
Bestuur en toezicht bij 
coöperaties in de zorg 

Workshop

Coöperatie de oplossing voor de zorg. 

24 juni 2019  



Inhoud van workshop 

• Ontwikkeling in de eerste lijn 

• Juridische vertalingen 

• Nieuwe tendensen 



Mijn achtergrond, betrokkenheid  en 
ervaringen 

• DHV belangenvereniging 

• Huisartsenposten stichtingen /coöperaties

• Zorggroepen coöperaties en verenigingen / combi met B.V. 

• Fusies tot huisartsenorganisaties

met brede portfolio BV structuren

• Nieuwe tendensen: 
• Netwerken 

• Multi disciplinair 



Inhoudelijke ontwikkeling 

• Generalistische zorg; zelfstandig ondernemerschap 

• Samenwerking in eigen beroepsgroep 

• Onderlinge waarneming 

• Grootschalig organiseren sinds 2004 

• Van versterking van eigen geleding naar maatschappelijke positie 
• Horizontale en verticale substitutie 

• Van keten naar chronisch naar populatie



Resources are running out……
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De eerstelijn heeft de wind mee

Bron: Brief Schippers 14 okt 2011



Het speelveld 

Zorgorganisatie   
Spoedeisende zorg ANW 
Chronische zorgketens 
Diagnose en behandel 
GGZ 

Marktwerking

Zorgverzekeraar  

Huisartsen  

Overheid
IGJ 



Wat is goed bestuur en toezicht?  



Service

ORGANISATIE

RvC 

Directie/RvB

HCE-bestuur - aandeelhouder

Management

Facilitaire organisatie

DM 

team

COPD 

team

Secretariaat

Kwaliteit & opleidingen

ICT & BI

Finance & contracteren

P&O 

Communicatie & PR

Innovatie en projecten

GGZ 

team

Ouderen 

team

CVRM 

team

toekomst

OR

Triagisten, ELV, DA

Opleidingen

Teamleiders

Management

Helpdesk

Zorgprogramma coördinatoren

Wat is goed bestuur en toezicht ? 



Coöperatie 

Huisartsen

Regio Apeldoorn u.a.

Coöperatie 

Huisartsenzorg 

Oost-Achterhoek u.a.

Coöperatie 

Huisartsen 

Regio Zutphen u.a.

Organogram HOOG B.V.

OR RvC

HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland B.V.

Huisartsenzorg

Regio Apeldoorn 

B.V. 

Huisartsenzorg

Oost-Achterhoek 

B.V. 

Huisartsenzorg

Regio Zutphen 

B.V. 

HOOG 

Diensten 

B.V.

Stichting

HOOG 

Academie

Huisartsenpost

Regio Apeldoorn 

B.V. 

Huisartsenpost

Oost-Achterhoek 

B.V. 

Huisartsenpost

Regio Zutphen 

B.V. 



Elementen van goed bestuur 

• Rolvastheid 
• Duidelijke structuren 

• Kennis van positie 

• Passend gedrag 
• Waarde…. 

• (H)erkennen van gedrag in relatie tot onderliggende waarden 



Werking in de juridische constructen 



Model om te ordenen en te duiden. 



Waar staan we? 

• Governance debat speelt zich voornamelijk af in het functionele deel 
op niveau van organisatie en systeemgovernance. 

• Gap tussen organisatie en professional governance.

• Bij te weinig duiding van klinische- en professionals governance gaan 
organisatie- en systeem governance domineren.  
• De logica in zorgorganisaties is voor 90 % terug te voeren op bestuurskundige 

logica. (RV&S 2016)  



Waar willen we heen? 

• Klinische governance leidend.
• Participatie eindgebruikers (=patiënten) 

• Gelijke tred met multidisciplinaire zorg en populatiemanagement. 

• Professionals governance behoeft explicitering van waarden en 
normen. 

• Verbindend bestuur en toezicht.
• Duaal bestuur scoort hoog!


