
 

De tragiek van 

de toezichthouder 
Inleiding 

Op dinsdag 10 maart jl. organiseerde Crown Gillmore, 

gespecialiseerd in het werven, selecteren, beoordelen en 

coachen van bestuurders en managers, een platformbij-

eenkomst over het thema: “De Tragiek van de Toezicht-

houder”. 

Buitenplaats Sparrendaal in Driebergen vormde het de-

cor van een inspirerende middag, waar zo’n negentig be-

stuurders en managers van organisatie en zorginstellin-

gen luisterden naar een boeiend betoog van prof. P.H.A. 

(Paul) Frissen. Een verslag. 

 

Een hartelijk welkom… 

De bijeenkomst “De Tragiek van de Toezichthouder” 

werd geopend door Ellen van den Ho-

ven, directeur-eigenaar van Crown 

Gillmore. Zij heette de aanwezigen 

hartelijk welkom en blikte terug op het 

ontstaan van deze bijeenkomsten die 

in eerste instantie in het teken stonden 

van marktwerking in de zorg. Werd de 

eerste platformbijeenkomst door zes-

tien mensen bezocht, de grote belang-

stelling van deze middag in maart voor 

de tragiek van de toezichthouder gaf 

volgens haar aan dat het onderwerp 

leeft, velen bezighoudt én dat het on-

derwerp past bij de huidige dienstverle-

ning van Crown Gillmore. 

 

Vervolgens gaf zij het woord aan me-

dedirecteur Jos Houben, die prof. Paul 

Frissen, introduceerde. 

 

De tragiek van de toezichthouder 

,,In mijn vak zijn de feiten vaak zó gek, dat ik ze niet 

eens zelf hoef te verzinnen.” Wie zijn inleiding zó begint, 

is verzekerd van een aandachtig gehoor. Na zich kort te 

hebben voorgesteld, stond professor Frissen stil bij het 

onderwerp van deze middag: de tragiek van de toezicht-

houder. Om die tragiek op een juiste manier te kunnen 

duiden, was het nodig om deze vanuit de historie te be-

kijken. ,,De toekomst kennen we immers niet, dus het 

verleden is ons enige referentiepunt.” Hij bouwde zijn 

betoog op aan de hand van een drietal lijnen. 

Deel 1: Waar zijn we? 

Prof. Frissen stond – voordat hij de historie beschreef – 

stil bij het ‘hier en nu’ dat onder andere werd gekenmerkt 

door schandalen en crises. ,,Neem bijvoorbeeld de Mase-

rati van directeur Möllenkamp van woningcorporatie 

Rochdale. Ik ben ook een liefhebber van auto’s, maar als 

dit type gedrag bij bestuurders wordt vertoond, is er echt 

wat aan de hand”, aldus prof. Frissen. 

 

Het wordt wel wat ingewikkelder als de bestuurder of de 

organisatie dingen gaat doen die zo op het eerste gezicht 

geen persoonlijke, maar publieke doelen dienen, zoals de 

aankoop van het schip SS Rotterdam door woningcorpo-

ratie Woonbron. ,,Toch ging het mis. Waarom kon dit 

gebeuren? Jarenlang werd het door de politiek toege-

juicht en kraaide er geen haan naar. Later kwam de en-

quêtecommissie. Die is vooral als een ritueel te zien. 

Maar een belangrijk ritueel. De uitkomst staat meestal 

vast, het onderzoek moet die ondersteunen. Ik ben er 

echt van overtuigd dat dit te maken heeft met het feit dat 

elke samenleving behoefte heeft aan mythen. In onze 

westerse beschaving willen we vooral in control zijn. 

Wat ze in Afrika de regendans noemen, heet bij ons de 

planning- en controlcyclus”, hield prof. Frissen zijn ge-

hoor voor. ,,Als een antropoloog ooit onze beschaving 

zou onderzoeken, dan concludeert hij vast en zeker dat 

er iets grondig mis is. Want zeg nu zelf: we beschrijven 

in eerste instantie wat we willen gaan doen, daarna wat 

we niet hebben gedaan en waarom we dat niet deden. En 
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moeten keren naar een verzuilde maatschappij”, aldus 

prof. Frissen. ,,Het geeft immers een gevoel van solidari-

teit, van lotsverbondenheid en het vormt tegelijkertijd het 

draagvlak en het fundament voor de organisatie en de 

verhouding tussen toezichthouder en bestuurder. Dat 

voorkomt, om maar bij het thema te blijven, veel tra-

giek.” 

