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1.

De woningcorporatiesector, onderwijs en zorg in beeld

1.1. Inleiding
De zorgsector, het onderwijs en de sociale huisvesting kennen, ondanks de grote verschillen tussen
de sectoren, een vergelijkbare ontwikkelingsgeschiedenis. Alle drie de sectoren begonnen ooit als
particulier initiatief. Daarna trad een periode in van regulering, collectivisering en verstatelijking en
werden de drie sectoren belangrijke pijlers van onze verzorgingsstaat. Daarmee werden ze ook
onderdeel van de beleidsagenda en object van overheidstoezicht. In de jaren tachtig en negentig van
de vorige eeuw trad een periode in van liberalisering, marktwerking en/of verzelfstandiging en werd
de autonomie van de instellingen een belangrijk goed. 1
Inmiddels waren de instellingen in alle drie de sectoren flink van karakter veranderd. De sectoren die
in de beginjaren veelal bestonden uit (verzuilde) verenigingen met een sterke binding met de
aangesloten leden, transformeerden gaandeweg tot professionele, autonome en grootschalige
stichtingen. De binding met de traditionele achterban (de leden) verdween.2 De leden werden
klanten of cliënten. Daarmee werd hun binding met de school, de zorgaanbieder en de
woningcorporatie anders en losser. De toegankelijkheid van de voorzieningen wordt geborgd door
een ingenieus stelsel van inkomensafhankelijke belastingen en heffingen, toeslagen en eigen
bijdragen. Ook het bestuursmodel veranderde: het two tier-systeem, dat is gebaseerd op het
corporate governance-model uit het bedrijfsleven werd eind vorige eeuw in het semipublieke
domein geïntroduceerd. Daarmee deed het fenomeen ‘Raad van Toezicht’ zijn intrede in de
overgrote meerderheid van de organisaties in de zorg, de corporatiesector en het onderwijs (met
primair onderwijs als uitzondering).
Positief geformuleerd kunnen we stellen dat de organisatie van de sectoren zorg, wonen en
onderwijs telkens opnieuw is aangepast aan de eisen van de nieuwe tijd en aan de veranderende
opvattingen over de gewenste balans tussen overheid, markt en samenleving. Door de eeuwen heen
zijn in deze visie hybride stelsels ontstaan, waarbij overheidsregulering, concurrerend aanbod en
maatschappelijke inbedding elkaar in het beste geval goed aanvullen.
Negatief geformuleerd kunnen we stellen dat er Monsters van Frankenstein zijn gecreëerd die vanuit
de beste bedoelingen zijn opgebouwd uit verschillende niet goed op elkaar passende onderdelen:
een scheut overheidsfinanciering, een vleugje corporate governance-denken, een laagje
stakeholderinvloed, en een beetje markt. Met als gevolg dat in de zorg, het onderwijs en de
corporatiesector een patchwork van verschillende sturings- en verantwoordingsprincipes is ontstaan
dat, net als bij het monster uit de legende, tot onvoorspelbaar en soms ongewenst gedrag leidt. In
deze visie hebben de hybride stelsels hun langste tijd gehad en wordt het tijd voor meer
eenduidigheid.
Beide kampen zijn het er over eens dat om de sectoren sociaal wonen, onderwijs en zorg
toekomstbestendig te maken, de legitimiteit, doelmatigheid, doeltreffendheid en controleerbaarheid
1
2

Zie ook: WRR, 2014.
WRR, 2014.
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verbeterd moeten worden. In de discussies over de toekomstbestendigheid van deze sectoren
nemen de onderwerpen ‘schaal’, ‘governance’ en ‘financiën’ een prominente plek in.
Met de liberalisering, verzelfstandiging en marktwerking, en met de introductie van het corporate
governance-model in het semipublieke domein werden de vraagstukken van schaalgrootte,
governance en financiële duurzaamheid extra pregnant.
In dit eerste hoofdstuk van de omgevingsanalyse presenteren we feitelijke gegevens over
schaalgrootte en complexiteit, governance en financiële kengetallen voor de woningcorporatiesector,
het onderwijs en de zorg.
Schaalgrootte. Een belangrijke motivatie voor schaalvergroting binnen de (semi-)publieke sector is
het vergroten van de efficiency en de doelmatigheid van een organisatie (schaalvoordelen).
Bestuurlijke en institutionele schaalvergroting heeft consequenties voor de governance van een
organisatie. De meer bedrijfsmatige aansturing van de instellingen, gecombineerd met een sterkere
competitie tussen instellingen leidde tot al snel tot schaalvergroting in de alle drie de sectoren. De
schaalvergroting moest leiden tot meer efficiency en doelmatigheid. Maar al snel werd de keerzijde
zichtbaar: bureaucratie, de afstand tussen bestuur en afnemer van diensten werd groter en er
ontstonden toenemende bestuurskosten.
In dit hoofdstuk beschrijven we per sector, aan de hand van een aantal kengetallen (waaronder:
ontwikkeling aantal instellingen, aantal medewerkers), hoe de schaalgrootte zich heeft ontwikkeld.
Governance. Het begrip ‘governance’ heeft betrekking op het bestuur, de beheersing, de
verantwoording en het toezicht binnen een organisatie. Het is een veelomvattend begrip dat op
meerdere manieren kan worden geduid. De introductie in het semipublieke domein van elementen
uit het corporate governance-model uit het bedrijfsleven moest het interne toezicht en de publieke
verantwoording een nieuwe impuls geven nadat massaal de overstap was gemaakt van het
verenigingsmodel naar het stichtingsmodel. Maar ook hier bleek de praktijk weerbarstiger en
onvoorspelbaarder dan de leer: het bleek lastig om de publieke pendant van de aandeelhouder goed
te definiëren en de Raden van Toezicht bleken niet op korte termijn de vereiste professionaliteit in
huis te hebben om hun toezichttaak goed uit te kunnen oefenen.
Om een indruk te geven van de ontwikkeling van enkele governance-aspecten in de verschillende
sectoren gaan we in dit hoofdstuk in op intern toezicht (scheiding bestuur en toezicht, naleving
governancecodes), extern overheidstoezicht, bestuurs- en bedrijfskosten (overhead en topinkomens
van bestuurders), kwaliteit in internationaal perspectief, accountantsoordelen en medezeggenschap.
Deze onderdelen van het begrip governance zijn gekozen omdat ze de laatste jaren in de politiek en
in de maatschappij sterk in de belangstelling staan.
Financiële kengetallen. De grotere autonomie en de verzelfstandiging van de instellingen in de zorg,
het onderwijs en de corporatiesector leidden, in combinatie met het meer bedrijfsmatig sturen, bij
bestuurders en toezichthouders tot een grotere aandacht voor financiële kengetallen.
Bij de bespreking van financiële kengetallen komen in dit hoofdstuk de solvabiliteit, liquiditeit en
rentabiliteit binnen de sectoren aan de orde.
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Om in het volgende hoofdstuk een vergelijking te kunnen maken van de sectoren onderwijs en zorg
ten opzichte van de woningcorporaties is het uiteraard ook nodig om de situatie in de
woningcorporatiesector goed te kennen. Een uitgebreide literatuurstudie ten behoeve van de
Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties werd uitgevoerd door Elsinga, Hoekstra, Van ’t
Hof, Van der Leij en Van Rijn.3 In paragraaf 1.2 komt de woningcorporatiesector daarom slechts
beknopt aan bod; op deze plaats wordt volstaan met het presenteren van enkele kerngegevens over
de sector als geheel. De paragrafen 1.3 en 1.4 gaan uitgebreider in op de situatie in de sectoren
onderwijs en zorg.

1.2.

De woningcorporatiesector

In deze paragraaf gaan we in op de schaalgrootte (1.2.1), governance (1.2.2) en financiële
kengetallen (1.2.2) van de woningcorporatiesector.

1.2.1 Schaalgrootte in de woningcorporatiesector
In de afgelopen vijftien jaar is het aantal woningcorporaties fors afgenomen. In 1997 waren er nog
764 woningcorporaties maar dit aantal is inmiddels nagenoeg gehalveerd. In 2010 waren hiervan
namelijk nog 400 woningcorporaties over en in 2012 was dit aantal verder gedaald naar 381. In 2010
gold voor 40% van de woningcorporaties dat ze in de periode vanaf 1998 betrokken zijn geweest bij
een fusie. Het aantal woongelegenheden is in de afgelopen vijftien jaar ongeveer gelijk gebleven
(2.412.900 in 2012) en dat betekent dat het aantal woongelegenheden per corporatie behoorlijk is
toegenomen. De 40% gefuseerde woningcorporaties in 2010 bezitten 76% van de totale
woningvoorraad van woningcorporaties.
Voor de periode 2010 t/m 2012 geldt verder een afname van het aantal corporatiewoningen als
aandeel van de totale woningvoorraad, namelijk van 31,5% in 2010 en 31,3% in 2011 naar 30,3% in
2012. Het aandeel sociale huurwoningen neemt sinds 1985 langzaam af (33% in 2011) en het aantal
koopwoningen neemt toe (circa 58% in 2011). In 1985 was het aandeel van beide sectoren nog
ongeveer even groot, namelijk 40%.4
Werkgelegenheid
De werkgelegenheid in de woningcorporatiesector is in de periode 2005 t/m 2012 gegroeid, al is in
het laatste jaar een kleine daling van het aantal fte zichtbaar. In 2005 betrof het aantal fte personeel
dat werkzaam was in de woningcorporatiesector 23.300 en in 2012 was dat aantal 27.824. Dat komt
neer op circa 10,8 fte (12,3 medewerkers) per 1.000 sociale huurwoningen.5

3

Elsinga, Hoekstra, Van ‘t Hof, Van der Leij & Van Rijn, 2013
Elsinga et al., 2013; Van den Berge, Buitelaar & Weterings, 2013; CFV. De corporatiesector in cijfers.
http://www.cfv.nl/financieel_toezicht/de_corporatiesector_in_cijfers Geraadpleegd op 2 april 2014.
5
Aedes. Hoe zijn de woningcorporaties georganiseerd? http://www.aedes.nl/content/feiten-encijfers/corporatiestelsel/hoe-zijn-de-woningcorporaties-georganiseerd/expert--hoe-zijn-de-woningcorporatiesgeorganiseer.xml Geraadpleegd op 2 april 2014.
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1.2.2 Governance in de woningcorporatiesector
Governancecodes en intern toezicht
De eerste Governancecode Woningcorporaties is ingevoerd in 2006 en in de periode 2010-2011 is
door de Monitoringscommissie Governancecode Woningcorporaties onderzoek uitgevoerd naar het
gebruik en naleving van de code. Hieruit blijkt dat de Code op een aantal punten wel en op een
aantal punten niet goed wordt nageleefd. Meer dan 75% van de door de Commissie ondervraagde
bestuurders en commissarissen van woningcorporaties geeft aan de code na te leven op enkele
belangrijke uitgangspunten zoals over het voorleggen van belangrijke of omvattende besluiten aan
de Raad van Commissarissen en over de rol van de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De
Commissie constateerde daarnaast dat de code onvoldoende wordt nageleefd wat betreft enkele
andere onderwerpen, zoals de evaluatie en de zittingsduur van de Raad van Commissarissen. Zo is
het functioneren van individuele leden van Raden van Commissarissen in 73% van de gevallen in de
twee jaar voorafgaand aan het onderzoek van de Commissie geëvalueerd. 87% van de Raden geeft
aan wel met een bepaalde regelmaat de Raad als geheel te evalueren. Ook de maximale zittingsduur
wordt vaak niet nageleefd: in 40% van de gevallen wordt deze termijn overschreden, bijvoorbeeld
door de termijn opnieuw te tellen als een fusie heeft plaatsgevonden.6 Op 1 juli 2011 is de
vernieuwde Governancecode Woningcorporaties ingevoerd. Elsinga et al.7 geven aan dat inmiddels
nagenoeg alle woningcorporaties een tweelagenstructuur (een ‘Raad van Toezicht-model’)8 hanteren
in hun bestuursmodel. De overgang van een drielagen- naar een tweelagenstructuur is ongeveer
gelijktijdig verlopen met de overgang in rechtsvormen van minder verenigingen naar meer
stichtingen.
Extern overheidstoezicht
Het extern toezicht op woningcorporaties staat ter discussie door incidenten die in de afgelopen
jaren hebben plaatsgevonden, zoals bij Vestia. Vooralsnog is het zo geregeld dat het
volkshuisvestelijk toezicht wordt gedaan door de minister van Binnenlandse Zaken. Jaarlijks
ontvangen woningcorporaties een individueel prestatieoordeel van de minister. Het financieel
toezicht is belegd bij een zelfstandig bestuursorgaan, het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). In
maart 2013 maakte minister Blok aan de Tweede Kamer bekend dat hij beide vormen van toezicht
wil integreren in één aparte, onafhankelijke toezichtsdienst op het ministerie. Dit voornemen sluit
aan bij de adviezen van de sector zelf 9 en van de Commissie Kaderstelling en Toezicht
Woningcorporaties.10 De plannen voor de oprichting van een Financiële Autoriteit woningcorporaties
(FAw), zoals vastgelegd in de Herzieningswet,11 zijn hiermee van de baan.12
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Monitoringscommissie Governancecode Woningcorporaties, 2010
Elsinga et al., 2013
8
Volgens dit model ligt het intern toezicht bij een Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen en liggen de
bestuurlijke taken bij een College van Bestuur.
9
Aedes. Toezicht met bite, april 2012. http://www.aedes.nl/binaries/downloads/toezicht/20120405-rapporttoezicht-met-bite.pdf. Geraadpleegd op 16 mei 2014.
10
Hoekstra, Hoogduin & Van der Schaar, 2012
11
Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting.
12
Extern toezicht woningcorporaties volledig bij Rijk, nieuwsbericht 27-03-2012.
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/03/27/extern-toezicht-woningcorporaties-volledig-bij-rijk.html.
Geraadpleegd 16 mei 2014.
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Overhead13
De gemiddelde overhead bij woningcorporaties in de periode 2005 t/m 2012 is 35,2% (zie figuur 114).
Tussen woningcorporaties bestaan bovendien behoorlijke verschillen in dit percentage, deze
spreiding is circa 26-45%. Overheadonderzoek in publieke en private sectoren heeft uitgewezen dat
de omvang van de overhead tussen sectoren en tussen organisaties binnen de sectoren behoorlijk
kan verschillen. Voor de publieke sector geldt dat uitvoerende organisaties over het algemeen een
lagere overhead hebben dan meer beleidsmatige en politiek georiënteerde organisaties. Uit een
statistische analyse van overheadonderzoek onder 1.500 publieke organisaties in Nederland in de
periode 2005 tot 2012 blijkt dat bijvoorbeeld ministeries, provincies en gemeenten een relatief hoge
overhead hebben en bijvoorbeeld kinderopvangorganisaties en verpleeg- en verzorgingsinstellingen
een relatief lage overhead.15
Topinkomens
Voor beloningen van bestuurders van woningcorporaties geldt, net als voor bestuurders van
onderwijs- en zorginstellingen, sinds 1 januari 2013 de Wet Normering Topinkomens (WNT). Binnen
de woningcorporatiesector gelden voor deze wet bovendien nog aanvullende bepalingen. Bij het
vaststellen van de maximumnorm voor corporatiebestuurders wordt sinds 2014 namelijk ook
rekening gehouden met de grootte (het aantal wooneenheden) van de corporatie. Verder geldt sinds
1 juli 2010 de Sectorbrede Beloningscode Woningcorporaties (SBBW) en de Honoreringscode.16
De salarissen van corporatiebestuurders staan veelvuldig ter discussie in het maatschappelijke en
politieke debat. Zo berichtte de NOS in 2010 dat uit eigen onderzoek bleek dat 40% van de
corporatiebestuurders meer verdient dan de norm die binnen de sector is afgesproken. 17
Evaluatieonderzoek naar de SBBW in 2011 toonde echter aan dat bijna 80% van de
corporatiebestuurders sinds de invoering van de beloningscode volgens deze code worden beloond.
Slechts 5% van de corporatiebestuurders zou een beloning ontvangen boven de Balkenendenorm.18
Weer een ander onderzoek, door het Financieel Dagblad, toonde aan dat in 2011 een derde van de
corporatiebestuurders een salaris ontving boven de Balkenendenorm.19 Een jaar later bleek uit
onderzoek door dezelfde krant dat corporatiebestuurders in 2012 een gemiddelde salarisstijging van
5.000 euro ontvingen. Dat laatste bericht leidde eind 2013 opnieuw tot grote maatschappelijke en
politieke verontwaardiging. 20

