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Gat in de markt? Over de ondernemende verzorgingsstaat (4)

Good governance alleen  
is niet voldoende
Een bericht uit de praktijk

frans becker

Wie de ontwikkelingen in de wereld van het 
welzijnswerk de laatste tijd ook maar enigszins 
heeft gevolgd, weet dat er zo nu en dan een wel-
zijnsinstelling over de rand van de financiële 
afgrond verdwijnt. Het voorbeeld van het Am-
sterdamse Alcides kreeg landelijke bekendheid. 
Deze mammoettanker in de welzijnssector liep 
in 2004 op de financiële klippen en veroorzaakte 
daarmee grote beroering. Had de directie zich 
laten leiden door megalomane plannen? Had 
de Raad van Toezicht zitten slapen? Hadden 
de lokale bestuurders de verkeerde kant op ge-
keken? De nasleep van deze affaire is nog niet 
voorbij. Nader onderzoek moet uitwijzen welke 
rol de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht 
precies hebben gespeeld en waarom het schip is 
gestrand, ondanks waarschuwingen van de ac-
countant. 
 Op het eerste gezicht krijgt men inderdaad 
de indruk dat directie en toezichthouders in dit 
geval ernstig hebben gefaald. Maar kan men ook 
volhouden dat in meer algemene zin problemen 
die zich bij instellingen in deze sector voordoen 
worden veroorzaakt door falende directies en/of 
Raden van Toezicht? Wordt dit soort maatschap-
pelijke ondernemingen onvoldoende profes-

sioneel bestuurd? Mijn indruk is dat te snel de 
beschuldigende vinger naar bestuur en toezicht 
wordt geheven en dat er te weinig rekening 
wordt gehouden met de maatschappelijke en 
bestuurlijke omgeving waarin dit soort instel-
lingen moet opereren. Het populaire gover-
nance-model dat op dit moment maatgevend is 
voor maatschappelijke ondernemingen biedt 
¬ mits zorgvuldig uitgevoerd ¬ een degelijk 
kader voor bestuur en toezicht, maar kent ook 
enkele minder sterke kanten, zo zal ik in dit arti-
kel betogen.
 In deze bijdrage aan het debat over de maat-
schappelijke onderneming baseer ik mij op mijn 
eigen praktijkervaringen in de toezichthouderij. 
Die zijn beperkt: tot stichtingen op het gebied 
van welzijn en cultuur(-educatie) en tot de ge-
meentegrenzen van Amsterdam. Een dergelijke 
beperking levert onvermijdelijk enige verteke-
ning op.

het governance-model

Om het begrip maatschappelijke onderneming 
af te bakenen, gebruik ik een hele eenvoudige 
omschrijving: het gaat om een private partij (bij-
voorbeeld een stichting) die zonder winstoog-
merk publieke doelstellingen uitvoert, meestal 
met een aanzienlijke publieke financiële bij-
drage. Om een en ander enigszins fatsoenlijk te 
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laten verlopen, horen de publieke doelstellingen 
helder te worden omschreven (daarover later 
meer); dienen zij door de betrokken onderne-
ming te worden gerealiseerd (effectiviteit); moet 
de maatschappelijke onderneming verantwoord 
gebruikmaken van de (publieke) middelen (effi-
ciency); en moet het bedrijfsproces op een nette 
manier worden gecontroleerd.
 Als gevolg van voortschrijdende professiona-
lisering van maatschappelijke ondernemingen 
is het ‘oude’ model van een stichting met een 
stichtingsbestuur ¬ dat vaak vergaand bij de be-
drijfsvoering van de organisatie betrokken was 
en over de schouder van de directeur meekeek 
¬ in veel gevallen verlaten. Daarvoor in de 
plaats is een moderne skyline van ‘governance’ 
opgetrokken: een besturingsmodel met een pro-
fessionele directie die Raad van Bestuur wordt 
genoemd, een buitengewoon uitgebreide ver-
antwoording van bedrijfsvoering en een Raad 
van Toezicht op afstand, die volgens heldere cri-
teria toezicht houdt. Dit alles transparant in het 
kwadraat. Bestuur, toezicht en verantwoording 
zijn de drie pijlers van wat tegenwoordig ‘gover-
nance’ wordt genoemd. 
 De verschillen in de uitvoeringspraktijk van 
dit besturingsmodel bij verschillende soorten 
maatschappelijke ondernemingen zijn aanzien-
lijk. Ze worden niet alleen door traditie bepaald, 
maar ook door de aard van het bedrijf en de 
bedrijfsvoering. Naar mijn waarneming kan de 
governance van een woningcorporatie of me-
dische instelling sterk afwijken van die van een 
culturele of welzijnsinstelling.
 De verzakelijking van de bestuurlijke verhou-
dingen in de maatschappelijke onderneming 
loopt  parallel aan ontwikkelingen elders in het 
bedrijfsleven en de overheid, en beantwoordt 
aan de behoefte aan verantwoording van de be-
steding van publieke middelen. Als de spelregels 
goed geformuleerd zijn en iedereen zijn taken 
fatsoenlijk uitvoert, functioneert dit besturings-
model over het algemeen heel behoorlijk. Aan 
het formuleren en uitwerken van de spelregels 
is de afgelopen jaren veel gedaan door com-
missies en adviseurs. Baanbrekend was op dit 