 

De verstatelijking van Nederland, waarbij alles vooral 

collectief is georganiseerd, heeft er volgens prof. Frissen 

toe geleid dat het politieke systeem zich in toenemende 

mate in financiële, regelgevende en beheersende zin eige-

naar is gaan verklaren van het sociale domein. 

 
Collectiviteit als bron van ongelijkheid 

Hij waarschuwde voor het gevaar van collectivisering. 

,,Dat heeft voor uw zorgsector onaangename gevolgen. 

Dat leidt, voorspel ik u, onder druk van het gelijkheids-

denken en de toegenomen zorgvraag en toegenomen 

complexiteit, tot een verschraling van het pakket en dat 

leidt er vervolgens toe dat vermogende inwoners van ons 

land zelf de zorg gaan aanschaffen. Mijn stelling is dus: 

hoe meer collectiviteit, hoe meer ongelijkheid.” Frissen 

gelooft veel meer in het opnieuw vormgeven van de ver-

houding tussen het collectieve  en het particuliere, bij-

voorbeeld door deel te nemen aan een arrangement met 

particuliere middelen die vervolgens ook ter beschikking 

komen van mensen met wie we solidair willen zijn. Als 

governance érgens een opgave heeft, dan is het dit wel. 

Ik voorspel u dat er bureaucratisering zal blijven zolang 

toch gaat u er allemaal mee door! Het gaat, zo is mijn 

opvatting, in de relatie tussen toezichthouder en bestuur-

der vaak daarover.” 

 
Wondermiddel? 

,,Eén van de belangrijkste inzichten die ik heb verkregen, 

is dat toezicht niet kan goedmaken wat in het primaire 

proces verkeerd gaat. We lijken in toenemende mate te 

gaan geloven dat als we ons toezicht en onze inspectie 

versterken, dit als een soort van wondermiddel gaat gel-

den. Ik vind het onjuist dat op veel plekken de opvatting 

heerst dat een raad van bestuur eindverantwoordelijk 

voor de kwaliteit is. Een raad van bestuur is verantwoor-

delijk voor de benoeming van de juiste man of vrouw 

met de juiste vaardigheden op de juiste plek en je mag 

hopen en verwachten dat zij daarin excelleren.”  

 

Deel 2: Waar komen we vandaan? 

De huidige maatschappij, en dat geldt ook voor de ver-

houdingen tussen toezichthouders en bestuurders, laat 

zich voor een groot gedeelte verklaren door de geschiede-

nis die achter ons ligt. ,,We komen uit een traditie van 

verzuilde identiteiten”, vertelde prof. Frissen. 

,,De geschiedenis van uw organisatie, waaraan u als toe-

zichthouder of bestuurder bent verbonden, gaat vaak te-

rug tot op het moment dat een aantal particulieren be-

sloot om het sociale domein anders te organiseren. Wat 

ik daarmee wil zeggen, is dat de traditie en de identiteit 

bepalend zijn voor de structuur van uw organisatie. Een 

treffend voorbeeld daarvan hoorde ik eens van de com-

missaris van de Koning in Noord-Brabant, Wim van den 

Donk. Hij deed in het kader van zijn studie onderzoek 

naar zogenoemde ken- en normgetallen van voeding en 

schoonmaak in zowel rooms-katholieke als protestantse 

bejaardentehuizen. Wat bleek? Bij de rooms-katholieke 

tehuizen scoorde het kengetal voeding beduidend hoger 

dan schoonmaak; bij de protestanten was dat juist an-

dersom. Maar het ging pas écht mis toen de technologie 

zijn intrede deed en de kengetallen digitaal werden ge-

maakt; de rooms-katholieke huizen gingen ruimhartiger 

om met de cijfers, terwijl de protestanten alles naar waar-

heid invulden waardoor een vermeende scheefgroei in de 

bedrijfsvoering zichtbaar werd.”  
Herontdekking van de identiteit 

,,Het is beslist niet verkeerd om uw identiteit opnieuw te 

ontdekken. Waarmee ik niet wil zeggen dat we terug 

Paul Frissen 

Paul Frissen (1955) is decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar 

Bestuur te ’s-Gravenhage, hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en lid 

van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Hij is voorzitter van de Raad van Toezicht 

van het MOTI (Museum Of The Image) in zijn woonplaats Breda. 