13

In dit hoofdstuk hanteren we de definitie van overhead in navolging van Huijben (2011). Huijben spreekt over
generieke overhead, wat inhoudt dat het functies betreft die in alle sectoren voorkomen (bijvoorbeeld P&O) en
dus niet sectorspecifiek zijn (bijvoorbeeld onderwijsondersteuning). Voor het berekenen van deze generieke
overhead gaat hij uit van het aantal formatieplaatsen (fte) als centrale maatstaf in de noemer van de breuk.
14
De figuur waar in dit hoofdstuk naar wordt verwezen is opgenomen in bijlage I.
15
Huijben, 2011; Huijben, Geurtsen & Van Helden, 2014
16
http://www.vtw.nl/300/beloningscode-en-honoreringscode.html. Geraadpleegd op 2 april 2014.
17
Dennekamp, G.-J. en Zijlstra, J. (26-09-2012). Spies pakt corporaties aan. http://nos.nl/artikel/423020-spiespakt-corporaties-aan.html Geraadpleegd op 2 april 2014.
18
Barnard & Van Hoorn, 2011
19
Verbraeken, H. (13-09-2013). Rechtszaak om corporatiesalarissen. Financieel Dagblad.
20
Aedes (05-12-2013). Salarisstijging corporatiebestuurders domineert debat in Kamer.
http://www.aedes.nl/content/artikelen/bedrijfsvoering/salarissen-bestuurders/salarisstijgingcorporatiebestuurders-domineert-de.xml Geraadpleegd op 2 april 2014.
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Kwaliteit in internationaal perspectief
De kwaliteit van de Nederlandse woningvoorraad, inclusief de sociale woningbouw, lijkt in het
afgelopen decennium te zijn verbeterd. In 2013 werd door de Kwalitatieve Woning Registratie (KWR)
7% van de woningen als slecht of matig worden beoordeeld. Dat komt neer op iets meer dan een half
miljoen woningen ten opzichte van 1,75 miljoen woningen in 1990. 21 In 2010 constateerde de SER
ook al dat de kwaliteit van de Nederlandse woningvoorraad er in internationaal perspectief goed
voorstaat.22
Accountantsbeoordeling
Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) bericht in het laatste jaarverslag dat er over het
verslagjaar 2012 door accountants veel oordeelonthoudingen zijn afgegeven over onderdelen van
het jaarverslag. Dit gegeven vloeit voort uit de aangescherpte richtlijnen van het Besluit Beheer
Sociale Huursector (BBSH) over de kwaliteit van de verantwoordingsinformatie. Accountants
reageren hierop door bepaalde onderdelen van het jaarverslag minder snel goed te keuren. Ondanks
deze voorbehouden van accountants hebben zij in 2012 wel een goedkeurende
accountantsverklaring afgegeven over alle jaarverslagen..23
Medezeggenschap
De medezeggenschap van huurders is geregeld in de Wet op het overleg huurders-verhuurders (de
‘Overlegwet’). In 2009 is deze wet gewijzigd ten opzichte van het origineel uit 1998 en daarmee
hebben huurders meer invloed gekregen. Elsinga et al.24 concluderen echter dat de naleving van de
wet vaak nog te wensen overlaat.
Het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) bepaalt (onder art. 7 lid 1 e) dat de woningcorporatie
huurders(verenigingen) in de gelegenheid stelt om ten aanzien van twee vrijkomende plaatsen in het
bestuur of het toezichthoudend orgaan, een bindende voordracht te doen voor de benoeming.
Huurders hebben dus het recht om een bindende voordracht te doen voor twee huurderscommissarissen. Dat geldt ook bij herbenoemingen. Wel moet een voorgedragen kandidaat aan de
vastgestelde profielschets voldoen.25 De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW)
stelt op de website dat “in de praktijk meestal twee kandidaten op voordracht van de
huurders(organisatie) zitting in de Raad van Commissarissen hebben.”26
De Ondernemingsraad (OR) heeft op grond van de CAO Woondiensten (onder art. 11.4) het recht om
bij een vacature in de Raad van Commissarissen (behalve bij een vacature voor een
huurderscommissaris) een advies uit te brengen over de voorgenomen benoeming.

1.2.3 Financiële kengetallen
Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) is verantwoordelijk voor het financieel toezicht op
woningcorporaties. Het CFV bericht in het sectorbeeld 2013 27 over een afnemend eigen vermogen en
21

Lupi, 2013
SER, 2010
23
CFV, 2013
24
Elsinga et al., 2013
25
BBSH, 2005
26
http://www.vtw.nl/162/veelgestelde-vragen-huurderscommissaris-en-bindende-voordracht.html
Geraadpleegd op 2 april 2014.
27
CFV, 2013
22
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solvabiliteit van woningcorporaties in het jaar 2012. Het eigen vermogen is gedaald met 1,8 miljard
euro. In 2011 was de solvabiliteitswaarde in de woningcorporatiesector nog 0,277, in 2012 was deze
waarde gedaald tot 0,25. Vanwege meer verwachte risico’s heeft het CFV de signaleringswaarde
verhoogd van 0,2 naar 0,225. Op organisatieniveau blijken bovendien de waardes uiteen te lopen,
een toenemend aantal woningcorporaties heeft een opvallend lage solvabiliteit (in 2012 waren er
dertig woningcorporaties met een solvabiliteit van minder dan 0,15). Het CFV verwacht dat de
verschillen tussen woningcorporaties de komende jaren minder groot worden. De individuele
solvabiliteit is één van de aspecten waar het CFV op let bij de financiële beoordeling van
woningcorporaties. Per 1 januari 2014 staan veertien woningcorporaties onder verscherpt financieel
toezicht.
Impairment
Een belangrijk onderdeel van de financiële positie van woningcorporaties is de waarde van de eigen
activa en dan met name het eigen vastgoed. Bij dalende woningprijzen dreigt een bijzondere
waardevermindering (impairment). Deze waardevermindering dringt vervolgens ook door in de
sectoren die in dit hoofdstuk centraal staan: het onderwijs en de zorg. In het onderwijs dreigen
waardeverminderingen (of zelfs leegstand) door een teruglopende bekostiging vanwege afnemende
leerlingenaantallen en daarmee een lagere bezetting van lokalen en gebouwen. En voor de zorg geldt
dat zorginstellingen vanaf 2012 de waardering van hun vastgoed ook moeten baseren op
bedrijfseconomische waarderingsgrondslagen. De vaste vergoeding voor de huisvesting in de zorg is
inmiddels afgeschaft. Herwaardering (waardevermindering) van vastgoed kan grote gevolgen hebben
voor het weerstandsvermogen van organisaties en sectoren en kan zelfs leiden tot niet (volledig)
goedgekeurde accountsverklaringen.28

28

Finance Ideas (19-03-2014). Meeste zorgfinancials verwachten accountantsverklaring met beperking.
http://www.accountancynieuws.nl/actueel/branche/meeste-zorgfinancials-verwachten.131077.lynkx
Geraadpleegd op 2 april 2014.
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1.3

Onderwijs

Voor de sector onderwijs wordt in deze paragraaf ingegaan op feitelijke gegevens over de volgende
soorten van onderwijs:
Primair onderwijs (PO)
Voortgezet onderwijs (VO)
Beroeps- en Volwasseneneducatie (BVE)/Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)
Hoger beroepsonderwijs (HBO)
Wetenschappelijk onderwijs (WO)

1.3.1 Schaalgrootte en complexiteit in het onderwijs
Tabel 129 geeft een ontwikkeling over de periode 2008 t/m 2012 weer van vier kenmerken van
schaalgrootte in de sector onderwijs, namelijk van het aantal scholen (en schoolbesturen), het aantal
leerlingen, het aantal fte personeel en de overheidsuitgaven per leerling.
Schoolbesturen, scholen en vestigingen
Uit de tabel blijkt dat in de periode 2008 t/m 2012 het aantal scholen en schoolbesturen in alle
onderwijssoorten afneemt. Ook over een langere periode is deze dalende trend zichtbaar. Het aantal
scholen in het primair onderwijs is tussen 1975 en 2010 gehalveerd.30 In het voortgezet onderwijs is
de daling nog sterker, namelijk van ca. 2.000 scholen in 1980 tot ca. 600 scholen in 2010. 31 Het aantal
vestigingen in het voortgezet onderwijs is minder sterk gedaald dan het aantal scholen, maar de
samenstelling van de vestigingen is wel ingrijpend veranderd. Zo is het aantal vestigingen met één
schooltype tussen 1993 en 2005 bijna gehalveerd (van 661 naar 366), terwijl het aantal vestigingen
met meerdere schooltypen is gestegen van 264 naar 422.32
In de beroeps- en volwasseneneducatie is eveneens een toename van het aantal fusies en
samenwerkingsverbanden zichtbaar. De Onderwijsraad33 spreekt in dit verband van drie fusiegolven.
De eerste fusiegolf was van 1989 tot 2002 en betrof een groei van de gemiddelde schaalgrootte (het
aantal leerlingen per school). De tweede fusiegolf was tussen 1995 en 2000 en de derde na 2000.
Deze laatste fusiegolf had te maken met een toename van het aantal BOL-deelnemers,34 en leidde
tot de vorming van zogenaamde mammoetinstellingen.
De Onderwijsraad beschrijft ook de bestuurlijke schaalvergroting in het hoger beroepsonderwijs
maar stelt in 2008 dat deze ontwikkeling tot stilstand lijkt te komen. De cijfers uit tabel 1 over de
periode 2008 t/m 2012 bevestigen dit beeld. Het aantal universiteiten is al jaren constant, en
bestuurlijke samenwerking is beperkt gebleven tot de technische universiteiten en besturenfusies
met HBO-instellingen. Voor de toekomst verwacht de Onderwijsraad meer samenwerking tussen
HBO- en WO-instellingen.35
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De tabellen waar in dit hoofdstuk naar wordt verwezen zijn opgenomen in bijlage II (behalve tabel 5).
Hulst & Turlings, 2012
31
Wilschut & Urlings, 2012; CPB, 2013a
32
Onderwijsraad, 2008
33
Onderwijsraad, 2008
34
De Beroeps Opleidende Leerweg (BOL-opleiding) is een dagopleiding waarin een leerling hele dagen naar
school gaat en tijdens de opleiding een stage volgt.
35
Onderwijsraad, 2008
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Rechtsvorm
De meeste scholen in het primair en voortgezet onderwijs hebben als rechtsvorm inmiddels de
stichting.36 In het primair onderwijs betrof dat in 2011 72% van de scholen en 25% waren
verenigingen.37 In het voortgezet onderwijs is circa 85% van de scholen een stichting met een Raad
van Toezicht-model. Daarnaast bestaan er verenigingen, publiek-rechterlijke organisaties en
bijzondere bestuurlijke constructen en samenwerkingsverbanden.38 Scholen voor MBO- en HBOonderwijs hebben als dominante rechtsvorm de stichting en de meeste universiteiten hebben de
vorm van een publiekrechtelijk rechtspersoon. Daarbij worden de leden van de Raad van Toezicht
van universiteiten door de overheid benoemd.
De toegenomen bestuurlijke en institutionele schaalvergroting heeft geleid tot maatschappelijke en
politieke discussie over de bewaking van legitimiteit en kwaliteit in het onderwijs.39 Sinds de
invoering van de Wet Fusietoets op 1 oktober 2011 adviseert de Commissie Fusietoets Onderwijs
(CFTO) over fusieaanvragen van scholen van primair en voortgezet onderwijs en de beroeps- en
volwasseneneducatie. In het eerst jaar na invoering van deze wet zijn bij de CFTO 41 fusieaanvragen
gedaan. De meeste daarvan kwamen van primair onderwijsinstellingen (dertig aanvragen). De CFTO
onderzoekt of het samenvoegingsproces legitiem verloopt en of de keuzevrijheid van betrokken is
geborgd. 77% van de 41 aanvragen kreeg een positieve beoordeling van de commissie.40 Blokdijk en
Goodijk41 spreken van een fusiepercentage in 2012 van 12% in het primair onderwijs, 5% in het
voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs en 0% in het hoger beroepsonderwijs en
wetenschappelijk onderwijs. Het lijkt er dus op dat, vooral in het beroeps- en wetenschappelijk
onderwijs, het aantal fusies afneemt.
Leerlingenaantallen
Voor het primair onderwijs zien we in tabel 1 een sterke daling van het aantal leerlingen. Deze daling
is volgens het ministerie van OCW te verklaren door de trend van een dalend aantal geboorten en
een afnemende immigratie. Het dalend aantal leerlingen gecombineerd met een afname van het
aantal scholen resulteert in een sterk toenemend aantal leerlingen per school. Voor de overige
onderwijssoorten laat tabel 1 een stijgende lijn zien, hoewel de cijfers voor 2012 voor de BVE-, HBO
en WO-instellingen weer een daling weergeven. De daling in het hoger beroepsonderwijs wordt
vooral veroorzaakt door een sterke daling in het deeltijdonderwijs en een lichte daling in het duaal
onderwijs.42 Binnen het voltijdse onderwijs is nog sprake van een lichte stijging.43
Onderwijs en arbeidsmarkt
Voor de werkgelegenheid in de sector laat tabel 1 voor het primair en het voortgezet onderwijs en de
BVE-scholen een daling zien van het aantal fte. Tegelijk stijgt het aantal vaste contracten voor
36

