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Governancecode
2017: van regels
naar principes

De brancheorganisaties in de zorg
hebben een Zorgbrede
Governancecode 2017 (in concept)
opgesteld. Deze geheel herziene
code, gebaseerd op acht principes,
vervangt de vorige uit 2010. Of de
nieuwe code tegemoetkomt aan de
behoefte van de praktijk is wat ons
betreft nog maar de vraag.
De Zorgbrede Governancecode besteedt in vergelijking met
de vorige meer aandacht aan de maatschappelijke rol van
zorgorganisaties en is gebaseerd op principes in plaats van
regels. Acht principes vormen de basis van de code: vier
maatschappelijke en vier op het gebied van governance.
Met de verschuiving van regels naar principes en de grotere
nadruk op de maatschappelijke rol van zorgorganisaties
willen de brancheorganisaties in de zorg de dialoog over de
governance stimuleren en voorkomen dat zorgorganisaties
de regels slechts ‘afvinken’.

Inkoopvoorwaarde
In de praktijk worden er strengere eisen aan de kwaliteit
van de governance in de zorg gesteld. Externe
toezichthouders als de IGZ en de NZa controleren
zorgorganisaties steeds vaker op naleving van de code en
zorginkopers hanteren toepassing van de code inmiddels
geregeld als inkoopvoorwaarde. Wij vragen ons dan ook af
of een governancecode die zorgorganisaties meer vrijheid
geeft bij de invulling van de normen wel aansluit op deze
trend en de behoefte in de praktijk aan controle op naleving
van de code.
Brancheorganisaties, deskundigen en externe stakeholders
hebben tot juli 2016 de tijd gehad om te reageren op de
conceptcode. Het is afwachten of deze consultatieronde
leidt tot een duidelijkere invulling van de normen waar
zorgorganisaties aan moeten voldoen.
Het is de bedoeling dat de Zorgbrede Governancecode
2017 op 1 januari 2017 in werking treedt.

Een ander verschil met de bestaande code is dat bepaalde
regels niet slechts gelden voor de statutaire bestuurders
van de zorgorganisatie, maar ook voor de feitelijke
beleidsbepalers en managers.

Onduidelijker
De verschuiving van regels naar principes heeft tot gevolg
dat de normen waaraan zorgorganisaties moeten voldoen,
met name met betrekking tot de maatschappelijke
principes, onduidelijker worden en er meer ruimte is voor
een eigen invulling.
Zo bepaalt maatschappelijk principe 2: “De raad van
bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen
die passen bij de maatschappelijke opdracht van hun
organisatie. Zij zijn hierop aanspreekbaar en leggen actief
verantwoording af. De raad van bestuur stuurt op
waardengedreven handelen van medewerkers en de
organisatie.”
Of een zorgorganisatie voldoet aan deze norm is niet
eenduidig te beantwoorden omdat dit afhankelijk is van de
eigen invulling die de organisatie aan het principe geeft.
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