Zijn laatste publicaties zijn: 

 De Staat van Verschil. Een Kritiek van de gelijkheid (Van Gennep, Amsterdam 2007; 

vierde druk 2010) 

 Gevaar verplicht. Over de noodzaak van aristocratische politiek (Van Gennep, Amsterdam 

2009, tweede druk 2012) 

 Van goede bedoelingen, de dingen die nooit voorbijgaan (Van Gennep, Amsterdam 2012, 

tweede druk 2014) 

 De fatale staat. Over de politiek noodzakelijke verzoening met tragiek (Van Gennep, Am-

sterdam 2013, derde druk september 2013) 

 

Maandelijks publiceert hij een column in het Financieele Dagblad 
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wij geen afscheid van de collectiviteit nemen. Zo niet, 

dan blijven we het beeld van gelijkheid oproepen, maar 

dat is een vertekend beeld.” 

 

Deel 3: Wat is de rol van de overheid? 

,,We zijn het er natuurlijk allemaal over eens dat het be-

ter is om de overheid kleiner te maken. Op 1 januari jl. 

zijn alle 393 gemeenten in ons land verantwoordelijk ge-

worden voor de uitvoering van een drietal belangrijke 

zorgwetten: de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Wat mij be-

treft, zijn er dan drie opties denkbaar: 

 

1. De overheid treedt terug en de samenleving neemt het 

over; dat is het gedroomde model in Den Haag. De 

wijkverpleegkundige keert terug in de vorm van een 

wijkteam en we gaan – het lijkt wel Noord-Korea! – 

naar één plan, met één regisseur voor één gezin. 

2. De overheid treedt terug en de samenleving doet het 

anders; dat zou weleens het beeld van onze toekomst 

kunnen zijn. Burgers nemen zelf initiatieven om het 

publieke domein opnieuw in te richten en politici in 

Den Haag noemen dat vervolgens kaderstelling. 

3. De overheid treedt terug en de samenleving doet het 

verkeerd; de overheid zou mijns inziens bereid moe-

ten zijn om de uitkomsten daarvan te aanvaarden, 

maar dat lijkt een brug te ver.” 

 
Maak een einde aan de overheidsverslaving 

Prof. Frissen riep de aanwezigen op om nieuwe institu-

tionele vormen te bedenken. ,,En 

maak eens een einde aan uw over-

heidsverslaving. U creëert dat écht 

zelf, u houdt dat systeem in stand. 

Departementen zijn écht kleiner dan 

iedereen denkt. Veel regelgeving 

komt gewoon uit de sector zelf. En 

ik vind dat dit anders moet, dat de 

verantwoordelijkheid voor de in-

houd en het wat weer aan u is. U 

bent het die de publieke belangen 

definieert. 

U bepaalt welke definitie van 

‘publiek belang’ voor u van toepas-

sing is. Veel organisaties leggen dat 

vast in een mission statement. 

Wordt er in zo’n mission statement 

voldoende duidelijk waar het eigen-

lijk ten diepste om gaat? Vaak gaat 

het toch om geld of huisvesting, 

maar niet echt om de waarde van 

een instelling of organisatie?” 

 

Een goed voorbeeld daarvan is de 

governancebrief van het ministerie. 

,,Wat mij in deze brief opvalt, is dat 

het bestuur eindverantwoordelijk 

voor kwaliteit wordt gemaakt. Ik be-

grijp heel goed dat het erg lastig is 

om het klassieke beeld van een orga-

nisatie die vanuit een cockpit wordt 

bestuurd, los te laten, maar in feite 

moet het eigenaarschap worden 

overgedragen aan de professionals.” 

Bultrugprotocol 

Prof. Frissen sloot zijn betoog af met het maken van een 

aantal opmerkingen: 

 

,,Het potvisprotocol – opgesteld na het aanspoelen van 

bultrug Johannes – vind ik een hilarisch voorbeeld van 

de weigering om tragiek te aanvaarden. Want zeg nou 

zelf: zou een volgende bultrug zich nu écht iets aantrek-

ken van dat protocol?” 

 

,,We zullen altijd het noodlot over ons afroepen, ook al 

weigeren we tragiek te aanvaarden. Dat komt omdat we 

moderne mensen zijn en opgevoed met de overtuiging 

dat wetenschap de beheersing van de werkelijkheid in 

zich heeft. Je kunt, zoals Wildavsky heeft gezegd, iets 

pas een probleem noemen als je er ook een oplossing 

voor hebt.” 

 

,,We moeten niet te bang zijn om verschillen toe te staan. 

Maar niet los van het opnieuw nadenken over uw identi-

teit. En van daaruit het particuliere en het collectieve te 

organiseren. Dat kun je alleen doen vanuit een diep ge-

voel van bescheidenheid en de weigering om te geloven 

in blauwdrukken.” 

 

Discussie 

Na het betoog van prof. Frissen was er ruimschoots gele-

genheid om met hem in gesprek te gaan. Eén van de aan-

wezigen vroeg zich af wat de rol van de verzekeraars is. 