terrein het werk van de commissie Health Care 
Governance, maar ook op andere terreinen zijn 
gezaghebbende rapporten verschenen.1 Een 
groot aantal maatschappelijke ondernemingen 
heeft inmiddels het eigen bestuur, het toezicht 
en de verantwoording volgens de nieuwe maat-
staven van ‘good governance’ geregeld.

toezicht tussen distantie en 
betrokkenheid

Ik wil waarschuwen voor drie valkuilen in dit 
model van toezicht. Ten eerste: overschat de 
mogelijkheden van toezicht op afstand niet. Het 
is een aardig idee: een groep toezichthouders 
met verschillende competenties en maatschap-
pelijke achtergronden die op afstand controle-
ren ¬ met de financiële expert in de heldenrol. 
Maar vaak zien toezichthouders niet meer dan 
een topje van de ijsberg, en niet het grote brok 
ijs onder water. 
 In de afgelopen jaren hebben bijvoorbeeld 
deconfitures in de welzijnssector plaats gevon-
den, zonder dat de toezichthouders deze tijdig 
hebben zien aankomen of hebben kunnen 
tegenhouden. Datzelfde geldt voor de culturele 
sector. Externe omstandigheden, zoals abrupte 
wijzigingen in overheidsbeleid, kunnen soms 
op korte termijn tot grote problemen voor een 
maatschappelijke onderneming leiden. Finan-
ciële resultaten kunnen soms zo plotseling 
omslaan, dat het toezicht zich beperkt tot de na-
ijlende effecten van de ramp. 
 Cruciaal is de rol van directie of Raad van 
Bestuur. Wanneer er een eenhoofdige directie is, 
heeft één persoon het monopolie op de informa-
tie die de Raad van Toezicht bereikt. Is een direc-
teur niet voldoende geëquipeerd voor moeilijke 
tijden ¬ of niet open genoeg in het verschaffen 
van informatie die niet alleen nice to know maar 
ook needed to know is ¬ dan kan een Raad van 
Toezicht op grote afstand onvoldoende moge-
lijkheden hebben om haar taak naar behoren te 
vervullen.
 Onaangename verrassingen vinden minder 
makkelijk plaats als de toezichthouders op niet 
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al te grote afstand van de organisatie staan; ver-
schillende informatiebronnen hebben; en goed 
op de hoogte zijn van de opvattingen in de om-
geving van de betreffende onderneming. Is de 
reputatie goed? Wat vinden de opdrachtgevers 
en andere relevante besluitvormers? Toezicht op 
afstand klinkt mooi, maar voldoende betrokken-
heid is nodig om de toezichthoudende rol ook in 
turbulente tijden te kunnen spelen ¬ zonder de 
directie voor de voeten te gaan lopen.
 Ten tweede: het governance-model en de 
uitvoeringspraktijk richten de aandacht nood-
gedwongen sterk naar binnen. Er is een enorme 
nadruk op verantwoording komen te liggen. De 
hedendaagse maatschappelijke onderneming 
gaat, in een variant op Max Dendermonde, aan 
verantwoording ten onder. De maatschappelijke 
taak wordt gedefinieerd in ‘producten’, met pro-
ductboeken en afrekening op de hoeveelheid en 
de kwaliteit van producten, waarover uitgebreid 
wordt gerapporteerd. In de maatschappelijke 
onderneming dreigt het bedrijfsproces van de 
onderneming de maatschappelijke opdracht te 
gaan overheersen.
 Maatschappelijke ondernemingen in de wel-
zijnssector en de cultuureducatie worden ¬ ze-
ker in de grote steden ¬ echter geconfronteerd 
met nieuwe maatschappelijke groepen, veran-
derde attitudes en maatschappelijke vraagstuk-
ken van achterstand en achterstelling, die zij 
niet in een handomdraai kunnen oplossen. Het 
zou voor de hand liggen als opdrachtgevers, de 
betrokken maatschappelijke ondernemingen en 
andere relevante instellingen proberen tot een 
gemeenschappelijke analyse en aanpak te ko-
men. Door de nadruk op de interne huishouding 
en de verantwoording daarover, verdwijnen de 
maatschappelijke vraagstukken waarvoor de on-
derneming oplossingen moet aandragen naar de 
achtergrond.
 De werkwijze van ¬ helaas nog veel te fre-
quent ingehuurde ¬ adviesbureaus versterkt 
dit proces. Hun blik is over het algemeen gericht 
op de interne bedrijfsvoering van maatschappe-
lijke ondernemingen, waarbij elk adviesbureau 
met zijn eigen standaardprocedure de organi-