En daarmee nam in 2011 ook het aantal scholen toe dat bestuur en toezicht van elkaar scheidt (Raad van
Toezicht-model).
37
Hooge & Honingh, 2012
38
Blokdijk & Goodijk, 2012
39
Gemmeke, Paulussen-Hoogeboom & Feenstra, 2008
40
CFTO, 2012
41
Blokdijk & Goodijk, 2012.
42
Ministerie van OCW, 2013, p. 118: “Duaal onderwijs is de opleidingsvariant waarbij de student op basis van
een onderwijsarbeidsovereenkomst werkzaam is in een voor de opleiding relevante functie binnen een bedrijf.
De instroom in deze variant is in 2012 gedaald ten opzichte van 2011 en bedraagt nu ongeveer 2.000.”
43
Ministerie van OCW, 2013.
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personeel in deze onderwijsrichtingen. Het ziekteverzuimpercentage geeft aan welk deel van de
werktijd in een jaar verloren is gegaan wegens ziekteverzuim van werknemers. In 2012 lag dit
percentage voor het onderwijzend personeel van het primair onderwijs op 6,5%, voor het voortgezet
onderwijs op 5%, in de beroeps- en volwasseneneducatie op 5,6%, in het hoger beroepsonderwijs op
4,1% en in het wetenschappelijk onderwijs op slechts 1,7%.44
De loonontwikkeling in het onderwijs staat onder druk door de nullijn die in 2011 is ingevoerd voor
de collectieve sector (met uitzondering van de zorg). Anderzijds heeft het kabinet de ambitie de
kwaliteit van het onderwijs te vergroten, onder andere door leraren beter te belonen. 45 Afspraken
over het versterken van de functiemix in het onderwijs (het bevorderen dat leraren doorstromen
naar hogere beloningsschalen) zijn vastgelegd in de Convenant LeerKracht. Voor het primair
onderwijs is de afspraak gemaakt dat in 2014 58% van de leraren in salarisschaal LA komt te zitten,
40% in schaal LB en 2% in schaal LC. Op 1 maart 2013 was nog sprake van 81,3% van de leraren in
schaal LA, 18.5% in schaal LB en 0,2% in schaal LC.46 In het voortgezet onderwijs geldt als doelstelling
voor 2014 33% van de leraren in schaal LB, 37% in schaal LC en 28% in schaal LD. In 2011 was de
feitelijke verdeling nog respectievelijk 52%, 29% en 19%.47 Het verschil tussen startersalaris en
maximumsalaris in het primair onderwijs is 40% en in het voortgezet onderwijs 70%. De salarissen
van leraren zijn hoger, naarmate ze lesgeven aan leerlingen op een hoger niveau van onderwijs.48
Overheidsuitgaven
Tot slot blijkt uit tabel 1 dat de OCW-uitgaven per leerling in het primair en voortgezet onderwijs en
in het wetenschappelijk onderwijs in de periode 2008 t/m 2012 licht zijn gestegen, terwijl dit in de
beroeps- en volwasseneneducatie en het hoger beroepsonderwijs ongeveer gelijk is gebleken. In alle
gevallen schommelt het bedrag rond de € 6.000.
Samengevat kan worden gesteld dat in het onderwijs over de afgelopen jaren een ontwikkeling
zichtbaar is van schaalvergroting (afname aantal scholen en schoolbesturen, toename aantal
leerlingen per school) maar dat deze trend inmiddels aan het afzwakken is. Bestuurlijke
schaalvergroting heeft geleid tot complexere samenwerkingsvormen. De meeste schoolbesturen
hebben meerdere scholen en veel besturen zelfs meerdere onderwijssoorten onder zich.
Sectoroverstijgende besturen in het primair en voortgezet onderwijs hebben gemiddeld vaker (zeer)
zwakke scholen onder zich.49 De Onderwijsinspectie meent dat er niet kan worden gesproken van dé
optimale schaalgrootte van scholen en schoolbesturen. Dit hangt af van specifieke kenmerken, zoals
de omgeving waarin de school zich bevindt en de denominatie van de school. Grote en kleine
schoolbesturen hebben ieder hun eigen risico’s.50

44

Databank Stamos.
Ministerie van OCW, 2011.
46
Aandeel leraren per salarisschaal in fte. In het primair onderwijs gelden de salarisschalen LA, LB en LC.
www.functiemix.nl Geraadpleegd op 2 april 2014.
47
CPB, 2013b. Aandeel leraren per salarisschaal in fte. In het voortgezet onderwijs gelden de salarisschalen LB,
LC en LD.
48
Ministerie van OCW, 2011
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Inspectie van het Onderwijs, 2013
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Inspectie van het Onderwijs, 2013a
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1.3.2 Governance in het onderwijs
Governancecodes en intern toezicht
Sinds de invoering van de wet Goed onderwijs, goed bestuur in 2010 zijn onderwijsinstellingen
verplicht om bestuur en intern toezicht van elkaar te scheiden. Daarnaast zijn sinds 2005 voor alle
onderwijssoorten governancecodes ingevoerd en vervolgens verbeterd naar aanleiding van
evaluaties.51 In het primair onderwijs is in 2010 de Code goed bestuur in het primair onderwijs
ingevoerd.52 Uit onderzoek blijkt dat in 2012 ongeveer 73% van de schoolbesturen aangeeft de code
te gebruiken, ten opzichte van 50% in 2011. Een groot deel (93%) van de schoolbesturen kende in
2012 intern toezicht en de meest voorkomende bestuursmodellen betroffen het Raad van Toezichtmodel (39%), het éénlaagsmodel (14%)53 en het model van ‘het toezichthoudend bestuur met
(bovenschools) management dat via volmacht, mandaat of delegatie bestuurt’ (28%). Schoolbesturen
met meer dan één school onder zich (meerpitters) hebben vaker intern toezicht dan schoolbesturen
met maar één school (éénpitters).54
In het voortgezet onderwijs is in 2008 de tweede versie (eerste versie in 2007) Code Goed
Onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs ingevoerd.55 De code is aangescherpt in 2011 naar
aanleiding van onderzoek in opdracht van de VO-Raad. Uit dit onderzoek bleek dat in 2011 ruim 70%
van de schoolbesturen bestuur en toezicht heeft gescheiden en daarvan kende 90% van de scholen
een Raad van Toezicht-model. 56 In 2012 was het aantal schoolbesturen met een scheiding van
bestuur en toezicht verder gestegen naar 83%.57
Voor de BVE/MBO-scholen geldt de Governancecode BVE,58 voor het eerst ingevoerd in 2006 en
herzien in 2008 na onderzoek van de Commissie Hooge.59 In 2012 en 2013 heeft opnieuw onderzoek
plaatsgevonden en de resultaten van die onderzoek leiden tot invoering van een nieuwe
branchecode per 1 augustus 2014. 60 Uit de resultaten van het onderzoek uit 2013 blijkt dat in 2011
bijna alle schoolbesturen (97%) verantwoording afleggen over naleving van de governancecode, ten
opzichte van 80% in 2010. 61
In het hoger beroepsonderwijs is in 2006 de Branchecode Governance voor hogescholen ingevoerd
en deze Code is in 2012 geëvalueerd door de Commissie van Montfort. 62 Op basis daarvan heeft een
wijziging van de code plaatsgevonden, ingevoerd in oktober 2013.63 Inmiddels is een permanente
commissie Goed Bestuur ingesteld door de Vereniging Hogescholen (HBO-Raad).64 Onderzoek van
51

Blokdijk & Goodijk, 2012
PO-Raad, 2010
53
Volgens dit model vormen bestuur en toezicht één orgaan.
54
Hooge & Honingh, 2012
55
VO-Raad, 2008
56
De Koning & Dielemans, 2011
57
Blokdijk & Goodijk, 2012
58
MBO-Raad, 2009
59
Onafhankelijke Commissie Governance Code BVE, 2008
60
MBO-Raad, 2014
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Commissie Governance, Handhaving en Codes, 2013
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Commissie van Montfort, 2012
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Vereniging Hogescholen, 2013
64
In de branchecode Goed Bestuur hogescholen is vastgelegd dat een permanente commissie wordt ingesteld
die verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van de afspraken in de code. De permanente
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Blokdijk en Goodijk65 toont aan dat in 2012 zowel in het hoger beroepsonderwijs als in het
wetenschappelijk onderwijs 85% van de schoolbesturen de governancecode in technische zin goed
naleeft.
Voor de onderwijssector als geheel geldt dat de omvang van het aantal leden van de Raden van
Toezicht gemiddeld vijf (in het primair en wetenschappelijk onderwijs) tot zeven (middelbaar en
hoger beroepsonderwijs) bedraagt. De gemiddelde leeftijd van de leden ligt tussen de 40 en 60 jaar
en is hoger naarmate het onderwijsniveau ook hoger is. Datzelfde geldt voor het aandeel vrouwen
(25-35%). In de meeste gevallen houden de leden zich aan de maximale zittingstermijn van twee keer
vier of twee keer drie jaar, wordt gewerkt met commissies en houden de Raden zich aan hun eigen
reglement. Dat laatste gebeurt nog het minst vaak (79%) in het primair onderwijs en het meest
(100%) in het wetenschappelijk onderwijs.66 Colleges van Bestuur in het primair onderwijs,
voortgezet onderwijs en hoger onderwijs bestaan inmiddels relatief vaak uit slechts één persoon. Dit
geldt in het primair onderwijs voor 39% van de besturen, in het voortgezet onderwijs voor 51% en in
het hoger beroepsonderwijs 50%. In het middelbaar beroepsonderwijs heeft de meerderheid (twee
derde) van de schoolbesturen een tweehoofdig leiderschap en in het wetenschappelijk onderwijs
heeft men overwegend een driehoofdig College van Bestuur.67
Raden van Toezicht in het onderwijs geven aan dat zij meestal (55% tot 80%) verantwoording
afleggen over hun functioneren in het jaarverslag; circa een derde (20% tot 40%) zegt ook expliciet
verantwoording af te leggen aan stakeholders; een klein gedeelte (25% tot 5%) doet dat in een
aparte bijeenkomst met stakeholders (vooral in het PO en VO).68 Toezichthouders in het primair en
voortgezet onderwijs voelen zich overwegend (89%) sterk verantwoordelijk voor de
onderwijskwaliteit. Een kleine meerderheid voelt zich ook verantwoordelijk voor de beoordeling van
de onderwijskwaliteit; vooral het beoordelen van de opbrengsten en resultaten zoals aangeleverd
door de bestuurder. Toezichthouders bespreken de onderwijskwaliteit (behalve met de bestuurder)
het meest met schoolleiders (62%) en de medezeggenschapsraad (48%). In 11% van de gevallen
heeft de Raad van Toezicht bovendien rechtstreeks contact met de Onderwijsinspectie.69
Extern overheidstoezicht
In de onderwijssector is zowel het extern financieel toezicht als het toezicht op kwaliteit belegd bij de
Inspectie van het Onderwijs. Het financieel toezicht heeft betrekking op financiële continuïteit,
rechtmatigheid en doelmatigheid op bestuursniveau. Het kwaliteitstoezicht bevindt zich eveneens op
bestuursniveau en richt zich op het aantal schoolbesturen met zwakke dan wel zeer zwakke scholen.
In de laatste jaren heeft bovendien onderzoek plaatsgevonden naar het bestuurlijk handelen en de

