werd duidelijk dat het RvB (verplicht) met talloze rationaliteitsmodellen werkt om de 

kwaliteit en de veiligheid van de zorg te meten en te bewaken (item 57, 395). Hieronder vallen tevens de 
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kwaliteitssystemen van het VMS en het IGZ. In 2014 doet de RvB nog een aanscherping voor de 

handhaving toepasselijke richtlijnen en protocollen op het OKC. Ook stelt zij extra ‘rationele 

verantwoordingsmechanismen’ in zoals de besproken RVE’s waarbij vakgroepen in het ziekenhuis 

expliciet medeverantwoordelijkheid worden voor het realiseren van goede zorg tegen aanvaardbare 

kosten (Jaarverslag 2013, p. 18). 

De fysieke afstand is met de komst van de BSV gesprekken in 2013 gereduceerd (zie eerder), anderzijds 

lijkt de sociale afstand in 2014 eindeloos ver te zijn (item 58). Eerder kwam al ter sprake (zie paragraaf 

4.3.4.) dat de inspectie een verschil constateerde van 180 graden tussen het oordeel en inzicht van het 

RvB en het BMS over het bestaan van calamiteiten (IGZ, 2014, p.14.). Daarnaast voelde het BMS zich 

onvoldoende geïnformeerd over de nieuw ingevoerde maatregelen op het operatiecomplex dat in 2014 

evenals de oorzaak was van de vertrouwensbreuk (IGZ, 2014, p.17). Deze sociale afstand zorgt er mogelijk 

voor dat de RvB niet in staat is maatregelen goed door te voeren waardoor bestuursfalen optreedt: het 

bestuur lijkt medisch specialisten niet meer te bereiken zodat het aantal, dat schade aanrichten voor de 

missie, doelen en, of legitimiteit van de organisatie aanhoudt. 

Zoals eerder besproken (paragraaf invoer prestatiemanagement en bestuursfalen) moet het ziekenhuis in 

de periode 2011-2014 diverse nieuwe systemen invoeren onder druk van de invoer van 

prestatiebekostiging 2011 (item 59). VMS certificering, een BSV model, andere financiering voor 

zorgproducten enzovoort. Het is onduidelijk wat het effect is van deze maatregelen in de praktijk, maar 

omdat andere ziekenhuizen het doen kan het Diakonessenhuis niet achter blijven.  

Een ander kenmerk voor terugtrekking in het institutionele speelveld is dat maatregelen doelloos worden 

gebruikt op de werkvloer (item 60). De inspectie bericht in haar rapport (2014, p.9) over signalen die er op 

wijzen dat er sprake is van ‘goal displacement’: “items van checklists lijken te worden gevinkt om het 

vinken (registratie), echter er wordt niet in de geest en doelstelling van deze veiligheidsnormen gewerkt”. 

Tabel 16. Terugtrekking institutionele speelveld. 

Concluderend kan worden gesteld dat de RvB van het Diakonessenhuis zich in de periode 2011-2014 

grotendeels in een institutioneel speelveld bevond en dat dit destructief was voor de relatie met medisch 

specialisten en bestuursfalen beïnvloedde. Er werd gewerkt met rationaliteitsmodellen en er leek sprake 

te zijn van goal displacement op de werkvloer. Vooral het kenmerk van een grote sociale afstand tussen 

het BMS en de RvB, was aanwezig en leek een grote invloed te hebben op bestuursfalen: bestuurders 

waren niet meer in staat specialisten te bereiken in de praktijk. Structurele verbeteringen waren niet 

meer te implementeren.  

Uit de bovenstaande redenering blijkt dat de hypothese kan worden aangenomen. Vooral de 

aanwezigheid van een sociale afstand lijkt de spanning negatief te beïnvloeden.  

Item Terugtrekking institutionele speelveld ja  Nee 

57  - 
395 Wordt er gewerkt met rationaliteitsmodellen om doelen te bereiken?  X  

58 Is er een fysieke /sociale afstand tussen bestuur en uitvoerenden? X S X F 

59 Economisch ‘kuddegedrag’ X  

60 Is er sprake van goal displacement? X  
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4.7.4. SPANNING, WEERSTAND PROFESSIONALS EN BESTUURSFALEN: TOETSING 

HYPOTHESE 4 

Nadat is vastgesteld dat medisch specialisten kenmerken vertonen van professionals dat de RvB 

prestatiemanagement toepassen en tevens is vastgesteld dat er sprake is van een spanning is de vierde 

hypothese te toetsen: 

H4. Spanning tussen professionals en bestuurders die prestatiemanagement toepassen leidt eerder tot 

bestuursfalen naarmate professionals meer weerstand bieden tegen bestuurders die 

prestatiemanagement toepassen. 

Item 61 tot en met item 63 wijzen uit of er binnen het Diakonessenhuis in de periode 2011-2014 sprake 

was van weerstand door professionals richting het bestuur die prestatiemanagement uitvoert (conditie 4), 

waardoor de spanning tussen medisch specialisten en bestuurders bijdroeg aan bestuursfalen. De 

definitie van ‘weerstand’ is zoals besproken: ‘de intentie van professionals om zich niet in te zetten voor de 

uitvoering van beleid’ (De Bruijn et al. 2006, p.31; Pen, 2009, p.53; Tummers, 2014, p.6). In het slot van 

deze paragraaf wordt hypothese 4 verworpen of aangenomen. 

