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Het cliëntenperspectief in de nieuwe Governan
door Heleen van Veen

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. De
nieuwe Governancecode Zorg sluit aan op de laatste ontwikkelingen in de zorgsector en de jongste inzichten op het gebied van goed bestuur.
Helder bestuur en zorgvuldig toezicht geven ruimte
aan inhoudelijk, integer en zakelijk presteren, aldus
de motivatie voor governancecodes. In navolging
van het bedrijfsleven, dat met de code Tabaksblat
in 2003 de toon zette voor afspraken over goed
bestuur, volgden ook andere sectoren met gover-

Goed bestuur

nancecodes. In de zorg werd in 2006 de Zorgbrede
Governancecode van kracht. Een herziening volgde in 2010. De afgelopen jaren staan de thema’s
governance en bestuur steeds vaker in de maatschappelijke belangstelling. In de meeste gevallen
ligt de aanleiding in schandalen of kwesties als
gevolg van falende governance. Governancecodes
zouden deze moeten voorkomen.
Waardegedreven
De Governancecode Zorg 2017 wil een instrument
zijn om bestuur zo in te richten dat deze bijdraagt
aan het waarborgen van goede zorg, aan het
realiseren van de maatschappelijke doelstelling van
zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen. Voor de leden van de brancheorganisaties in
de zorg, is de nieuwe code een lidmaatschapsverplichting waarmee de zorgaanbieders zelf de verantwoordelijkheid voor het toepassen van de code
op zich nemen. Was de Governancecode Zorg uit
2010 ingericht naar de diverse organen van de
zorginstelling, de nieuwe code is anders van opzet.
De code is niet langer op regels gebaseerd (‘rule
based’), maar op principes (‘principle based’). Met
de nieuwe Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in
de hele sector.
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