commissie voert hiertoe een jaarlijkse monitoring en een tweejaarlijkse quick scan uit. De commissie
rapporteert jaarlijks over zijn bevindingen. Voorzitter van de commissie is Thom de Graaf (tevens voorzitter
Vereniging hogescholen). http://www.vereniginghogescholen.nl/component/content/article/39/1357.
Geraadpleegd op 24 april 2014.
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governance van onderwijsbesturen en de onderwijssector als geheel.70 De Onderwijsinspectie neemt
dit sinds 1 augustus 2013 op als vast onderdeel van het toezicht. 71
Overhead
Uit statistische analyse van overheadpercentages over de periode 2005 t/m 2012 blijkt dat
universiteiten een gemiddelde overhead hebben van 22,6%, scholen van voortgezet onderwijs
(’secondary education’) 19,7% en scholen van basisonderwijs (‘primary education’) 14,7% (zie figuur
1).72 Voor scholen van voortgezet onderwijs blijkt bovendien dat er een verband is tussen het aantal
locaties van de school en de omvang van de overhead voor facilitaire zaken. Als een school meerdere
vestigingen telt, neemt deze omvang toe.73
Topinkomens
De Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) was tot 1 januari
2013 van kracht en stelde openbaarmaking van topinkomens van bestuurders in de (semi-)publieke
sector verplicht. Het was niet verboden een salaris boven die WOPT-norm te hebben. In tabel 2 is
een overzicht opgenomen van het aantal inkomens in de onderwijssector boven de WOPT-norm in
de periode 2008 t/m 2011. Uit de tabel blijkt dat met name bestuurders in het hoger
beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs nog wel eens een inkomen hadden boven de
WOPT-norm. Per 1 januari 2013 geld de Wet Normering Topinkomens (WNT). Deze wet gaat nog een
stapje verder dan de WOPT en verbiedt een salaris voor bestuurders van (semi-)publieke instellingen
boven 130% van het ministersalaris (en het plan van het kabinet is de norm te verlagen naar 100%).
Binnen het onderwijs gelden bovendien lagere maxima, behalve in het wetenschappelijk onderwijs.74
Kwaliteit in internationaal perspectief
Als wordt gekeken naar de kwaliteit van het onderwijs in Europees perspectief, dan komt Nederland
vrij goed naar voren. In het Europese werkprogramma Onderwijs en Training 2020 zijn vijf
benchmarks op het gebied van onderwijs afgesproken. Wat betreft het aantal voortijdig
schoolverlaters presteert Nederland met 9,1% (in 2011) onder de EU-norm van 10%. Bovendien heeft
Nederland de doelstelling dit te laten dalen tot 8%. 16,7% van de Nederlandse volwassenen volgde in
2011 een opleiding of cursus en daarmee doet Nederland het ook goed ten opzichte van andere
Europese landen voor wat betreft het criterium ‘leven lang leren’. Daarbij moet wel de nuance
worden gemaakt dat dit aandeel sinds 2010 is gedaald. Ook wat betreft het aandeel hoger
opgeleiden scoort Nederland in 2011 goed, met 41,1% ho-opgeleiden van de 30-34-jarigen. De EUdoelstelling voor 2020 is 40%.75
Accountantsbeoordeling
De Inspectie van het Onderwijs maakt voor het signaleren van scholen met financiële risico’s gebruik
van de door de accountants gecontroleerde jaarverslagen. In 2011 werden in het onderwijs 1.837
jaarverslagen door accountants beoordeeld. Daarvan werden er over 1.806 een goedkeurende en
over zeventien een afkeurende verklaring afgegeven. Over veertien jaarverslagen werd slechts een
70
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beperkt goedkeurende verklaring afgegeven. De afkeurende verklaringen over jaarverslagen waren
alle in het primair onderwijs (tien) en het voortgezet onderwijs (zeven).76
In 2012 heeft de Onderwijsinspectie reviews uitgevoerd om de toereikendheid van de
accountantswerkzaamheden vast te stellen. Bij zeven van de 113 uitgevoerde reviews werd
vervolgens het predicaat ontoereikend gegeven. In 2011 ging het om een vergelijkbaar aantal
reviews. Deze beoordeling heeft gevolgen voor het gewicht dat aan de accountantsbeoordeling kan
worden toegekend. Ook bij andere reviews maakte de inspectie kanttekeningen bij de aanpak,
uitvoering en evaluatie van de accountantsonderzoeken.77
Medezeggenschap
De Wet Medezeggenschap op scholen (WMS, 2007) regelt medezeggenschap voor scholen in het
basis- en voortgezet onderwijs. Uit evaluatieonderzoek in 2012 blijkt dat nagenoeg alle scholen (99%)
in het basis- en voortgezet onderwijs een medezeggenschapsraad hebben volgens de WMS.
Schoolbesturen met meer scholen onder zich (meerpitters) behoren een gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR) te hebben, maar dat is in de praktijk niet altijd het geval. Zo heeft in
het voortgezet onderwijs één op de vier van de meerpitters geen GMR. Dit kan een knelpunt zijn
omdat uit de evaluatie ook blijkt dat door bestuurlijke schaalvergroting de positie van de GMR juist
sterker is geworden. Opvallend is verder dat 35% van de voor het evaluatieonderzoek
ondervraagden78 aangeeft dat er op zijn of haar school geen contact is tussen de
medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht. Nog eens 20% zegt dat dit niet het geval is, omdat
er geen Raad van Toezicht is. 26% van de betrokkenen zegt dat er op hun school geen mogelijkheid is
een bindende voordracht te doen voor de Raad van Toezicht en maar liefst 51% weet niet of dat zo
is.79 Uit onderzoek van Blokdijk en Goodijk80 blijkt dat in het primair onderwijs benoeming van
nieuwe leden voor de Raad van Toezicht in 45% van de gevallen plaatsvindt op advies of aanbeveling
van de medezeggenschapsraad. Daarbij gaat het in de meeste gevallen om één (63%) of twee (20%)
vacatures. In 17% van de gevallen vindt benoeming voor één of meerdere vacatures plaats op
bindende voordracht van de ouders. In het voortgezet onderwijs is dat aandeel 15%. Het aandeel
benoemingen op advies of aanbeveling van de medezeggenschapsraad is in het voortgezet onderwijs
hoger dan in het primair onderwijs, namelijk 66%. In het middelbaar onderwijs is dit aandeel 74%, in
het hoger beroepsonderwijs 80% en in het wetenschappelijk onderwijs 50%.
De bezetting van medezeggenschapraden door zowel leden vanuit het personeel als vanuit de ouders
en leerlingen is over het algemeen geen groot probleem. In het primair onderwijs is de
bezettingsgraad voor zowel het personeel als de ouders 100%. In het voortgezet onderwijs is de
bezettingsgraad voor ouders 90% en voor leerlingen 80%. De bezettingsgraad voor de
gemeenschappelijke medezeggenschapraden ligt wel lager.81
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1.3.3 Financiële kengetallen
De Inspectie van het Onderwijs speelt een belangrijke rol bij het extern toezicht van de financiële
situatie en de onderwijskwaliteit van schoolbesturen. De Inspectie maakt daarvoor onder meer
gebruik van de door accountant gecontroleerde jaarverslagen van schoolbesturen en houdt voor het
toezicht op de financiële continuïteit van het bestuur rekening met de financiële kengetallen van
solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit. De Inspectie hanteert bij de solvabiliteit een signaleringsgrens
van 0,2. Uit tabel 2 blijkt dat het gemiddelde van alle onderwijsbesturen hier in de periode 2008 t/m
2011 nog ruim boven zat. De spreiding is echter groot, dus het gemiddelde zegt weinig over de
financiële situatie bij individuele instellingen. In de toekomst wil de Inspectie de signaleringswaarde
van de solvabiliteit verhogen naar 0,3, maar ook daar zitten de onderwijsbesturen gemiddeld nu nog
boven. Voor de liquiditeit hanteert de Inspectie de signaleringswaarde 0,5. Hier zitten de
onderwijsbesturen ook gemiddeld nog ruim boven. Als scholen niet goed scoren op de drie financiële
kengetallen betekent dat overigens niet direct dat ze onder verscherpt financieel toezicht komen te
staan. Hiervoor vindt nader onderzoek van de Inspectie plaats.82 Halverwege 2013 stonden 34
scholen in het basis- en voortgezet onderwijs onder verscherpt financieel toezicht van de
Onderwijsinspectie.83
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1.4

Zorg

Voor de sector zorg is cijfermateriaal verzameld dat is uitgesplitst naar de volgende soorten van zorg:
-

Ziekenhuizen; dit zijn algemene, academische en categorale ziekenhuizen
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
Gehandicaptenzorg
Verpleeg- en verzorgingstehuizen (VVT)

1.4.1 Schaalgrootte en complexiteit in de zorg
Tabel 3 geeft een ontwikkeling over de periode 2008 t/m 2012 weer van drie kenmerken van
schaalgrootte in de zorg, namelijk van het aantal zorginstellingen, het aantal fte personeel en de
overheidsuitgaven. Uit de tabel blijkt een afname van het aantal zorginstellingen (behalve GGZ), een
toename van het aantal werkzame personen in de zorg en een toename van de overheidsuitgaven
aan de zorg. Deze cijfers duiden op een proces van schaalvergroting in de zorg. Als naar
cijferontwikkeling op langere termijn wordt gekeken, wordt dit beeld bevestigd. Postma, Putters &
84
Van de Bovenkamp hanteren daarbij de vuistregel: “het aantal zorgorganisaties is met de helft
afgenomen, terwijl de nog bestaande organisaties twee keer zo groot zijn geworden”. In de periode
van 1985 tot 2007 is het aantal ziekenhuizen flink gedaald en tegelijkertijd de omvang van het aantal
medewerkers verdubbeld.
In de sector gezondheids- en welzijnszorg als geheel is eveneens sprake van een toename van het
aantal werkzame personen: in 2012 was sprake van een toename met 15.000 personen naar
1.367.000 mensen. De groei van het aantal banen in de zorg ligt veel hoger dan de werkgelegenheid
in de rest van Nederland. De helft van het aantal zorgbanen is in de ziekenhuizen en de ouderenzorg,
het aandeel in de gehandicaptenzorg en GGZ is 18%. Het aantal banen in de zorg maakt 15,7% uit van
het totaal aantal banen in Nederland.85 Het voorspelde tekort aan personeel in de zorg is nu nog niet
aan de orde, maar wordt voor de toekomst wel verwacht. Er zullen groeiende overschotten ontstaan
van lagere kwalificatieniveaus en agogische beroepen en meer vraag naar hoger opgeleid
personeel.86 Het gemiddelde ziekteverzuim in de zorg was in 2013 4,91%. Dat betrof 4,45% in het
eerste ziektejaar en 0,47% in het tweede ziektejaar. Deze cijfers liggen lager dan in de jaren ervoor.
Het ziekteverzuimpercentage is in de zorg echter nog steeds hoger dan het totaal van alle branches
in Nederland. Van de vier zorgsoorten zoals onderscheiden in tabel 3 ligt het percentage
ziekteverzuim het hoogst bij personeel van verpleeg- en verzorgingstehuizen (5,8% in 2012) en het
laagst bij personeel van ziekenhuizen (4,33% in 2012). 87
De stijging van het aantal zorguitgaven ligt in lijn met de groei van de werkgelegenheid. In 2012
betroffen de zorguitgaven in de gezondheids- en welzijnszorg 92,7 miljard euro,88 dat is 3,7% meer
84
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dan in 2011. Voor ziekenhuizen en specialistenpraktijken golden in de afgelopen tien jaar de
volgende cijfers: 12,6 miljard (2001), 16,6 miljard (2005), 22,7 miljard (2010) 22,7 miljard (2011,
nader voorlopig cijfer), 23,9 miljard (2012, voorlopig cijfer).89
De lonen in de gezondheidszorg liggen gemiddeld hoger dan in de welzijnszorg. Als je kijkt naar de
verschillen tussen werknemersgroepen, dan blijkt dat artsen (in loondienst) in 2011 gemiddeld
tussen de 70.000 en 85.000 euro verdienden en verpleegkundigen circa 40.000 euro. Voor de overige
BIG-geregistreerden ligt dat gemiddelde op 50.000 (welzijnszorg) en 55.000 euro gezondheidszorg).90
Postma et al.91 stellen dat het proces van schaalvergroting in de zorg onderdeel uitmaakt van een
bredere beweging van schaalvergroting in het publieke domein, en dat deze in de zorg vooral
veroorzaakt wordt door fusies en overnames. Echter, de Raad voor de Volksgezondheid geeft aan dat
er een ontwikkeling zichtbaar is richting minder fusies en dat andere vormen van samenwerking
ontstaan, bijvoorbeeld coöperatieve verenigingen en lokale netwerken.92 Postma et al. spreken over
een toename van het aantal kleinschalige organisaties, bijvoorbeeld commerciële privéklinieken en
zelfstandige behandelcentra. Op uitvoerend niveau zien zij een toename van het aantal kleinschalige
woon- en zorgvoorzieningen (als onderdeel van een grotere organisatie), bijvoorbeeld de organisatie
‘Zorg in de buurt’. Ook Blokdijk en Goodijk93 zien een toegenomen omvang en complexiteit van
zorginstellingen en het ontstaan van nieuwe rechtsvormen. Naast het bestaan van vereniging en
stichtingen worden er steeds vaker coöperaties gevormd.