In het rapport van het IGZ (2014, p.12) staat vermeld dat de inspectie verschillende cijfers heeft gekregen 

van het BMS over het Individueel Functioneren van Medisch Specialisten (IFMS) (item 61). De RvB 

beschikt mogelijk over andere cijfers. De inspectie constateert hier dan ook dat medisch specialisten er 

‘kennelijk geen belang bij zien dat het bestuur kan bijsturen op dit thema”.  

Anderzijds wordt hier aangegeven dat het BMS ‘betere’ cijfers heeft uitgegeven over het eigen 
functioneren (item 62): “In de afgelopen drie jaargesprekken werd de situatie steeds aanmerkelijk 
rooskleuriger voorgesteld dan uiteindelijk bleek te kloppen.” Tevens blijkt, zoals eerder geconstateerd (zie 
paragraaf 4.3.4.), dat het BMS zich niet in de problemen en de calamiteiten herkent die de inspectie en de 
RvB constateren, tevens op te vatten als het ‘rooskleurig’ interpreteren van cijfers (IGZ, 2014, p.14). 
Onder meer het aantal calamiteiten wordt niet in verband gebracht met een slechte veiligheid. Vooral 
deze ‘roze bril’, heeft invloed op bestuursfalen: de ontkennende cultuur waar de inspectie over spreekt 
leidt er mede toe dat bestuurders er niet in slagen maatregelen door te voeren die calamiteiten 
terugdringen. Deze houding heeft een negatief effect op de spanning en brengt schade toe aan de missie, 
legitimiteit en doelstellingen van het ziekenhuis omdat de veiligheid en de kwaliteit van de zorg in gevaar 
komen. 
 
Hoewel het BMS in het rapport aangeeft dat ‘de totstandkoming van calamiteitenanalyses niet goed is 
georganiseerd’, blijkt uit de geanalyseerde documenten niet duidelijk of specialisten regelmatig openlijk 
protesteren (item 63). Ook voor de inspectie is het nog onduidelijk of specialisten passief gedrag vertonen 
uit ‘weigering’ of dat ze er ‘niet aan toe komen’. Het opstappen van de voorzitter van het BMS en het 
opzeggen van vertrouwen zijn wel vormen van een protest, maar de achterliggende reden  blijkt niet uit 
de onderzochte data (IGZ, 2014, p.14).  
 

Item Weerstand professionals ja  Nee 

61 Zijn er momenten dat werknemers cijfers niet hebben geleverd naar het bestuur? X  

62 Zijn er signalen dat werknemers gemeten waarden een positieve wending geven? X  

63 Protesteren werknemers structureel over de relevantie van prestatie indicatoren?  X 

Tabel 17. Weerstand professionals. 
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Concluderend kan worden gesteld dat professionals in de periode 2011-2014 een bepaalde mate van 

weerstand hebben geboden richting het bestuur. Vooral ‘het geven van positieve waardering van cijfers’ 

door medisch specialisten had een destructief effect op de spanning en leverde een bijdrage aan het 

ontstaan van bestuursfalen. Specialisten lijken de calamiteiten niet te ‘erkennen’ en zeggen richting de 

inspectie dat er niks aan de hand is met de veiligheid en de kwaliteit van de zorg die zij bieden, terwijl de 

meldingen toenemen. Ook zijn medisch specialisten enkele malen terughoudend geweest met het 

openbaar maken van cijfers over het eigen functioneren. Zij zeiden twee keer het vertrouwen op in de 

RvB en in 2014 stapte de BMS op. Het is onduidelijk wat precies de intentie is van dit passieve gedrag. 

Uit de bovenstaande analyse blijkt dat de hypothese kan worden aangenomen.  
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5. CONCLUSIE EN DISCUSSIE 

5.1. INLEIDING 

Nadat in hoofdstuk 4 de case geanalyseerd is op basis van de theorie, wordt in hoofdstuk 5 een conclusie 

en discussie gegeven. Allereerst worden in paragraaf 2 antwoorden op de deelvragen kort samengevat, 

waarbij in paragraaf 3 een antwoord gegeven wordt op de hoofdvraag. In paragraaf 4 worden de 

onderzoeksresultaten bediscussieerd. Tevens worden hier alternatieve verklaringen gegeven. Deze thesis 

sluit af met aanbevelingen voor vervolgonderzoek.  

5.2. BEKNOPTE BEANTWOORDING DEELVRAGEN 

Professionals 

De eerste theoretische deelvraag was: Wat zijn de kenmerken van professionals?. Volgens de theorie (Pen, 

2009, p.41; De Bruijn., 2006, p.42; Kwak in Noordegraaf & Steijn, 2013, p.94-95 ) hebben professionals 

vier kenmerken: Een professional voert hooggekwalificeerd en bij voorkeur betekenisvol werk uit in een 

publieke organisatie met de verkregen unieke expertise die hoort bij een professie, waarbij het streven als 

het verkrijgen van autonomie en functionele autoriteit af hangt van de mate waarin de professie 

geïnstitutionaliseerd is. De eerste empirische deelvraag luidde: In hoeverre was het personeel van het 

Diakonessenhuis te typeren als professional?. Een beknopt antwoord op de empirische vraag die hier op 

volgt, is dat medisch specialisten van het Diakonessenhuis aan drie kenmerken blijken te voldoen: er was 

sprake van hooggekwalificeerd werk, behoefte aan autonomie en het werk bleek in hoge mate 

geïnstitutionaliseerd te zijn. 