satie te lijf gaat. De analyse van de maatschap-
pelijke vragen of vraagstukken waarvoor de 
betrokken onderneming staat, is ¬ een enkele 
uitzondering daargelaten ¬ pover en bestaat uit 
obligate waarnemingen, waarvoor een enigszins 
geschoolde maatschappijbeschouwer zich zou 
schamen. Een goede Raad van Toezicht zou op 
dit terrein tegenwicht moeten bieden en een rol 
moeten spelen bij de externe oriëntatie van de 
maatschappelijke onderneming.

 Ten derde: het geschetste governance-model 
werkt aanzienlijk beter in tijden van stabiliteit 
dan in tijden van turbulentie. In een enigszins 
normaal opererende organisatie is helder toe-
zicht op afstand goed mogelijk ten aanzien van 
de ondernemingsstrategie voor de langere ter-
mijn en ten aanzien van de jaarlijkse planning- 
en control-cyclus. Maar voor instellingen in 
de welzijnssector en de cultuureducatie is een 
dergelijke paradijselijke toestand eerder uit-
zondering dan regel. Sommige welzijnsinstel-
lingen, bijvoorbeeld, verkeren jaren achtereen 
in een ongezonde staat van hectiek, als gevolg 
van voortdurend veranderende spelregels, gril-
lige opdrachtgevers en gebrek aan financiële 
middelen. Toezicht vereist in die omstandig-
heden meer dan de afstandelijke benadering 
uit het governance-model. Toezichthouders 
worden onvermijdelijk directer betrokken, als 
sparringpartner van de directie en als gespreks-
partner van de opdrachtgevers ¬ maar dienen 
ervoor te waken niet in de competenties van de 
directie te treden. 
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de overheid als opdrachtgever

Dat brengt me bij de rol van de overheid. Het 
werk van een maatschappelijke onderneming 
wordt enerzijds bepaald door haar maatschap-
pelijke taak (zoals, in het geval van een welzijns-
instelling: zorgen voor kinderopvang; mensen 
naar een baan begeleiden; schulden saneren; een 
buurt op orde houden; jongeren een zinvolle 
tijdsbesteding bezorgen; etc.) en de relatie met 
haar directe ‘klanten’, anderzijds door publiek 
gestelde eisen en de relatie met haar opdrachtge-
ver, de overheid. In de nieuwe zakelijke verhou-
dingen wordt van de overheid verwacht dat deze 
haar rol als opdrachtgever goed definieert en 
helder vormgeeft. Bij privatiseringen en verzelf-
standigingen op landelijk niveau is de afgelopen 
jaren gebleken dat de overheid grote moeite 
heeft met deze opdrachtgeversrol. Op lokaal ni-
veau is het niet anders. De wijze waarop de over-
heid in dit opzicht optreedt, brengt maatschap-
pelijke ondernemingen niet alleen regelmatig 
in het ongerede en tot wanhoop, maar soms ook 
in grote financiële nood. Juist door hun afhanke-
lijkheid van een grote opdrachtgever, de (lokale) 
overheid, zijn zij eerder geneigd om te accom-
moderen en de vrede te bewaren, dan een scherp 
conflict met de opdrachtgever uit te vechten ¬ 
uit vrees de relatie te verstoren.
 De lokale overheid toont zich allereerst een 
grillige opdrachtgever. Stuurt men de ene pe-
riode massief aan op een hechte infrastructuur 
in de cultuureducatieve sector, evenzo vrolijk 
wendt men de volgende periode de steven 180 
graden en zijn alle investeringen die de instel-
lingen daarin hebben gedaan verloren kapitaal. 
Op onmogelijk korte termijnen trekt men delen 
van opdrachten in de welzijnssector in ¬ en 
laat in sommige gevallen de frictiekosten aan 
de maatschappelijke onderneming. Men voert 
een zigzagkoers ten aanzien van de organisatie 
van de kinderopvang. Men wacht soms jaren-
lang met afrekenen. Voor een maatschappelijke 
onderneming die vrijwel geen enkele financiële 
buffer heeft om deze onvoorspelbare koerswij-
zigingen op te vangen, kan dat buitengewoon 