1.4.2 Governance in de zorg
Governancecodes en intern toezicht
Evenals in de sector onderwijs heeft in de sector zorg het denken over goed bestuur zich in het
afgelopen decennium ontwikkeld. Dit heeft geleid tot de eerste Zorgbrede Governancecode in
2006.94 In 2010 werd de herziene Zorgbrede Governancecode ingevoerd.95 Zorginstellingen die zijn
aangesloten bij de Brancheorganisaties Zorg (BoZ)96 zijn volgens de statuten verplicht deze code na te
leven. De Governancecommissie Gezondheidszorg ziet hierop toe volgens het ‘pas toe of leg uit’beginsel.97 De commissie is bevoegd gevraagd en ongevraagd advies te geven en sancties op te
leggen.98 Uit een evaluatie van de eerste Zorgbrede Governancecode in 2008 99 bleek dat 78% van de
zorginstellingen de Zorgbrede Governancecode naleven. Blokdijk en Goodijk100 stellen in 2011 ook
dat door zorginstellingen de code “in ieder geval in ‘technische zin’, redelijk goed nageleefd” wordt.
Zij zijn vooral kritisch over “de openheid bij de werving van nieuwe leden van de Raad van Toezicht,
89
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de betrokkenheid bij (en informatie van) interne en externe stakeholders bij de besluitvorming, de
wijze van evaluatie en verantwoording e.d.”. Uit hun enquête-onderzoek komen bovendien de
volgende cijfers over Raden van Toezicht in de zorg naar voren:
-

-

-

-

De gemiddelde omvang van de Raden van Toezicht is in de periode 1998 tot 2010 nagenoeg
gelijk gebleven, namelijk circa zeven leden. Er is een lichte trend zichtbaar richting kleinere
Raden, terwijl tegelijk de omvang en complexiteit van zorginstellingen is toegenomen.
Samenstelling: 25% van de leden is jonger dan vijftig jaar, 60% van de leden is tussen de
vijftig en 65 jaar, 15% is ouder dan 65 jaar. 25% van de leden is vrouw. Leden met een
financiële en juridische achtergrond zijn in ruime mate aanwezig, maar ook de
zorginhoudelijke kwaliteit van de Raden is op orde.
In 2010 werkte 93% van de Raden volgens een eigen Raad van Toezicht-reglement (ten
opzichte van 86% in 2008 en 5% in 1998) en 67% werkte met commissies. 88% van de Raden
hield zich aan de maximale zittingstermijn van twee termijnen.
Raden van Toezicht geven aan dat zij vaak (84%) verantwoording afleggen over hun
functioneren in het jaarverslag en circa 25-30% zegt ook verantwoording af te leggen aan
stakeholders (ondernemingsraad en cliëntenraad). 20% van de Raden geeft aan dat te doen
in aparte bijeenkomsten voor deze stakeholders. De verantwoording gaat dan vooral over: 1)
de samenstelling van de Raad van Toezicht, 2) de werkwijze, en 3) de belangrijkste
inhoudelijke besluiten.

Over de Raden van Bestuur in de zorg kan tenslotte worden opgemerkt dat er steeds vaker sprake is
van een bestuur met slechts één of twee leden. Dit bleek in 2011 in twee derde van de gevallen zo te
zijn.101
Extern overheidstoezicht
Het extern toezicht in de zorg is verdeeld over verschillende partijen. In de eerste plaats is er de
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Naast het kwaliteitstoezicht heeft de IGZ een Toezichtkader
Bestuurlijke Verantwoordelijkheid voor Kwaliteit en Veiligheid vastgesteld. Hierin is vastgelegd op
welke wijze de IGZ het toezicht op goed bestuur zal uitvoeren.102 De Nederlandse Zorgautoriteit ziet
toe op het gedrag van zorgaanbieders en zorgverzekeraars en is daarmee extern toezichthouder op
het gebied van zowel kwaliteit als financiën. De NZa bewaakt dat zorgaanbieders en –verzekeraars
zich houden aan de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).103 De Autoriteit Consument en Markt (ACM)
houdt toezicht op concurrentie in de zorg.
Overhead
Uit het eerder genoemde overheadonderzoek komt naar voren dat over de periode 2005 t/m 2012
de gemiddelde overhead bij GGZ-instellingen 22,3% is, bij ziekenhuizen 15,0%, bij instellingen voor
gehandicaptenzorg ook 15,0% en bij verpleeg- en verzorgingstehuizen 13,6% (zie figuur 1).104 De
relatie tussen de omvang van overhead en de schaalgrootte van een organisatie kan worden geduid
met een L-curve: over het algemeen kan worden gesteld dat de gemiddelde overheadkosten bij een
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toename van schaalgrootte eerst dalen en daarna constant blijven. Deze samenhang is onder meer
zichtbaar bij verpleeg- en verzorgingstehuizen: kleinere organisaties hebben te maken met
schaalnadelen.105
Topinkomens
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWZ) brengt ieder jaar rapportage uit aan de
Tweede Kamer over het inkomens van bestuurders van zorginstellingen. In de rapportage over het
verslagjaar 2012 wordt onder meer het bruto jaarloon van zorgbestuurder afgezet tegenover de
richtlijn die is gesteld door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen
(NVTZ) . Deze richtlijn gaat over het maximum salaris van bestuurders, afhankelijk van
organisatiekenmerken, zoals personeel, omzet en complexiteit. In 2012 zat 86% van de
ziekenhuisbestuurder boven deze norm. Voor bestuurders van GGZ-instellingen was dat 52%, voor
instellingen van gehandicaptenzorg ook 52% en voor verpleeg- en verzorgingstehuizen 55%.
Gemiddeld kwam 60% van alle inkomens van bestuurders van zorginstellingen uit boven de NVTZrichtlijn, ten opzichte van 65% in 2011. 106
Kwaliteit in internationaal perspectief
De kwaliteit van Nederlandse zorg staat er in internationaal perspectief erg goed voor. Sinds 2010
staat Nederland bovenaan in de ranglijst van de Euro Health Consumer Index.107 In de Index wordt
Nederland omschreven als ‘het meest patiëntvriendelijke systeem van Europa’. Verbetering is nog te
behalen in de toegankelijkheid, als medisch specialisten direct zouden kunnen worden geconsulteerd
zonder verwijzing door een huisarts. 108
Accountantsbeoordeling
In paragraaf 1.2.2. kwam aan de orde dat waardevermindering van vastgoed invloed kan hebben op
het weerstandsvermogen van zorginstellingen. Dit impairment-probleem kan zelfs leiden tot niet
(volledig) goedkeurende accountantsverklaringen. Uit onderzoek van Finance Ideas109 blijkt dat een
derde van alle zorginstellingen een afwaardering op het vastgoed verwacht. Bij instellingen voor
gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg geldt zelfs voor meer dan de helft (respectievelijk
54% en 52%). Ook andere onzekerheden die voortvloeien uit de complexiteit van het
bekostigingssysteem in de zorg leiden ertoe dat accountants en zorginstellingen verwachten dat er
meer afkeurende of beperkende accountantsverklaringen zullen worden afgegeven over het
verslagjaar 2013. 60% van de ziekenhuizen en GGZ-instellingen verwacht een accountantsverklaring
met beperkingen en 15% van de ziekenhuizen verwacht zelfs helemaal geen goedkeuring te
krijgen.110
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Medezeggenschap
Medezeggenschap in de zorg is voor (familie van) cliënten en patiënten nu nog geregeld in de Wet
medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz, 1996). Ziekenhuizen, GGZ-instellingen,
instellingen voor gehandicaptenzorg en verpleeg- en verzorgingstehuizen zijn alle verplicht een
cliëntenraad te hebben. De wet schrijft ook voor dat cliënten het recht hebben een bindende
voordracht te doen voor ten minste één bestuurszetel. In de praktijk gebeurt dit in slechts 20% van
de gevallen (het meest in de gehandicaptenzorg). Veel vaker (57%) kiest een cliëntenraad voor een
advies of aanbeveling ten aanzien van een benoeming.111
In onderzoek uit 2000 en 2004 bleken er nog de nodige kanttekeningen te worden gemaakt bij de
Wmcz. De discussie over de wet had vooral betrekking op de mate waarin enerzijds zaken formeel
moesten worden vastgelegd en anderzijds zaken aan zelfregulering moest worden overgelaten. In
ziekenhuizen was bijvoorbeeld veel weerstand tegen het verplichtende karakter van de wet.
Desalniettemin kon in 2000 worden gesteld dat toch 63% van de ziekenhuizen een cliëntenraad
hadden. Het onderzoek uit 2004 toonde een beperkte invloed aan van de cliëntenraden op
besluitvorming, zij werden daar door het bestuur te weinig bij betrokken. 112 Een wetsvoorstel ter
verbetering van cliëntenrechten (waaronder medezeggenschap) in de zorg ligt sinds juni 2010 bij de
Tweede Kamer en wordt vanwege de omvang nu in gedeelten behandeld.113
In de zorg-CAO is vastgelegd dat de ondernemingsraad (OR) een adviesrecht heeft bij de benoeming
van intern toezichthouders. Dit recht is tamelijk onbekend en onbenut; 57% van de benoemingen
geschiedt op basis van een advies of aanbeveling van de OR. De betrokkenheid van de OR bij
benoemingen is het grootst in ziekenhuizen. Slechts 8% van de benoemingen vindt daarnaast plaats
op basis van het bindend voordrachtsrecht van de ondernemingsraad.114

1.4.3 Financiële kengetallen
Tabel 4 toont de financiële kengetallen solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit voor de zorgsector,
uitgesplitst naar vier soorten zorginstellingen. Uit de tabel blijkt dat de solvabiliteit van alle typen
zorginstellingen in de periode van 2008 t/m 2011 is toegenomen. Zorginstellingen staan er in dat
opzicht dus financieel sterker voor. Het gemiddelde solvabiliteitsniveau verschilt tussen de typen
zorginstellingen. Instellingen in de gehandicaptenzorg en de verpleeg- en verzorgingstehuizen
hebben een hogere solvabiliteit dan de ziekenhuizen en GGZ-instellingen. De rentabiliteit in de
zorgsector is sinds 2009 redelijk stabiel. De RIVM verwacht voor de komende jaren echter dat de
rentabiliteit onder toenemende druk komt te staan als de inkomsten van zorginstellingen minder
hard zullen groeien.115
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1.5

Overeenkomsten en verschillen

Op basis van de feitelijke gegevens zoals gepresenteerd in dit hoofdstuk kan een vergelijking worden
gemaakt tussen de sectoren zorg, wonen en onderwijs. Uit deze vergelijking komen veel
overeenkomsten, maar ook een aantal belangrijke verschillen naar voren. In tabel 5 worden de
belangrijkste aspecten van schaalgrootte, governance en financiële kengetallen nog eens
weergegeven.
Tabel 5: Vergelijking woningcorporaties, onderwijs en zorg
Woningcorporaties

Onderwijs

Zorg

Dominante rechtsvorm

Stichting (en steeds
minder verenigingen).

Stichting (daarnaast
verenigingen en een
toenemende
interesse voor
coöperatieve
verbanden).

Schaalgrootte/complexiteit

Schaalvergroting:
afname van het aantal
woningcorporaties,
toename aantal
woongelegenheden
per corporatie.
Governancecode
Woningcorporaties
2006 en 2011.
Naleving 75% op
enkele belangrijke
uitgangspunten.

Stichting (daarnaast
verenigingen (nog
vooral in PO),
publiekrecht.
organisaties en bijz.
best. constructen). WO:
publiekrecht.
rechtspersoon.
Bestuurlijke en
institutionele
schaalvergroting en
complexere
samenwerkingsvormen.
Codes in alle
onderwijssectoren
ontwikkeld en
verbeterd in de periode
2006 t/m heden.
Toename naleving van
de code (gemiddelde
van de sectoren rond
de 75%).
Toename van gebruik
van het RvT-model (ook
in PO en VO). Afname
omvang RvT (5-7) en
relatief vaak
eenhoofdig RvB.
Inspectie van het
Onderwijs

Zorgbrede
Governancecode 2006
en 2010. Toename
naleving van de code.

Inspectie van het
Onderwijs. Sinds 1
augustus 2013 ook

Inspectie voor de
Gezondheidszorg

Governancecodes

Intern toezicht

Bijna alle corporaties
hanteren een RvTmodel (overgang van
drielagen- naar
tweelagenstructuur).

Extern financieel toezicht

Het Centraal Fonds
Volkshuisvesting (CFV)
is financieel
toezichthouder
namens de minister
van Binnenlandse
Zaken.
Volkshuisvestelijk
toezicht door minister
van Binnenlandse

Extern toezicht op
prestaties en kwaliteit

Toegenomen omvang
en complexiteit van
zorginstellingen.

Overwegend RvTmodel (93% in 2010).
Lichte afname
omvang RvT (5-7) en
relatief vaak een- of
tweehoofdig RvB.
Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa)
en de Autoriteit
Consument en Markt
(ACM)
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Overhead

Topinkomens

Medezeggenschap

Financiën

Zaken. Jaarlijks
ontvangen corporaties
een individueel
prestatieoordeel.
35,2%. Tussen
woningcorporaties
bestaan aanzienlijke
verschillen.
Salarissen
topbestuurders
veelvuldig ter
discussie.
Berichtgeving is
tegenstrijdig.
Overlegwet 1998 en
2009. Bindend
voordrachtsrecht
volgens BBSH en
adviesrecht volgens
CAO woondiensten.

toezicht op bestuurlijk
handelen en
governance.

(IGZ) en de

WO: 22,6%/
VO: 19,7%
PO: 14,7%

GGZ: 22,3%
Ziekenhuizen: 15,0%
Geh. zorg: 15,0%.
VVT: 13,6%.
In 2012 60% van
salarissen boven
NVTZ-norm, in 2011
65%.

Afname solvabiliteit en
eigen vermogen in
2012.
Impairment-probleem:
waardevermindering
vastgoed kan nadelen
opleveren voor eigen
vermogen onderwijs
en zorg.

Waarden solvabiliteit,
liquiditeit en
rentabiliteit in de
meeste gevallen ruim
boven de
signaleringswaarden.
Grote verschillen
tussen
onderwijsinstellingen.