 

Prestatiemanagement 

De tweede theoretische deelvraag: ‘Wat is prestatiemanagement?’ moet als volgt worden beantwoord 

met een definitie van Kerklaan en Van de Waal (2003,p.2): ‘het proces waarin sturing plaatsvindt door het 

systematisch vaststellen van doelen, het monitoren op basis van prestatie- indicatoren en kritische 

succesfactoren en het uitdelen van financiële prikkels’. De tweede empirische deelvraag, In hoeverre 

paste het bestuur van het Diakonessenhuis prestatiemanagement toe?, wordt hier beknopt beantwoord. 

Het bestuur van het Diakonessenhuis bleek in grote mate aan deze kenmerken te voldoen, echter bleken 

de prikkels gericht op het stopzetten van toelatingsovereenkomsten in plaats van het inkorten van budget. 

 

Kenmerken spanning 

Om de spanning te kunnen analyseren werd de derde deelvraag, “Welke aspecten heeft de spanning 

tussen professionals en bestuurders die prestatiemanagement toepassen volgens de literatuur?” 

beantwoord. Ten eerste is de spanning te verklaren vanuit taakverschillen (Pfeffer, 1981, p.69). Uit de 

empirische deelvraag die hier uit volgt (In hoeverre waren de kenmerken van de spanning uit de literatuur 

aangetroffen tussen professionals en bestuurders die prestatiemanagement toepassen in het 

Diakonessenhuis aanwezig?) kan beknopt worden gezegd dat taakverschillen enigszins aanwezig waren. 

Deze uitte zich met name in de andere kijk op uitvoering. Specialisten kregen met de invoer van 

prestatiesturing steeds meer doelen van het management. Dit zette de spanning,  met name door de 

afhankelijkheid, op scherp.  

Ten tweede ontstaat er volgens de theorie (Douglas, 1999; Hood, 2000); een spanning als twee groepen 

een andere cultuur nastreven. Dit onderzoek richtte zich op de frontstage: de manier waarop de groep 

zich presenteert (Gofmann, 1963). Uit de empirische deelvraag bleek, kort samengevat, dat er binnen het 
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Diakonessenhuis culturele verschillen te traceren zijn: het gedrag van de RvB vertoonde kenmerken van 

de hiërarchische cultuur, het gedrag van medisch specialisten vertoonden kenmerken van de egalitaire 

cultuur.  

 

Bestuursfalen 

De vierde theoretische deelvraag zocht een antwoord op de vraag: wat is bestuursfalen? Na een 

theoretische uiteenzetting is gekozen voor de definitie die ‘the locus of control’ (Gillespie & Dietz, 2009, 

p.129) van bestuurders als uitgangspunt neemt, namelijk: als er een of meerdere, op elkaar volgende 

incidenten hebben plaatsgevonden die in belangrijke mate veroorzaakt worden door een ondernomen of 

juist niet ondernomen actie van het bestuur met als gevolg schade voor de missie, doelen en of 

legitimiteit van de organisatie (Einarsen et al. 2007, p.208 ; Gillespie & Dietz, 2009, p.128; Mordaunt en 

Comforth, 2004). Uit de empirische deelvraag die hier op volgt (In hoeverre was er sprake van 

bestuursfalen in het Diakonessenhuis?) bleek dat er in het Diakonessenhuis in grote mate sprake was van 

bestuursfalen. Er is sinds 2011 een stijging van het aantal meldingen  die voorkomen hadden kunnen 

worden. Onderzoek naar meldingen voldeed niet. Ook werd de jaarrekening niet goedgekeurd in 2013. In 

2014 levert de situatie schade aan legitimiteit, missie en doelen van het ziekenhuis: de situatie is 

potentieel bedreigend voor de veiligheid van patiënten en de kwaliteit van de gezondheidszorg. De RvB, 

eindverantwoordelijk, bleek nalatig en niet in staat om maatregelen adequaat te implementeren. 

 

Condities die er toe leiden dat spanning bijdraagt aan bestuursfalen 

De laatste theoretische deelvraag bracht de spanning tussen professionals en bestuurders die 

prestatiemanagement toepassen, in relatie met bestuursfalen met de vraag: Onder welke condities leidt 

de spanning tussen professionals en bestuurders die prestatiemanagement toepassen volgens de 

literatuur tot bestuursfalen? Uit de theorie bleek dat er vier condities van invloed zijn op de spanning 

waardoor bestuursfalen ontstaat. Deze condities werden geformuleerd door hypothesen. Deze werden 

getoetst met behulp van de laatste empirische deelvraag: In hoeverre waren de condities die volgens de 

literatuur een rol spelen bij het ontstaan van bestuursfalen door de spanning tussen professionals en 

bestuurders die prestatiemanagement toepassen, van belang bij het bestuursfalen in het Diakonessenhuis? 