Prof. Frissen vond dat de verzekeraars de afgelopen de-
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cennia de rol van medeoverheid hebben gekregen. ,,Dat 

is de afgelopen jaren ontstaan. Ze zijn daarmee wat mij 

betreft verder weg komen te staan van waar zij ooit voor 

werden opgericht. Het is merkbaar dat verzekeraars in-

zetten op de verbetering van de kwaliteit, maar of dit ook 

leidt tot een afname van de kosten? Ik denk het niet”, 

antwoordde prof. Frissen. 

Een andere aanwezige, mevrouw Noorman-den Uyl, 

vroeg zich af of de huidige decentralisering wel voldoen-

de bescherming voor het individu bood. Prof. Frissen 

vroeg zich op zijn beurt af of de terugtredende overheid 

wel zoveel kleiner wordt. ,,Neem inderdaad deze zorgta-

ken. In Den Haag zijn nú al vijftien verschillende moni-

tors opgezet om de gemeenten op het gebied van deze 

zorgtaken te kunnen monitoren. Ik geloof ook niet in de 

uitspraak dat de gemeente de bestuurslaag is die het 

dichtst bij de burger staat. De opkomstpercentages van 

gemeenteraads- en Tweede Kamerverkiezingen bewijzen 

het tegendeel. Het is ook eigenlijk vreemd dat het publie-

ke domein langs bestuurlijk-politieke weg wordt inge-

richt. De schaal en variëteit die een domein nodig heeft, 

kan volgens mij nooit in een politiek systeem worden 

vervat.” 

 

,,Maar gemeenten hebben er toch ook belang bij om alles 

goed te organiseren? Dat mogen wij toch wel van hen 

verwachten”, vroeg een andere aanwezig zich hardop af. 

,,Ik begrijp u wel”, antwoordde prof. Frissen, ,,maar ik 

ben van mening dat u als instelling het eigenaarschap 

moet terug claimen. U bent dat de afgelopen decennia 

kwijtgeraakt, maar het behoort ú toe en niet de over-

heid.” 

 

,,We moeten oppassen”, antwoordde hij op een andere 

vraag, ,,dat we de uitrekenbaarheid niet op alle domei-

nen van toepassing verklaren waar ook andere waarden-

patronen aan de orde zijn. De noodzaak blijft om als toe-

zichthouder informatie te vergaren, maar als dat alleen 

leidt tot ‘het in control zijn’, dan vind ik dat eerlijk ge-

zegd buitengewoon armzalig. Je hebt dan écht te maken 

met de tragiek van de toezichthouder. Vandaag de dag 

hebben we behoefte aan goede bestuurders met een diep 

besef van eigen voorlopigheid en beperktheid. Daarom 

was ik op dat punt ook gecharmeerd van Dries van Agt: 

hij vertelde dat politiek niet de maat van alle dingen is. 

Voor een terugtredende overheid waarbij veel aan de sa-

menleving wordt overgelaten, bestaat veel electorale 

ruimte. Maar dat moeten we wel zorgvuldig doen en de 

overheid, samenleving en burgers langzaam ontvlechten. 

U hebt in dat proces een sleutelrol. Vanuit een rijke tradi-

tie, vaak voortgekomen uit de verzuiling. Het is nu de 

uitdaging om de positie van de organisatie opnieuw 

vorm te geven. En daar speelt ook de toezichthouder een 

belangrijke rol in.” 

Over Crown Gillmore 

Crown Gillmore ondersteunt organisaties bij het werven, 

selecteren, beoordelen en coachen van bestuur en ma-

nagement op topniveau. Crown Gillmore doet dat op 

een persoonlijk gerichte manier met een hoogwaardige 

kwaliteit van dienstverlening; zij beschikt over brede ken-

nis van en jarenlange ervaring in en met de markt. 

 
Persoonlijk 

 Crown Gillmore is voor kandidaten dé adviseur met 

persoonlijke belangstelling – zowel voor de kandidaat 

zélf als voor zijn of haar kennis, loopbaanmogelijkhe-

den. 

 Crown Gillmore zorgt voor de juiste kandidaat met 

de juiste vaardigheden op de juiste plek. 

 Crown Gillmore… Werven, selecteren, beoordelen 

en coachen. 

 Crown Gillmore… Authentiek, persoonlijk en doel-

treffend. 

 

Crown Gillmore 

Executive search, interim management, governance 

Geeresteinselaan 79 

3931 JB Woudenberg 

Telefoon: 033-2858700 

E-mail: mail@crowngillmore.nl 

Website: www.crowngillmore.nl 