Met name bestuurders
van HO en WO in 20082011 boven WOPTnorm.

Medezeggenschapsraad
op grond van de WMS
(2007). Beperkt gebruik
van bindend
voordrachtsrecht, recht
van advies/aanbeveling
wordt vaker gebruikt.

Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa)

Verplichte
cliëntenraad volgens
de Wmcz (1996).
Naleving bindend
voordrachtsrecht
20%,
advies/aanbeveling
57%.
Toename solvabiliteit
in de periode 2008
t/m 2011.
Rentabiliteit sinds
2009 stabiel, RIVM
verwacht
toenemende druk.

Naast de in de tabel genoemde verschillen en overeenkomsten zien we nog een aantal meer
algemene overeenkomsten:
 We zien de afgelopen vijftien jaar een ontwikkeling in de richting van grootschalige en
complexe/hybride organisaties. Dit brengt aansturingsproblemen met zich mee en maakt het
voor bestuurders en toezichthouders lastig om zicht te houden op de interne besturing en de
werkorganisatie. Ook stelt de toenemende complexiteit van de organisaties andere eisen aan
bestuurders en toezichthouders. Tot slot wordt een goede horizontale dialoog met
stakeholders bemoeilijkt als de organisaties heel gelaagd en meervoudig zijn. Zo zien we
bijvoorbeeld bij grote onderwijsinstellingen dat er verschillende dialogen met
belanghebbenden op verschillende niveaus ontstaan: bestuurders voeren hun
stakeholderdialoog (bijvoorbeeld met lokale wethouders) en opleidingsdirecteuren voeren
hun eigen dialoog met de voor hun relevante stakeholders (bijvoorbeeld met bedrijven uit de
regio). Het wordt problematisch als de (uitkomsten van de) verschillende dialogen niet goed
op elkaar worden afgestemd.
 Tevens zien we dat de stichtingsvorm, de overheersende rechtsvorm in de zorg, het
onderwijs en de corporatiesector, vragen oproept over eigenaarschap (wie vervult de rol van
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eigenaar?) en de publieke verantwoording (aan wie moet verantwoording worden
afgelegd?). In het bedrijfsleven of bij organisaties met leden zijn deze vragen eenduidiger te
beantwoorden.
We zien ook een sectoroverschrijdende, en nog niet uitgekristalliseerde discussie over de
taken en verantwoordelijkheden van het intern toezicht. Moet het intern toezicht zich
richten naar het belang van de organisatie, of is het intern toezicht ook verantwoordelijk
voor een bredere afweging van het publieke belang? Mede daardoor is er nog veel
onduidelijkheid over de mogelijke afstemming (‘verbinding’) tussen intern en extern toezicht.
Ook is door deze onduidelijkheid de vraag naar de aansprakelijkheid nog niet goed te
beantwoorden.116
Samenvattend hebben deze algemene overeenkomsten vooral betrekking op de
onduidelijkheden die in de governance zijn ontstaan als gevolg van de keuze voor het two
tier-model en de ontwikkelingen in de richting van meer grootschaligheid en complexiteit.

1.6

De rol van de eindgebruiker

Als we onze blik richten op de positie van de eindgebruiker zien we grote verschillen tussen de
sectoren. In navolging van Hirschman117 hanteren we in deze paragraaf het onderscheid tussen ‘exit’,
‘voice’en ‘loyalty’ om deze verschillen te duiden.
Exit:

de mogelijkheid om over te stappen naar een andere aanbieder.

Voice: de mogelijkheid voor de eindgebruiker om zijn te stem laten horen via medezeggenschap, een
klacht of anderszins.
Loyalty: de eindgebruiker die kiest voor een aanbieder omdat hij zich verbonden voelt met die specifieke
aanbieder (bijvoorbeeld op grond van levensbeschouwelijke, ideologische of culturele motieven.

De verschillen zitten niet zozeer in de mate waarin de eindgebruiker zijn stem kan laten horen
(‘voice’). In alle sectoren zijn vormen van gebruikersraden aanwezig (ouderraad, huurdersbelangenvertegenwoodiging, cliëntenraad). Ook kunnen gebruikers invloed uitoefenen via ‘hun’
vertegenwoordiging in een bestuurlijk gremium zoals de Raad van Toezicht of de faculteitsraad.
Daarnaast besteden instellingen in het kader van hun governance steeds meer aandacht aan
‘stakeholdermanagement’: het betrekken van stakeholders bij (onderdelen) van het beleid en het
afleggen van verantwoording aan diezelfde stakeholders. In wet- en regelgeving en in sectorale
governancecodes zijn tal van bepalingen opgenomen die de invloed en zeggenschap van
stakeholders moet waarborgen.
Wat de voice-optie betreft zien we wel verschillen tussen de corporaties enerzijds en de zorg en het
onderwijs anderzijds als het gaat om openbare benchmarkinformatie. In de zorg en het onderwijs is
het inmiddels heel gebruikelijk dat (potentiële) gebruikers hun ervaringen op internet delen en elkaar
116

Zie ook: Kamerbrief minister Opstelten, 12 november 2013. ‘Aansprakelijkheid van bestuurders en
toezichthouders in semipublieke sectoren’.
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Hirschman, 1970
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ondersteunen bij het maken van keuzes of het ontwikkelen van een kritisch tegengeluid.
Als we kijken naar de mate waarin levensbeschouwing, ideologie of cultuur (‘loyalty’) een rol spelen
bij de keuze van een aanbieder zien we al iets meer verschillen. Met name in de onderwijssector
speelt in het primair en voortgezet onderwijs de denominatie, de onderwijsmethode of de ‘sfeer en
cultuur’ (naast ‘afstand tot de school’) een belangrijke rol bij de schoolkeuze. Dat is in de
gezondheidszorg veel minder het geval, al speelt dit soms wel bij de keuze van een specifiek
verzorgingshuis (er zijn bijvoorbeeld verzorgingshuizen voor hindoestaanse ouderen of voor bejaarde
kunstenaars en artiesten). In de corporatiesector is het ‘loyalty’-aspect nauwelijks aanwezig. Hier
heeft ‘loyalty’ plaatsgemaakt voor ‘klanttevredenheid’.
De grootste verschillen liggen in de mate waarin sprake is van ‘exit’-mogelijkheden. In de sociale
huursector hebben huurders binnen bepaalde financiële en geografische marges wel
keuzemogelijkheden. Al zullen al die keuzes eerder gebaseerd zijn op de woning (het aanbod) dan op
de corporatie (de aanbieder). Er is altijd een exit-optie om te kiezen voor een andere woning die
ofwel door dezelfde als door een andere corporatie kan worden aangeboden. Via huurdifferentiatie
worden ‘scheefwoners’ momenteel geprikkeld om van de exit-optie gebruik te maken en hun sociale
huurwoning in te ruilen voor een koopwoning of een huurwoning in de vrije sector. Naast deze ‘stok’
kiezen sommige corporaties ook voor de ‘wortel’ door scheefwoners tijdelijk financieel te
ondersteunen bij het verhuizen naar een duurdere woning.118.
In de zorg is het beeld veel meer gedifferentieerd. Daar moet een onderscheid worden gemaakt
tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders, en binnen de zorgaanbieders een onderscheid tussen
intramurale zorg en extramurale zorg en tussen verzekerde zorg en zorg door privéklinieken.
De exit-optie is het sterkst daar waar sprake is van concurrentie: bij de zorgverzekeraars, bij
extramurale zorg (bijvoorbeeld de huisarts of de fysiotherapeut) en bij de privéklinieken.
Bij de intramurale zorg (ziekenhuizen) heeft de patiënt in theorie ook een exit optie, maar zal toch in
eerste instantie in het ziekenhuis worden behandeld waarnaar hij wordt doorverwezen. De exit-optie
voor de eindgebruiker wordt minder nu verzekeraars steeds selectiever worden in de zorgaanbieders
met wie zij wel of geen contracten afsluiten.
In het onderwijs is de exit-optie het meest laagdrempelig. In het wetenschappelijk onderwijs worden
studenten zelfs aangemoedigd om na het behalen van de bachelor eens goed na te denken over de
universiteit waar ze hun masterdiploma willen halen. Afstand tot de school is een belangrijke factor
die maakt dat in de praktijk in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs beperkt gebruik
wordt gemaakt van de exit-optie. Opvallend is dat in de onderwijssector, waarin het aanbod het
meest strikt is gereguleerd (eindtermen, taakuren, urennormen), de exit-optie het meest ontwikkeld
is.
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Zie ook: Van Montfort et al., 2014
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2. Reflectie

2.1

Inleiding

In dit deel van de rapportage reflecteren we op de bevindingen uit hoofdstuk 1 en geven we een
aantal aandachtspunten mee die naar ons idee van belang zijn voor een duurzame, efficiënte en
effectieve semipublieke sector. Discussies over de wenselijkheid van fusies, de toekomst van Raden
van Toezicht en gewenste financiële staat van een sector hebben- naar onze mening - vaak een nogal
dichotoom karakter. Grofweg gezegd: verdergaande fusies zijn uit den boze, Raden van Toezicht zijn
tandeloze tijgers en kunnen het beste worden gemarginaliseerd, en de financiële reserves in een
sector kunnen maar beter ten goede komen aan het primaire proces in plaats van op de
bankrekening van de instellingen te staan of besteed te worden aan overhead. We willen met deze
reflectie iets meer grijstinten in het debat aanbrengen.
We hanteren dezelfde indeling als in hoofdstuk 1: (1) schaalvergroting en complexiteit, (2)
governance en (3) financiële kengetallen.

2.2

Schaalvergroting en complexiteit

Uit hoofdstuk 1 komt allereerst naar voren dat de omvang en de complexiteit van semipublieke
organisaties, niet alleen in de sociale huisvestingsector maar ook in de zorg en het onderwijs, sinds
de jaren negentig van de vorige eeuw sterk zijn toegenomen. Veel semipublieke organisaties zijn
gaandeweg uitgegroeid tot grootschalige en complexe/hybride ondernemingen: ook zorginstellingen
zijn via schaalvergroting en fusies steeds meer ‘concerns’ en ‘meervoudige’ instellingen geworden
met daarbinnen verschillende typen activiteiten (georganiseerd in divisies of op locaties), met
verschillende rechtsvormen (stichtingen, BV’s maar gaandeweg ook coöperaties) en in veel gevallen
voorzien van een eenhoofdig bestuur. Eenzelfde ontwikkeling naar schaalvergroting hebben we
gezien in het onderwijs. Ook in het onderwijs hebben zich veel fusies voltrokken. En is het aantal
instellingen met meerdere schooltypen en een grote complexiteit/diversiteit (vergelijk Amarantis)
sterk toegenomen. Wel zien we de laatste jaren een zekere kentering, een ontwikkeling richting
minder fusies en een toenemende belangstelling voor andere vormen van samenwerking,
bijvoorbeeld in coöperatieverband.
De schaalvergroting en toegenomen complexiteit en hybriditeit hebben in een aantal gevallen tot
grote problemen in de governance geleid. De ‘concerns’ bleken gaandeweg last te krijgen van
aansturingsproblemen, de afstand tot het primair proces werd te groot, de specifieke
kennis/vaardigheden om te besturen en toezicht uit te oefenen ontbrak hier en daar, en de
betrokkenheid van belanghebbenden nam af (een toenemende anonimiteit).119 Analyses van
misstanden wijzen er vooral op dat binnen de grootschalige verbanden de interne besturing vaak niet
op orde is. In onderzoek en beschouwingen klinkt steeds vaker de (retorische?) vraag of de
governance van de semipublieke organisaties wel voldoende meegegroeid is met de ontwikkeling
naar grootschaligheid en complexiteit.
119

Denk bijvoorbeeld aan de incidenten bij Vestia, Amarantis, VUmc.
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De discussie heeft twee kanten: (a) hoe wenselijk is schaalvergroting en wat is vanuit het perspectief
van de klant of de beheersbaarheid de optimale schaal, en (b) hoe kan de governance (het geheel
van sturing, beheersing, verantwoording en toezicht) meegroeien met de toenemende complexiteit,
en schaalvergroting?
Ad (a) (On)wenselijkheid van schaalvergroting?
Schaalvergroting zou volgens voorstanders leiden tot efficiencyvoordelen en een grotere
bestuurskracht, maar volgens tegenstanders juist tot meer bureaucratie, en tot onbeheersbare
financiële risico’s. Soms lijkt het er zelfs op dat schaalvergroting in de ogen van de tegenstanders
wordt gezien als het Kwaad achter alles wat er misgaat in het semipublieke domein.Wij pleiten
ervoor om de discussie over het gewenste schaalniveau te verdiepen door een onderscheid te maken
tussen drie niveaus waarop sprake kan zijn van schaalvergroting (of schaalverkleining): de organisatie
(het bestuur), de financiering en de dienstverlening.
Oplossingen hoeven niet per se te liggen in minder grootschaligheid, maar kunnen vaak nog beter
gezocht worden in een goede interne besturing (bijvoorbeeld het organiseren van ‘klein binnen
groot’). De schaal waarop een organisatie gefinancierd wordt, hoeft immers niet dezelfde te zijn als
de schaal waarop diensten worden verleend, of de schaal waarop wordt bestuurd. Zo wordt
bijvoorbeeld in de sector van het voortgezet onderwijs op schoolniveau gefinancierd. De
afzonderlijke scholen maken veelal deel uit van een groter schoolbestuur dat middelen (geld,
mensen) kan herverdelen tussen de aangesloten scholen. En ouders en scholieren ervaren veelal de
specifieke kleinschalige vestiging in de buurt als hún school terwijl het in wezen een vestiging is
binnen een school, binnen een grootschalig bestuur.
In de discussies zou in onze visie niet zozeer de vraag naar de optimale bestuurlijke schaal centraal
moeten staan, maar de vraag hoe het beste klantgerichte dienstverlening hand in hand kan gaan met
een robuust financieringsmodel en een efficiënte sturing en beheersing. Dat zou er in de praktijk toe
kunnen leiden dat een kleinschalige, klantvriendelijke en herkenbare front office gecombineerd
wordt met een grootschalige organisatie met complexe financieringsarrangementen en een efficiënt
sturende, maar voor de klant onzichtbare, back office.
Het kernprobleem zit bij grootschalige besturen vaak niet in de grootschaligheid op zichzelf, maar in
het gebrek aan flexibiliteit of handelingsruimte op uitvoeringsniveau om in te kunnen spelen op
lokale contexten en behoeften.
De semipublieke sector zou op dit punt kunnen leren van grote multinationale ondernemingen zoals
Mc Donalds of Starbucks, die grootschaligheid juist weten te realiseren door op microniveau voor de
lokale klant heel herkenbaar te zijn en constante kwaliteit te leveren. Een ander voorbeeld is Google,
dat een heel simpel en voor iedereen begrijpelijk beginscherm en een kwalitatief goede
dienstverlening (zoekresultaten) combineert met voor de consument haast onzichtbare
verdienmodellen.
Bij deze voorbeelden is de vraag niet het groot- of kleinschalig organiseren, maar zijn de wijze van
organiseren en de schaal van organiseren een afgeleide van het streven naar toegankelijkheid,
herkenbaarheid en kwaliteit. En daarbij staat de dienstverlening dicht bij de klant zonder dat die iets
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merkt van de manier en de schaal waarop de financiering en de bestuurlijke organisatie zijn
vormgegeven.
Grootschaligheid hoeft dus op zichzelf niet tot problemen te leiden mits:


De interne besturing duidelijk richting geeft, maar ruimte voor variatie in de uitvoering laat
en feedbackmechanismen van onderop organiseert;



De dienstverlening binnen die grootschalige verbanden naar de menselijke maat wordt
aangeboden en georganiseerd (dus: ‘klein binnen groot’);



Bestuur en Raad van Toezicht voldoende ‘aangesloten’ zijn op de interne organisatie.120

Ad (b) Governance in een complexe omgeving: de Raad van Toezicht
De toegenomen omvang en complexiteit van de organisaties stelt andere en hogere eisen aan het
intern toezicht dan in de jaren negentig toen het duale model zich begon te ontwikkelen. En de
taakomschrijving van de huidige Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht beperkt zich in veel
gevallen nog steeds tot een ‘kopie’ van de taakomschrijving van het RvC in het private domein,
terwijl dat kopiëren onvoldoende recht doet aan de specifieke kenmerken en eigen dynamiek van
het semipublieke domein (met meer focus op de publieke belangen en de kwaliteit van de
dienstverlening).
Uit hoofdstuk 1 komt naar voren dat het merendeel van de organisaties in de zorg, het onderwijs en
de sociale huisvesting een Raad van Toezicht -model kent. In de praktijk kent dit model echter een
aantal problemen met betrekking tot legitimiteit, weerwerk, reikwijdte van het toezicht en publieke
verantwoording.
Legitimiteit
Dit zogeheten ‘two tier model’ kent een aantal haken en ogen die deels in het model zelf, en deels in
de uitwerking in de praktijk zitten. Kort gezegd komt de structurele weeffout er op neer dat het
systeem in het verleden iets te gemakkelijk uit het beursgenoteerde bedrijfsleven is overgenomen,
maar dan zonder de rol die de aandeelhouders in dat model hebben. Dat heeft tot de dag van
vandaag geleid tot discussies over de legitimiteit van de Raad van Toezicht: namens wie en voor wie
handelt de Raad van Toezicht?
Conform de governancecodes dienen organisaties een actief stakeholderbeleid te voeren waarin de
betrokkenheid van en de dialoog met zowel interne als externe stakeholders gestalte krijgen.
Daarmee zouden vertrouwen en legitimiteit kunnen groeien. In de praktijk zien we dat gaandeweg
meer invulling wordt gegeven aan actief stakeholderbeleid, maar de dialoog met de meest
belanghebbenden als ouders of huurders blijft nog onderontwikkeld. Vaker zien we wel dat
semipublieke organisaties eigen initiatieven nemen om het legitimiteitsvacuüm (veelal binnen een
stichtingsmodel) op te vullen, vooral via aparte bijeenkomsten met (vertegenwoordigers van)
120

“Niet voor niets werd de Raad van Toezicht van het grote VUmc aangeraden meer contact te zoeken met de
werkorganisatie om belangrijke cultuursignalen te kunnen herkennen en in verband te brengen met het
functioneren van de organisatie” (NVTZ, 2014: 17).
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stakeholders: het eigenaarschap concretiseren door zich af te vragen ‘voor wie we het doen’. Van
deze betere practices kan veel worden geleerd.
Weerwerk
Het praktijkprobleem zit vooral in het ontbreken van 'toezicht met bite'. Toezichthouders zijn in de
meeste gevallen nog steeds te eenzijdig afhankelijk van de informatievoorziening door de
bestuurder, denken wellicht wat te vaak en te lang 'mee' in plaats van 'tegen' en hebben niet altijd
de moed om 'door te pakken' en in te grijpen als dat nodig is.
In lijn met het WRR-advies 'Van tweeluik naar driehoeken' (te verschijnen in mei 2014) zijn we van
mening dat de Raad van Toezicht hulp kan gebruiken bij de uitoefening van zijn taak. De Raad van
Toezicht zou er erg bij zijn gebaat als andere informatiebronnen rechtstreeks toegang zouden
hebben tot de Raad, zonder tussenkomst of aanwezigheid van de bestuurder. Dat zou de Raad van
Toezicht kunnen helpen bij de uitoefening van zijn taak en zou in voorkomende gevallen ook kunnen
zorgen voor tegenspel en een extra check op het werk van de Raad van Toezicht daar waar de
kritische distantie ten opzichte van het bestuur wat te klein is geworden.
Reikwijdte van het toezicht
Onderzoek wijst uit dat de meer ‘traditionele’ governance (o.a. gekenmerkt door formeler toezicht
op afstand en een vrij beperkte taakopvatting) vaker tot problemen leidt dan de meer
ontwikkelgerichte governance waar het besef bestaat dat het toezicht zich kan verbeteren door een
meer (pro-)actieve opstelling, grotere betrokkenheid en meer interacties.121
Gaandeweg worden de taakomschrijvingen (onder andere onder druk van aangepaste governance
codes en het publieke debat) wel wat meer ‘opgerekt’ met formuleringen over het ook rekening
houden met het publieke belang van de zorg c.q. het onderwijs en over het toezien op de kwaliteit
van de zorg c.q. het onderwijs (het primair proces). Tegelijkertijd zien we een toenemende aandacht
voor de inhoudelijke expertise (op het gebied van huisvesting, zorg dan wel onderwijs) binnen het
bestuur en toezicht.
Verantwoording
We zien de ontwikkelingen in het functioneren van de Raad van Toezicht nog slechts in beperkte
mate terug in de publieke verantwoording door Raden van Toezicht. De publieke verantwoording
geeft maar een beperkt beeld van wat de Raad van Toezicht in de praktijk doet. De verantwoording
in het jaarverslag blijft tot nu toe veelal beperkt tot een technische opsomming van samenstelling,
vergaderingen, zittingstermijnen en dergelijke. Met nog onvoldoende transparantie. Meer
transparantie op dit punt is gewenst, al was het alleen maar om het vertrouwen in Raden van
Toezicht te versterken.
Er is naar onze mening meer druk vanuit de sector zelf en vanuit de wetgever nodig om het two tier
model in het semipublieke domein beter te laten functioneren. Enerzijds zijn
reparatiewerkzaamheden aan het model nodig die de externe legitimatie versterken en aanvullende
informatievoorziening regelen. Tegelijkertijd is ook scholing nodig ten aanzien van houding en gedrag
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Zie o.a. onderzoek ‘Toezicht binnen onderwijsinstellingen’, Blokdijk & Goodijk, 2012
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en deskundigheidsbevordering, en meer transparantie over de manier waarop Raden van Toezicht
hun taak invullen. Anderzijdsmoeten we ook niet alles van de versterking van het interne en externe
toezicht verwachten. Toezicht vindt primair op hoofdlijnen en achteraf plaats en zal daardoor vaak te
laat zijn om problemen te voorkómen. Daarom is het belangrijk om in ‘de voorkant’ te investeren: in
goede checks and balances binnen de instellingen. Goede klachten- en klokkenluidersregelingen, een
stevige positie voor de controller, goede ingangen bij bestuur en toezichthouders voor werknemers,
de mogelijkheid voor kritisch weerwerk van belanghebbenden op voor hen belangrijke onderwerpen,
et cetera.

2.3

Governancecodes

De brancheorganisaties hebben het governancevraagstuk ook zelf opgepakt door governancecodes
op te stellen waarin zij onder andere de taken en rollen van bestuurders, toezichthouders en
belanghebbenden hebben vastgelegd. Uit de in de paragraven 1.2.2, 1.3.2 en 1.4.2 beschreven
evaluaties van governancecodes blijkt dat de naleving in alle sectoren (ruim) boven de 70% ligt . Dat
lijkt op het eerste gezicht misschien hoog, maar valt toch tegen, want we mogen verwachten dat
sectoren de normen die zij zich zelf hebben opgelegd ook naleven en dat de naleving 100% zou zijn.
In onze visie zou de druk om de code naar letter én geest uit te voeren moeten worden opgevoerd.
Het heeft er alle schijn van dat de druk die de brancheverenigingen op hun leden kunnen uitoefenen
te beperkt is. Een wettelijke verankering van de governancecodes , of anderszins een wettelijke
verankering van governanceprincipes en –uitgangspunten zou naar onze mening kunnen helpen om
de naleving van de normen die de sector zichzelf heeft opgelegd verder te verhogen.

2.4

Overhead

Goed bestuur betekent ook dat er op een efficiënte manier met de beschikbare (publieke) middelen
wordt omgesprongen. De hoeveelheid overhead kan daar een indicatie voor zijn. De cijfers in
hoofdstuk 1 laten grote verschillen in percentages overhead tussen de sectoren zien. De
corporatiesector springt er uit met relatief hoge overheadkosten (of bedrijfslasten). Nu hoeft een
hoog percentage overhead niet per se een probleem te zijn, maar er lijken wel
verbetermogelijkheden voor de sector te liggen. Overigens kan ook een te laag percentage overhead
een risico voor de continuïteit en de efficiency van de bedrijfsvoering vormen. Als ondersteunende
activiteiten, die ten dienste staan van het primaire proces, te massaal wegvallen kan dat er toe leiden
dat 'dure' mensen het werk van 'goedkope' mensen gaan overnemen en dat de inefficiency dus juist
toeneemt door verder in de overhead te snijden. Bij discussies over het percentage overhead is het
dan ook belangrijk ook te kijken naar het, vanuit de efficiency van het primaire proces geredeneerd,
minimaal gewenste niveau van overhead.

2.5

Financiële kengetallen

De ontwikkeling van de financiële kengetallen laat per sector een macrobeeld zien. Dit macrobeeld
ontneemt echter het zicht op de diversiteit in de praktijk. Zo kunnen bijvoorbeeld achter de gunstige
solvabiliteitscijfers voor de sector als geheel grote verschillen tussen instellingen schuilgaan. Het is
belangrijk om de neiging te onderdrukken om op basis van macrocijfers generieke maatregelen te
nemen die individuele instellingen in de problemen kunnen brengen. Een optimale allocatie van
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collectieve middelen vraagt om een financiële analyse op instellingsniveau waarin ook zaken als de
noodzaak van financiële reserves, wel of geen concurrerende omgeving, wel of geen bevolkingskrimp
et cetera worden meegenomen. Generieke maatregelen op grond van macrocijfers kunnen op
microniveau grote schade berokkenen. We pleiten ervoor dat er, voorafgaande aan diep ingrijpende
generieke financiële maatregelen, gedegen empirische analyses worden gemaakt die de diversiteit in
uitgangspositie, bestuurskwaliteit en lokale duw- en trekkrachten goed in beeld brengen. Er zou
benchmarkinformatie beschikbaar moeten komen die duidelijk maakt als gevolg van welke interne
en externe factoren bepaalde instellingen (in zorg, wonen en onderwijs) wel en vergelijkbare
instellingen niet de gewenste maatschappelijke prestaties leveren en/of in financiële problemen
verkeren.