 

In het Diakonessenhuis bleek de eerste conditie namelijk het ontstaan door een machtsstrijd vanuit 

taakverschillen (Pfeffer, 1981, p.69) van invloed op bestuursfalen. De eerste hypothese (H1. Een 

machtsstrijd tussen professionals en bestuurders die prestatiemanagement toepassen intensiveert de 

spanning wat het ontstaan van bestuursfalen bevordert) is hiermee aangenomen: Sinds de invoering van 

prestatiesturing ontstond er een voedingsbodem voor een machtsstrijd. Vanwege prestatiesturing werd 

er een nieuw sturingsmodel ingevoerd. De macht raakte verdeeld en specialisten kregen meer 

verantwoordelijkheid. Specialisten zetten hun expertise niet in vanwege verschillende opvattingen over 

de uitvoering (taakverschil).D e RvB schermde met name in 2014 om specialisten te dwingen beleid uit te 

voeren. Het schermen  met resources was schadelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De RvB 

had geen grip meer op de situatie en er was sprake van bestuursfalen. 

De tweede conditie, de aanwezigheid van culturele botsing (Hood, 2000, p.41)  tussen medisch 

specialisten en bestuurders die prestatiemanagement toepassen bleek de spanning te intensiveren en 

droeg bij aan bestuursfalen. De tweede hypothese, H2. de dominantie van een van de twee 

sturingsculturen intensiveert de spanning tussen professionals en bestuurders die prestatiemanagement 

toepassen wat bestuursfalen bevordert, is aangenomen. Er waren aanwijzingen voor de dominantie van 
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de egalitaire cultuur. Er was sprake van een langdurig conflict over calamiteitenprocedures. Medisch 

specialisten vertoonden een gebrek aan zelfkritiek. Dit resulteerde in bestuursfalen want door het 

ontbreken van bestuurlijke actie (ook door inspectie en RvT) bleven calamiteiten aanhouden en de 

kwaliteit en de veiligheid van de zorg kwam in gevaar (en daarmee de doelen, missie en legitimiteit van de 

organisatie).  

Een derde destructieve invloed op de spanning tussen bestuurders en professionals dat leidde tot 

bestuursfalen bleek het terugtrekken van bestuurders in het institutionele speelveld (Meyer & Rowan, 

1977;  Koolma, 2008, p.264). De derde hypothese, H3. de spanning tussen professionals en bestuurders 

die prestatiemanagement toepassen leidt eerder tot bestuursfalen naarmate bestuurders zich meer 

terugtrekken in hun eigen institutionele speelveld, is aangenomen. In het Diakonessenhuis was dit 

kenmerk duidelijk traceerbaar bij de RvB. Er was sprake van goal displacement en een grote sociale 

afstand tussen medisch specialisten en bestuurders. De RvB was niet in staat het beleid doeltreffend te 

laten landden bij medisch specialisten waardoor calamiteiten bleven aanhouden en de veiligheid en 

kwaliteit van de zorg in het gevaar kwam en dus bestuursfalen optrad.  

Het laatste, vierde, effect op de spanning tussen bestuurders en professionals die volgens de theorie kon 

leiden tot bestuursfalen bleek het bieden van weerstand door professionals richting bestuurders, gedrag 

dat in de theorie (Bovens en Schillemans, 2011, p.451 ; De Bruijn et al. 2006, p.31; Pen, 2009, p.53 ; 

Tummers, 2014, p.6) al besproken is. De vierde hypothese, H4. spanning tussen professionals en 

bestuurders die prestatiemanagement toepassen leidt eerder tot bestuursfalen naarmate professionals 

meer weerstand bieden tegen bestuurders die prestatiemanagement toepassen, is aangenomen. In het 

Diakonessenhuis was er bij specialisten sprake van een ‘passieve’ vorm van weerstand. Deze uitte zich in 

het verschuilen en het niet erkennen - en positiever beoordelen van calamiteiten, door medisch 

specialisten. Deze ‘ontkennende’ houding zorgde er voor dat medisch specialisten maatregelen niet 

doorvoerden waardoor calamiteiten die schadelijk waren voor de veiligheid en kwaliteit van de zorg niet 

aanhielden. Dit leidde tot bestuursfalen. 

5.3. TERUGKOPPELING ONDERZOEKSRESULTATEN NAAR CENTRALE VRAAGSTELLING 

Nu de theoretische en empirische deelvragen zijn beantwoord, kan de hoofdvraag van een antwoord 

worden voorzien.. De hoofdvraag luidt:  

In hoeverre is er sprake van een spanning tussen professionals en bestuurders die prestatiemanagement 

toepassen, en onder welke condities leidt die spanning tot bestuursfalen in maatschappelijke 

organisaties? 

Er is sprake van een culturele  spanning tussen professionals en bestuurders die prestatiemanagement 

toepassen. Allereerst zijn er bij de professionals in dit onderzoek, overeenkomsten gevonden met gedrag 

dat zich kenmerkt in een egalitaire cultuur. Tevens bleek dat bestuurders die prestatiemanagement 

toepassen in deze organisatie kenmerken te vertonen met de hiërarchische cultuur. Dit onderzoek 

beperkt zich tot de frontstage (Goffman, 1963). De interne cultuur onder medisch specialisten en 

bestuurders die prestatiemanagement toepassen, ook wel de backstage, is niet meegenomen.  