lastig zijn. De lokale overheid zou in dit opzicht 
prudenter en consistenter moeten handelen.
 De overheid is bovendien een gefragmen-
teerde opdrachtgever. Stadsdeelbesturen ¬ 
de goede niet te na gesproken ¬ slagen er niet 
in één gezamenlijke lijn te trekken, al houden 
de maatschappelijke vraagstukken niet bij 
hun grenzen op. Sommige leggen de rekening 
simpel bij hun buren neer. Van een gemeen-
schappelijke aanpak tussen stadsbestuur en 
deelraadbesturen is in Amsterdam geen sprake. 
De risico’s ¬ bijvoorbeeld bij het redden van 
de zogenaamde Melkertbanen ¬ komen dan al 
gauw bij de welzijnsinstelling terecht. Tussen 
politieke bestuurders en hun ambtenaren be-
staan soms aanzienlijke verschillen in benade-
ring en perspectief. Met dit mengsel van onvol-
doende competentie, gebrekkige samenwerking 
en goede bedoelingen lost men grootsteedse 
maatschappelijke vragen niet effectief op ¬ en 
plaatst men de maatschappelijke onderneming 
in een moeilijk betreedbare arena.

 Dan is er nog de financiële kwestie. De maat-
schappelijke ondernemingen die hier in het 
geding zijn worden door de overheid primair 
gezien als uitvoeringsorganisaties van bepaalde, 
publiek omschreven taken. De financiering van 
hun activiteiten vindt op die grondslag plaats. 
Maar willen zij hun werk als onderneming ook 
goed kunnen doen, dan moeten zij de financiële 
ruimte hebben om risico’s te nemen en op te 
vangen, om te innoveren en te experimenteren, 
om expertisecentra in eigen huis op te bouwen. 
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Maatschappelijke ondernemingen van een 
behoorlijke omvang zouden een eigen ¬ of 
gemeenschappelijke ¬ afdeling research & deve-
lopment moeten hebben, een laboratorium om 
inventieve oplossingen voor maatschappelijke 
problemen te ontwikkelen. Daar is de financie-
ring niet op toegesneden. Voor welzijnsinstel-
lingen is de vergoeding van een behoorlijke 
overhead al een probleem, laat staan de opbouw 
van een eigen vermogen.2

 Het resultaat van de ongemakkelijke verhou-
ding tussen opdrachtgever en maatschappelijke 
onderneming is dat zij een gebrekkige ver-
trouwensrelatie ontwikkelen, in onvruchtbare 
patstellingen terechtkomen en niet doen wat ze 
zouden moeten doen: een gemeenschappelijke 
strategie uitstippelen om de vaak lastige maat-
schappelijke kwesties aan te pakken die in een 
grootsteedse omgeving aan de orde zijn.

een ‘double bind’

Het functioneren van maatschappelijke onder-
nemingen wordt, ten slotte, in belangrijke mate 
bepaald door de spelregels die in de betreffende 
sector gehanteerd worden. Worden publieke 
taken aanbesteed, of is sprake van een stabiele 
relatie met één aanbieder? Is er vooral sprake van 
vraagsturing, waarbij de ‘klanten’ kunnen kiezen 
uit verschillende aanbieders, of bestaat er een 
meer aanbodsgerichte structuur? Zijn instellin-
gen vooral uit op hun eigen profilering, of is alles 
gericht op een sterke onderlinge samenwerking? 
Laat men het uitvoerend werk over aan de be-
trokken instelling, of wil de opdrachtgever liever 
zelf een vinger in de pap? Naar mijn waarneming 
worden deze spelregels vaak allemaal tegelijk 
door elkaar gehanteerd, waardoor de maatschap-
pelijke onderneming aan geheel verschillende 
incentives wordt onderworpen. Het resultaat is 
een double of misschien wel multiple bind.
 In de afgelopen periode zijn tal van ge-
meenten ertoe overgegaan om allerlei soorten 
maatschappelijke dienstverlening althans ten 
dele aan te besteden en niet meer alleen aan de 
traditionele welzijnsinstellingen in hun gebied 