Ten tweede bleek dat er tussen professionals en bestuurders die prestatiemanagement toepassen een 

spanning te traceren die bestond uit taakverschil. Hoewel beide partijen steeds meer dezelfde doelen 

nastreven denken ze anders over de uitvoering van beleid en dat leidt tot spanning. Dit komt tevens door 

de afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van elkaars expertises. De RvB lijkt meer afhankelijk van medisch 
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specialisten vanwege de eindverantwoordelijkheid. 

 

Uit dit onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van vier condities er toe leidt dat de spanning tussen 

professionals en bestuurders die prestatiemanagement toepassen in maatschappelijke organisaties 

bijdraagt aan bestuursfalen.  

Het blijkt dat een machtsstrijd –conditie 1- de spanning intensiveert en het ontstaan van bestuursfalen 

bevordert. Het ziekenhuis wijzigde haar besturingssysteem sinds de invoer van prestatiebekostiging in 

2011. De invloed en de importantie van medisch specialisten steeg. Bestuurders die 

prestatiemanagement toepassen werden in toenemende mate afhankelijk van professionals. Uit een 

poging de controle niet te verliezen zette de RvB enkele dwangmaatregelen(schermen) in. Dit leidde tot 

consternatie bij specialisten die weigerde hun expertise in te zetten. Dit droeg bij aan een bedreigende 

situatie voor de veiligheid en kwaliteit van de zorg.  

Er zijn aanwijzingen dat er sprake was van een culturele botsing –conditie 2 – die de spanning 

intensiveerde en bestuursfalen bevorderde. Beide groepen presenteerde zich als tegengestelde culturen. 

Er zijn aanwijzingen dat de egalitaire cultuur domineerde, omdat er sprake was van een langlopend 

conflict en gebrek aan autoriteit om het op te lossen. Medisch specialisten hadden moeite met zelfkritiek. 

Dominantie van de egalitaire cultuur zorgde voor een potentieel bedreigende situatie voor de veiligheid 

en kwaliteit van de zorg.  

‘Het terugtrekken in de ‘institutionele cultuur’ –conditie 3 – had een negatief effect op de spanning 

tussen professionals en bestuurders die prestatiemanagement toepassen. Er was sprake van goal 

displacement en door de grote sociale afstand konden beide groepen elkaar niet bereiken met het gevolg 

dat calamiteiten niet meer in de praktijk opgelost konden worden waardoor bestuursfalen meer kans had. 

De invoer van een wekelijks overleg tussen BMS en de RvB leek weinig effect te hebben. 

Ten slotte bleek ook de weerstand vanuit professionals – conditie 4 – een destructief effect te hebben op 

de spanning. Specialisten waren onduidelijk over cijfers rond het eigen functioneren en calamiteiten. Ook 

al was de intentie van de weerstand niet helder, er ontstond een voedingsbodem voor bestuursfalen 

omdat deze passieve houding  de implementatie van verbetermaatregelen tegenhield. 

 

5.4. REFLECTIE OP VERRICHTE ONDERZOEK 

Allereerst heeft dit onderzoekdesign beperkingen voor de externe validiteit. Er is gekozen voor een single 

kwalitatieve casestudies. Op deze case zijn algemene theorieën toegepast die uitgekozen zijn voor deze 

embedded-case (De Vaus, 2001, p.220). De uitkomsten zijn zodoende theoretisch te generaliseren maar 

alleen met vergelijkbare publieke organisaties die te maken hebben met deze specifieke analyse 

eenheden (ziekenhuizen in Nederland, het mogelijk ontstaan van bestuursfalen, de aanwezigheid van 

professionals enzovoort).  

Ten tweede zijn er nog bedenkingen over de interne validiteit van dit onderzoek, de mate waarin het 

onderzoek daadwerkelijk antwoord geeft op de vraag. Hoewel deze casestudy door zijn selectieve 

karakter wel duidelijkheid geeft over de context, kent deze embedded methode ook beperkingen. De 

informatie uit deze thesis bevat een kleine selectie van de case. Het betreft een dermate complex 

onderwerp dat er naast de spanning tussen beide groepen, nog andere alternatieve verklaringen invloed 

hebben gehad op bestuursfalen. De spanning tussen professionals en bestuurders die 
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prestatiemanagement toepassen kan bijvoorbeeld ook een indirecte invloed hebben gehad op 

bestuursfalen, doordat er sprake is van een schijnverband. Zo is er in dit onderzoek niet gesproken over 

de rol van verplegers wellicht hadden zij een destructief effect op de medisch specialisten. Tevens is er 

niet specifiek gekeken naar de rol van het intern toezicht en de inspectie. 

 

Ten derde valt er iets te zeggen over de validiteit van de theorieën die zijn gebruikt. Het framework van 

Hood (2000), gebaseerd op de Cultural Theory, zoals eerder aangegeven enkele gebreken. Allereerst is er 

in deze theorie sprake van overlap in de kenmerken van de sturingsculturen. Zo bevat de egalitaire 

cultuur en de hiërarchische cultuur beide kenmerken van ‘group’. In dit onderzoek zijn professionals en 

bestuurders die prestatiemanagement toepassen onderling onderzocht op een cultuur. Men krijgt door 

de overlap tussen sturingsculturen pas een volledig beeld als de vier sturingsculturen op beide groepen 

zouden worden getoetst (Douglas, 1999). Ten tweede is er alleen naar de frontstage gekeken (Goffman, 

1963). Het i s aannemelijk dat medisch specialisten zich intern hiërarchisch opstellen en dat intern sprake 

is van wrijving.  

Een ander punt met negatieve gevolgen voor de interne validiteit, was dat het ziekenhuis niet mee wilde 

werken aan het onderzoek, in verband met een lopend extern onderzoek naar de problematiek en 

eerdere negatieve media aandacht. Deze gesloten houding maakte het onmogelijk om extra documenten 

te verkrijgen of interviews aan te vragen. Voor de data is er enkel gebruik gemaakt van documentanalyse. 

Hoewel deze documenten wel recent waren was de informatie niet altijd compleet: het bleek dat in het 

rapport van de inspectie (2014) vooral de perceptie van de RvB beschreven werd. Er zijn geen enquêtes 

en interviews gehouden, dit is beperkend voor een onderzoek dat zich richt op gedrag en cultuur. 

5.5. REFLECTIE OP ONDERZOEKSRESULTATEN - THEORIE EN PRAKTIJK 

BETEKENIS VOOR THEORIE 

Allereerst geeft dit onderzoek aan dat de kenmerken uit de theorie van professionals en 

prestatiemanagement, grotendeels in de praktijk te traceren zijn. De 'professional' lijkt hier dus nog 

steeds een actueel en bruikbaar concept, in tegenstelling tot wat Trommel (2006) beweert. Daarnaast 

blijkt dat de negatieve effecten van prestatiemanagement (goal displacement, sociale afstand) genoemd 

door de Bruijn (2006) ), die in dit onderzoek bij het terugtrekken in het institutionele speelveld aan bod 

komen Koolma (2008, terug komen bij het bespreken van bestuursfalen.  

Dit onderzoek toont tevens aan dat de Dependency Theory (Pfeffer, 1981, p.69) en de Cultural Theory 

(Douglas, 1999; Hood, 2000) mogelijkheden bieden om inzicht te krijgen in de kenmerken van een 

spanning tussen professionals en bestuurders die prestatiemanagement toepassen. 

De Dependency Theory (Pfeffer, 1981) bleek bruikbaar om de afhankelijkheidsrelatie en de 

voedingsbodem voor een machtsstrijd te analyseren. Tevens werd meer duidelijk over de mogelijke 

intentie van gedrag. De Cultural Theory (Douglas, 1999; Hood, 2000) bood inzicht in de verschillende 

wijzen waarop falen in een organisatie wordt  benaderd. Er lijkt een verband te bestaan tussen de 

hiërarchische cultuur van Hood (2000) en de kenmerken van prestatiemanagement (Kerklaan & De Waal, 

2003). Net zoals dat professionals, gedefinieerd met Pen (2009),  onder bepaalde omstandigheden 

overeenkomsten lijken te vertonen met een egalitaire cultuur omschreven door Hood (2000). Dit 

onderzoek komt echter niet verder dan een voorzichtige eerste uitspraak. Om harde uitspraken te doen 

rond cultuur is meer, omvattender onderzoek nodig.  
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De theorie van Koolma (2008) bleek bruikbaar om het gedrag van de RvB te analyseren. Bestuurders die 

prestatiemanagement toepassen bleken onder bepaalde omstandigheden de neiging om zich terug te 

trekken in het institutionele speelveld. Deze theorie toont aan dat sociale afstand destructief kan zijn. De 

theorieën van De Bruijn (2006), Pen (2009) en Tummers (2014) bleken toepasbaar om weerstand in 

relatie met bestuursfalen te achterhalen, hoewel deze de intentie van weerstand niet naar boven haalde.  

MAATSCHAPPELIJK DEBAT 

Al met al lijkt het er op dat Noordegraaf (2013) gelijk heeft wat het maatschappelijk debat: niet betreft. 

Niet alleen managers lijken de oorzaak van de problemen rond professionals. Ook de houding van 

professionals zelf veroorzaakt destructieve spanningen. Hier is niet bewezen dat ‘prestatiemanagement’ 

of ‘marktwerking’ leidt tot bestuursfalen zoals sommige theorieën beweren (Parker & Jary, 1995; Bottery, 

1996; Lorenz, 2012). Wel kwam naar voren dat de perverse effecten van prestatiemanagement (goal 

displacement en sociale afstand) kunnen ontstaan. Het is voor te stellen dat deze fenomenen ook terug te 

vinden zijn in andere sectoren zoals het onderwijs. Maar of dit de schuld is van het management? De 

politiek speelt ook een grote rol. Veranderingen brengen veel gevolgen met zich mee die misschien niet te 

overzien zijn. De situatie is zo complex dat ook accountants geen helder beeld meer hebben van? de 

jaarrekeningen. Het debat zal zich moeten richten op de complexe systemen binnen deze organisaties, de 

machtspositie die professionals zelf innemen en de grenzen van de invoer van indicatoren. Ten slotte is er 

ook wat te zeggen over de gesloten houding van organisaties en  de rol van externe adviesbureaus wat 

betreft het functioneren van bestuur. Het maatschappelijk belang zou boven het belang van individuen 

moeten staan die bang zijn om veroordeeld te worden. Zonder gedetailleerde informatie is het 

onmogelijk om een relevant publiek debat te voeren en onderzoek te doen. Als men het lef heeft fouten 

publiekelijk te erkennen kunnen deze in de toekomst worden voorkomen. 