te gunnen. Daardoor zou concurrentie tussen 
aanbieders ontstaan, met als gevolg niet alleen 
dat de opdrachtgever met het beste bod uit de 
bus zou komen, maar ook dat de maatschappe-
lijke ondernemingen zich helder ten opzichte 
van elkaar zouden gaan profileren. Recentelijk 
wordt echter ook een geheel andere beleidslijn 

ingezet: die van hechte samenwerking van 
instellingen op het gebied van welzijn, wonen 
en zorg, die moet leiden tot een samenhangend 
lokaal beleid. Nog los van de merites van de 
marktmetafoor voor het aanbesteden van lokaal 
welzijnswerk, het is van tweeën één: of men 
vraagt van maatschappelijke ondernemingen 
dat zij zich op de markt begeven, scherp con-
curreren met anderen en tot op zekere hoogte 
footloose worden, of men vraagt van hen dat zij 
duurzaam investeren in samenwerkingsver-
banden in een bepaalde buurt of wijk om tot 
een samenhangend beleid te komen. Het is voor 
maatschappelijke ondernemingen niet doenlijk 
beide strategieën tegelijk te volgen.
 Datzelfde geldt voor vraag- of aanbodstu-
ring. In een recent advies aan de gemeente 
Amsterdam op het gebied van cultuureducatie 
wordt vastgesteld dat vraagsturing en vraag-
ontwikkeling al vijftien jaar als een mantra 
‘door het cultuureducatieve veld gonzen’. In de 
welzijnssector is het niet veel beter. Vraag- en 
aanbodsturing worden regelmatig tegelijkertijd 
als richtinggevend principe voor financierings-
stromen en dienstverlening gehanteerd. Er zou 
veel mee zijn gewonnen, als helder zou worden 
bepaald waar vraagsturing zinvol is en waar 
niet. Waar aanbodsturing vanzelfsprekend is 

Ook waar het bestuur van 
maatschappelijke ondernemingen 
goed tot buitengewoon goed is 
geregeld, blijft hun positie 
kwetsbaar
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en waar niet. In veel gevallen zal overigens blij-
ken dat vraagsturing geen panacee is. Angelina 
Scalzo deed onlangs uitgebreid onderzoek naar 
welzijnsvoorzieningen in een buurt in Leiden. 
Haar conclusies komen overeen met mijn waar-
nemingen: ‘Er is een overvol aanbod en er zijn 
verschillende impulsen die de versnippering 
verder in de hand werken. Zo moeten organi-
saties en instellingen met elkaar concurreren 
terwijl het voor een sluitende aanpak beter zou 
zijn als zou worden samengewerkt. Het motto is 
keuzevrijheid voor de cliënt, maar veel cliënten 
willen juist helemaal geen keuzevrijheid maar 
gewoon goede voorzieningen.’3

tot slot

Maatschappelijke ondernemingen zijn niet 
heilig en boven alle kritiek verheven. Er zal on-
getwijfeld meer of minder zijn aan te merken op 
de wijze waarop zij worden bestuurd. Er worden 

Noten
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fouten gemaakt. Het toezicht zal lang niet altijd 
van transparante topkwaliteit zijn. In deze bij-
drage heb ik een ander perspectief gekozen. Ook 
waar het bestuur van maatschappelijke onderne-
mingen goed tot buitengewoon goed is geregeld, 
blijft hun positie kwetsbaar ¬ als gevolg van 
hun afhankelijkheid van niet altijd goed functi-
onerende opdrachtgevers, van de tegenstrijdige 
spelregels waaraan zij onderworpen zijn en 
van hun doorgaans zwakke financiële positie. 
Daarin zouden overheid en politiek verbetering 
kunnen en moeten brengen.
 In het huidige besturingsmodel dreigt te veel 
nadruk op de interne bedrijfsvoering te worden 
gelegd. Een maatschappelijke onderneming 
hoort efficiënt en effectief te werken, maar moet 
zich primair blijven richten op het vervullen 
van haar maatschappelijke taken. In een goede 
mix van distantie en betrokkenheid kunnen 
toezichthouders op beide terreinen een bijdrage 
leveren.
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