5.6. AANBEVELINGEN VERVOLGONDERZOEK 

Vanuit dit onderzoek kwamen diverse nieuwe aanknopingspunten naar boven die mogelijk verband 

hebben met het ontstaan van bestuursfalen. Hieronder zijn zodoende enkele suggesties geplaatst voor 

vervolgonderzoek. 

 Voor verdere analyse van een culturele botsing en de invloed op bestuursfalen is het nuttig om 

dieper op de culturen van professionals of bestuurders onderling in te gaan.  

 Er is weinig onderzoek gedaan naar de invloed van de interne cultuur van medisch specialisten in 

relatie met bestuursfalen. Onderzoek naar het functioneren van de backstage van de cultuur 

(Goffman, 1964) bij professionals in relatie met bestuursfalen is aan te raden. 

 Onderzoek naar de derde conditie, terugtrekking in institutionele cultuur, in relatie tot 

bestuursfalen kan zich meer richten op de kenmerken van een ‘sociale afstand’. Deze leek in dit 

onderzoek bepalend bij het ontstaan van bestuursfalen. 

 De invloed van de perverse effecten van prestatiemanagement op bestuursfalen.  

 Er is te weinig onderzoek gedaan naar de achterliggende reden van professionals om weerstand 

te bieden. Het zou kunnen dat professionals de indicatoren als ‘te snel en te veel als vreemd 

ervaren ’ worden Noordegraaf (2008). 

 Ten slotte is het belangrijk om te kijken naar de rol van de inspectie binnen ziekenhuizen. In het 

Diakonessenhuis heeft de RvT een onderzoek geweigerd van de inspectie na de 

vertrouwensbreuk in 2011 (IGZ 2014 p.8) Tevens heeft de RvB rond deze periode een VMS 



  

Thesis Bestuursfalen Vrije Universiteit – 2014  64/71 

 

onderzoek geweigerd terwijl de inspectie aandrong (IGZ, 2014, p.17). De inspectie was in 2011 al 

op de hoogte van de problematiek rond calamiteiten in het ziekenhuis. Dit roept vragen op. 

Verder onderzoek naar bestuursfalen in verband met de spanning tussen medisch specialisten en 

bestuurders die prestatiemanagement toepassen blijft maatschappelijk relevant voor ziekenhuizen 

gezien de huidige ontwikkelingen op het gebied van prestatiesturing in de Nederlandse zorgsector. 

Het is aan te raden om bij het onderzoek naar bestuursfalen aandacht te besteden aan de informele 

aspecten van bestuur.  
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BIJLAGEN 

CHECKLIST 1 

ITEM ONDERWERP JA NEE 

 Hooggekwalificeerd werk   

1 
Bestaat de kennis waarmee wordt gewerkt uit tacit knowledge: impliciete bewezen 
kennis? X  

2 Wordt de kennis waarmee wordt gewerkt opgedaan in de praktijk? X  

3 
Wordt de kennis waar werknemers mee werken ontwikkeld voor hoger 
maatschappelijk belang? X  

 Mate van institutionalisering   

4 Is de werknemer gebonden aan regels van een professie? X  

5 Is het handelen van de werknemer gebonden aan wetgeving? X  

6 
Is het handelen van de werknemer gebonden aan vastgestelde normen/ ethische 
codes? X  

 Systematisch vaststellen van prestatie-indicatoren   

10 Wordt er door het bestuur gewerkt met indicatoren om output te bereiken?  X  

11 Wordt sturing op doelen systematisch in gang gehouden? X  

12 Wordt er door het bestuur gestuurd op outcome?  X 

 Monitoren op basis van prestatie indicatoren   

13 
Wordt door het bestuur de output structureel vergeleken met eerder gestelde 
prestatienormen? X  

14 
Vraagt de bestuurder structureel cijfers op bij afdelingen over behaalde 
resultaten? X  

15 
Wordt het door het bestuur gemonitord op basis van prestatiecontracten, audits 
en/of geformaliseerde taken? X  

 Uitdelen financiële prikkels   

16 Kent het bestuur een (financiële) sanctie toe bij het onderpresteren? X  

17 Kent het bestuur een (financiële) beloning toe bij het optimaal presteren?  X 

18 
Wordt er nadruk gelegd op de eenvoud en zuinigheid bij het gebruik van schaarse 
publieke middelen? X  

 Taakverschil   

19 Zijn acties van medisch specialisten bepalend voor het functioneren van bestuur?  X  

20 Zijn acties van bestuur bepalend voor het functioneren van medisch specialisten X X 

21 Hebben bestuurders en werknemers andere doelen? X X 

22 Hebben bestuurders en werknemers een andere kijk op de uitvoering? X  

23 Hebben bestuurders en werknemers een andere achtergrond (Scholing)? X X 

24 
Is er sprake van steeds minder budget dan de organisatie wenst? (tekort) 
 (Pfeffer & Salancik, 1974, p.465) X  

25 
Is er sprake van een steeds minder aanbod van expertise dan de organisatie 
wenst? (tekort)  X 

 Autonomie   

7 Hebben werknemers zichtbaar moeite met regelgeving die ze wordt opgelegd? X  

8 
Hebben werknemers een voorkeur voor keuzevrijheid bij het uitvoeren van 
strategie? X  

9 
Hebben werknemers een voorkeur voor het instellen van eigen doel en 
werkmethoden? X  
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 Egalitaire cultuur   

26 Hechten werknemers weinig belang aan regels/richtlijnen? (lage grid) X X 

27 
Presenteren de werknemers zich als groep die waarde hecht aan participatie? 
(hoge group) X  

28 Zien werknemers participatie als oplossing van een crisis of falen? X X 

29 Stellen werknemers dat bestuurders de oorzaak zijn van het falen? X  

30 Hechten werknemers waarde aan controle uit wederkerigheid? X X 

31 Gebruiken werknemers eigen criteria (los van het bestuur) om succes te meten? X  

32 Zien werknemers autonomie als oplossing van een crisis of falen? X X 

 Hiërarchische cultuur   

33 
Hecht het bestuur een zichtbaar grote waarde aan regels, richtlijnen/ 
procedures? (hoge grid) X X 

34 Gebruikt het bestuur regulering en processen om chaos te voorkomen? X  

35 
Richt het bestuur zich op groepen werknemers i.p.v. individuen in de organisatie? 
(hoge group) X  

36 
Ziet het bestuur de inzet van meer expertise, regels en sturing door managers als 
oplossing voor een crisis of falen? X  

37 
Stellen bestuurders het niet in acht nemen van regels/ proces, gebrek aan 
erkenning expertise als oorzaak van falen? X  

 Een -of meerdere in navolging van elkaar plaatsgevonden - incident(en)   

38/69/367 Zijn er financiële problemen? X  

39 Is er sprake van opeen navolgende calamiteiten? X  

40 Is er sprake van opeen navolgende ongelukken? X  

 Schade missie, doelen, taken, legitimiteit organisatie   

41/356/365 
Conformeren bestuurders zich niet aan de publieke algemeen geldende doelen/ 
taken voor de instelling? X  

42/357/401 
Zijn er besluiten of strategieën geïmplementeerd die niet overeenkomen met 
eerder gestelde doelen/taken van de organisatie?  X 

43 
Is er schade ten opzichte van bestaansrecht, naleven nationale of internationale 
normen, wetten en, of overeenkomsten X  

 direct of indirect gevolg van actie/ non-actie bestuurder   

44 Is de bestuurder direct betrokken bij het incident  X 

45/395 Is de bestuurder nalatig in de periode voor het plaatsvinden van het incident? X  

46/28/360 Is de bestuurder formeel aansprakelijk voor het plaatsvinden van het incident? ( X  

 Machtsstrijd door taakverschil   

47 
Is de betrokkenheid / expertise van medisch specialisten essentieel? 
(importantie) X  

48 
Zijn medisch specialisten direct betrokken bij de besluitvorming van de top? 
(verdeling invloed) X  

49 Schermt het bestuur en leidt dit tot problematische inzet andere resource? X  

50 Schermen werknemers en leidt dit tot problematische inzet andere resource? X X 

 Domineren van egalitaire cultuur   

51 
Is er sprake van een langlopend conflict/strijd tussen personen zonder dat er een 
eind in zicht is? X  

52 Hebben (externe) autoriteiten moeite het conflict te doorbreken? X  

53 

Is er een gebrek aan zelfkritiek/ weinig verantwoording? (door collegialiteit?) 
/eigen falen wordt niet gemeld 
 X  
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 Domineren van hiërarchische cultuur   

54 Is er bij het bestuur een bovenmatig vertrouwen expertise?  X 

55 Worden er door het bestuur grote plannen en projecten gelanceerd? 'think big'  X 

56 
Is er weinig discussie over eigen functioneren van bestuur, wetenschap en 
technologische vernieuwing? X  

 Terugtrekking institutionele speelveld   

57 Wordt er gewerkt met rationaliteitsmodellen om doelen te bereiken? X X 

58 Is er een fysieke /sociale afstand tussen bestuur en uitvoerenden? X  

59 Economisch ‘kuddegedrag’ X  

60 Is er sprake van goal displacement? X  

 Weerstand professionals   

61 Zijn er momenten dat werknemers cijfers niet hebben geleverd naar het bestuur? X  

62 Zijn er signalen dat werknemers gemeten waarden een positieve wending geven? X  

63 Protesteren werknemers structureel over de relevantie van prestatie indicatoren?  X 

 

CHECKLIST 2 

 

Item  Index R.Koolma en  A. van Montfort. 

28 Is de bestuurder/directeur aansprakelijk gesteld? 

69 Wordt het falen in verband gebracht met afnemende middelen of dreigend faillissement? 

356 Conformeert de instelling zich aan de publieke algemeen geldende doelen voor de instelling? 

357 

Hanteert de instelling maatstaven voor de realisatie van de publieke algemeen geldende doelen 

voor de instelling? 

360 

Wordt de bestuurder verantwoordelijk gehouden voor de samenhang tussen publieke 

doelstelling en realisatie? 

365 Is het falen te herleiden tot de dilemma's bij de uitvoering van meervoudige publieke doelen? 

367 Zijn de financiële arrangementen in de sector ingrijpend gewijzigd voorafgaand aan het falen? 

395 Opereert de bestuurder offensief of defensief op ontwikkelingen in de sector? 

401 Droeg de bestuurder traditionele waarden van de sector/professie uit? 

 