2.6

Definiëring van het publieke belang

Het publieke belang van een semipublieke instelling is niet gemakkelijk en eenduidig te definiëren en
vast te leggen.122 Het is wellicht zelfs een illusie om te denken dat wie dan ook, het publieke belang
precies kan definiëren. Sommigen zullen dat publiek belang beperken tot een basisbelang dat niet via
een private partij behartigd kan/zal worden, anderen definiëren het begrip veel ruimer. Het hangt
vooral ook samen met de vragen ‘waartoe het precies dient’ en ‘voor wie je het precies doet’. De
Commissie Halsema bijvoorbeeld, stelt o.i. te stellig dat ‘de burger’ in het algemeen de eigenaar is
voor wie je het doet.123 De vraag naar het eigenaarschap is echter niet zo gemakkelijk te
beantwoorden en vraagt vooral ook om een interne bezinning binnen de semipublieke instelling zelf.
Onderzoek wijst uit dat in de praktijk onderwijsinstellingen vaker op bestuurlijk niveau – in het
overleg tussen bestuur en intern toezicht – over de maatschappelijke opdracht (en de reason to
exist) en de kwaliteit van het primair proces spreken dan woningcorporaties. Terwijl in de zorg en het
onderwijs het aantal RvT-commissies ‘onderwijskwaliteit’ of ‘kwaliteit en veiligheid’ toeneemt, ligt de
nadruk in het overleg bij woningcorporaties meer op de kerntaken.124
De overheid zou in onze visie in alle drie sectoren heel duidelijk moeten zijn over de vraag welk
publiek ‘basisbelang’ in ieder geval geborgd dient te worden en hoe de externe toezichthouder dit
kan bewaken c.q. afdwingen. Daarbij zou de overheid zich expliciet moeten afvragen hoe dat
publieke belang het beste gediend kan worden: door een uitvoeringsorgaan dat onderdeel van het
Rijk uitmaakt (een baten-lasten dienst), door een ‘instelling op afstand’ ( verzelfstandiging), of door
een marktpartij (privatisering). De consequenties die de keuze voor een bepaald model met zich
meebrengt worden door de politiek in de praktijk echter niet altijd geaccepteerd. Bij marktwerking
hoort winst kunnen maken en failliet kunnen gaan, bij op afstand plaatsen hoort handelingsruimte
voor de op afstand geplaatste organisatie en bij overheidsdiensten hoort verticaal toezicht en een
nadrukkelijke koppeling aan beleidsdoelstellingen. 125
Van binnenuit dient door bestuur en intern toezicht van de instelling zelf aangegeven te worden hoe
in brede zin de publieke belangen behartigd worden. Bij het vaststellen van die maatschappelijke
opdracht (inclusief de publieke belangen en van wie) van de instelling is het essentieel dat bestuur en
intern toezicht een dialoog voeren met de meest relevante stakeholders en zich over de uitkomsten
verantwoorden in bijvoorbeeld aparte stakeholderbijeenkomsten. Daarvan zien we inmiddels in
122

Vergelijk ook: WRR, 2013
Commissie Behoorlijk Bestuur, 2013
124
Blokdijk & Goodijk, 2011; 2012; Cloudt & Geurts, 2013
125
Vergelijk ook: CPB, 2013
123
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verschillende instellingen al goede praktijkvoorbeelden. Overleg met brede groepen
belanghebbenden is met name in corporatiesector geen uitzondering meer.

2.7 Hoe kan het semipublieke domein goed toegerust de toekomst
tegemoet treden?
Op alle drie de terreinen is het publieke belang onder politieke en maatschappelijke druk de
afgelopen decennia verder opgerekt:
-

-

van zorgaanbieders wordt inmiddels ook verwacht dat ze bijdragen aan signalering,
preventie en gedragsverandering (‘gezond leven’);
van onderwijsinstellingen wordt verwacht dat ze niet alleen aan kennisoverdracht doen,
maar leerlingen ook burgerschap bijbrengen (‘normen en waarden’) en dat ze bijdragen aan
een gezonde leefstijl (‘bewegen’). Daarnaast worden ze geacht ook ondersteuning voor
moeilijk lerende kinderen te bieden en een deel van de taak van de ouders over te nemen
(’aanleren van goed gedrag’);
van corporaties wordt (werd) verwacht dat ze niet alleen sociale woningen verhuurden en
beheerden, maar ook bijdroegen aan leefbaarheid, signalering van sociale problemen en het
aanbod van zorg.

De combinatie van schaalvergroting (zie hoofdstuk 1), taakverbreding en groeiende verwachtingen
vanuit de politiek en de samenleving hebben de besturing en het financieel beheer van de
instellingen aanzienlijk complexer en risicovoller gemaakt. Het heeft ook in alle drie de sectoren
geleid tot het opzoeken en soms overschrijden van de eigen domeingrenzen. Regelgeving
(bijvoorbeeld ten aanzien van reserves, verbindingen of marktactiviteiten) en een verminderde
financiële weerbaarheid nopen de instellingen momenteel om zich op kerntaken terug te trekken en
soms te ontvlechten. Vanuit het publieke belang in enge zin hoeft dat niet verkeerd te zijn. Maar het
publieke belang is breder dan alleen een goede uitvoering van de kerntaken. Publiek belang is ook
dat er daar waar nodig verbindingen kunnen worden gemaakt tussen bijvoorbeeld corporaties en
zorginstellingen, tussen onderwijsinstellingen en het regionale bedrijfsleven, tussen corporaties en
welzijnsinstellingen. Ketenzorg, vraaggerichte dienstverlening en innovatie vereisen dat instellingen
zich niet terugtrekken in nauw omschreven en scherp afgepaalde eigen domeinen, maar de vrijheid
hebben en nemen om van tijd tot tijd iets buiten hun kerntaak te treden en een handreiking naar een
ander domein te doen. In een toekomstbestendig semipubliek domein zijn de kerntaken duidelijk
omschreven, maar beschikken instellingen ook over voldoende ruimte om – als het bredere publieke
belang dat vraagt - op een financieel verantwoorde en op een transparante wijze buiten die kerntaak
te treden.
Zoals onder andere de Commissie Halsema (zie ook de Amarantis-casus) constateerde komen veel
incidenten in het semipublieke domein voort uit een combinatie van zaken die niet goed geregeld
zijn, weeffouten in de structuur, verkeerde gedragsprikkels, menselijk onvermogen en een gebrekkig
moreel kompas.
De governanceproblemen bij woningcorporaties zijn in veel opzichten te vergelijken met die van
zorginstellingen en onderwijsorganisaties. Er is nog steeds discussie over de reikwijdte van het intern
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toezicht, over wat adequate informatievoorziening tussen bestuur en toezicht is en over de omgang
met stakeholders (de zogenoemde horizontale dialoog). Op deze gebieden zien we inmiddels de
nodige bewustwording en ontwikkeling, maar er is nog steeds sprake van veel verbetermogelijkheid.
Veel belang dient gehecht te worden aan:
1.
De inrichting van de topstructuur en het realiseren van voldoende ‘countervailing power’
op het bestuursniveau (wellicht wat meer aandacht voor meerhoofdig bestuur).
2.
De activering van de bestaande governance door het (re-)activeren van het governancesysteem zelf (het doorontwikkelen van het bestaande systeem), met een steviger
‘tegenover’ binnen en tussen de boards, een grotere betrokkenheid van (en
verantwoording aan) diverse stakeholders en het stimuleren van een ‘betere benutting’
door de actoren.
3.
Ruimte voor zelfregulering ‘met bite’:
De brancheorganisaties zijn nog steeds een belangrijke factor in het verder verbeteren en
professionaliseren van de governance in hun sector. Zelfregulering blijft daarbij belangrijk.
Maar tegelijkertijd schort het nog aan doorzettingsmacht (en wil) van de
brancheorganisaties om stevig door te pakken. Belangenbehartiging van de sector en
krachtig aanspreken van de aangesloten instellingen op gedrag worden door
brancheorganisaties nog te vaak als twee zaken gezien die elkaar bijten. Naar ons idee is
het semipublieke domein echter alleen gebaat bij zelfregulering als die ook effectief
bijdraagt aan verdere professionalisering waar mogelijk een correctie van aangesloten
leden waar nodig.
4.
Balans tussen intern en extern toezicht:
In navolging van de commissie Hoekstra zou derhalve ook gestreefd moeten worden naar
een nieuwe balans tussen extern en intern toezicht. Het intern toezicht dient zich verder te
ontwikkelen en professionaliseren ook als het gaat om het toezicht op de kwaliteit van de
dienstverlening/het primair proces. En het extern toezicht dient steviger te disciplineren en
vooral de mogelijkheid te hebben om in te grijpen (te interveniëren) als het mis dreigt te
gaan.
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Bijlage I Figuur bij hoofdstuk 1 ‘De woningcorporatiesector,
onderwijs en zorg in beeld’

126

Figuur 1: Generieke overheadsformatie publieke sector
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Huijben, Geurtsen & Van Helden, 2014
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Bijlage II Tabellen bij hoofdstuk 1 ‘De
woningcorporatiesector, onderwijs en zorg in beeld’

Tabel 1: Kerncijfers schaalgrootte onderwijs127
2008
2009
2010
Aantal scholen (en
schoolbesturen):
PO
VO
BVE
Hbo
WO
Aantal
leerlingen/studenten (x
1.000):
PO
VO
BVE
Hbo
WO
Aantal fte personeel (x
1.000) (en percentage vaste
dienst):
PO
VO
BVE
Hbo
WO
Uitgaven OCW per leerling
(x € 1.000):
PO
VO
BVE
Hbo
WO

127

2011

2012

7.528 (1.284)
647 (350)
60 (37)
36
12

7.515 (1.236)
644 (347)
59 (37)
36
12

7.480 (1.212)
646 (346)
58 (38)
35
1

7.434 (1.191)
646 (351)
57 (38)
35
12

7.360 (1.169)
645 (348)
57 (38)
35
12

1.663,8
900,2
522,1
374,8
214,0

1.659,2
902,0
532,6
393,9
226,0

1.647,0
908,0
536
407,0
234,3

1.629,8
917,6
523,5
414,2
236,8

1.608,9
929,5
520,5
411,8
232,4

133,4
85,7
38,5
28,4
40,7

135,5 (92,6)
88,0 (85,7)
38,5 (87,7)
29,3
42,2

133,3 (93,6)
86,5 (86,4)
38,7 (87,4)
29,9
42,9

127,5 (94)
85,2 (87,0)
37,4 (88,0)
30,8
42,9

122,5 (94,6)
83,7 (87,6)
35,4 (89,5)
42,9

5,4
7,1
5,8
5,8
5,8

5,7
7,4
6,0
6,0
5,9

5,7
7,6
6,2
6,2
5,9

5,8
7,5
6,1
6,1
6,1

6,0
7,7
6,1
6,1
6,2

Ministerie van OCW, 2013; Databank Stamos; DUO Database
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Tabel 2: Topinkomens en financiële kengetallen onderwijs 128
2008
2009
2010
Aantal inkomens boven
WOPT-norm129
PO
5
7
0
VO
9
6
0
BVE
14
16
15
HBO
26
39
39
WO
56
67
63
130
Solvabiliteit:
PO
0,72
0,7
0,68
VO
0,59
0,59
0,56
BVE
0,52
0,51
0,50
HBO
0,43
0,41
0,41
WO
0,62
0,58
0,57
131
Liquiditeit:
PO
2,45
2,25
2,07
VO
1,39
1,32
1,15
BVE
0,87
0,86
0,86
HBO
0,7
0,76
0,96
WO
0,94
0,92
0,91
132
Rentabiliteit (%):
PO
0,6
-0,2
-1,2
VO
1,0
0,3
-1,0
BVE
-0,9
0,7
0,7
HBO
0,8
1,3
3,9
WO
2,8
0,5
0,8
Eigen vermogen (x € 1
mln.):
PO
2.700,9
2.676,7
2.794,8
VO
1.701,1
1.708,6
1.707,5
BVE
1.519,9
1.568,2
1.924,9
HBO
1.044,1
1.093,2
1.238,1
WO
2.705,7
2.739,5
2.796,1

2011

5
1
11
27
64
0,69
0,56
0,49
0,44
0,57
2,03
1,08
0,9
1,04
0,96
-1,0
-0,9
-0,7
2,7
1,5

2.687,4
1.653,9
1.892,2
1.335,1
2.869,6

128

Inspectie van het Onderwijs, 2011; 2012; 2013. De cijfers van het ministerie van OCW wijken op sommige
plaatsen af van de statistieken die het CBS geeft (CBS Statline).
129
Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens. De norm in 2011 was € 193.000,00
130
Solvabiliteit: eigen vermogen (inclusief voorzieningen) / totaal vermogen. Dit getal geeft aan in hoeverre de
instelling aan haar verplichtingen op lange termijn kan voldoen.
131
Liquiditeit (current ratio): vlottende activa / kortlopende schulden. Dit getal geeft aan in welke mate de
instelling op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.
132
Rentabiliteit gewone bedrijfsvoering: resultaat / totale baten + rentebaten. Dit getal geeft aan welk deel
van de totale baten / opbrengsten overblijft na aftrek van alle lasten / kosten.
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Tabel 3: Kerncijfers schaalgrootte Zorg133
2008
2009
2010

2011

2012

134

Aantal instellingen:
Ziekenhuizen
Geestelijke gezondheidszorg
Gehandicaptenzorg
Verpleeg- en verz.tehuizen
Aantal fte personeel (x
1.000:
Ziekenhuizen
Geestelijke gezondheidszorg
Gehandicaptenzorg
Verpleeg- en verz.tehuizen
Uitgaven aan de zorg:
Totaal (x € 1 miljard)
Totaal per hoofd van de
bevolking (€)
Totaal als percentage van
het BBP

133
134

114
97
150
491

111
95
141
473

107
95
140
465

106
100
140
453

106
102
140
463

203,5
63,1
108,3
158,6

209,2
66,2
109,8
161,2

214,1
68,8
112,0
163,3

214,8
69,9
115,1
166,5

-

79,8
4.850

83,9
5.075

87,3
5.257

89,3
5.352

92,3
5.510

13,4

14,6

14,9

14,9

15,4

CBS Statline; www.azwinfo.nl
2012 voorlopig cijfer
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Tabel 4: Financiële kengetallen zorg135
2008
2009
2010
Solvabiliteit:
Ziekenhuizen
Geestelijke gezondheidszorg
Gehandicaptenzorg
Verpleeg- en verz.tehuizen
Liquiditeit (current ratio):
Ziekenhuizen
Geestelijke gezondheidszorg
Gehandicaptenzorg
Verpleeg- en verz.tehuizen
Rentabiliteit (%):
Ziekenhuizen
Geestelijke gezondheidszorg
Gehandicaptenzorg
Verpleeg- en verz.tehuizen

135

2011

0,12
0,15
0,21
0,22

0,14
0,16
0,23
0,24

0,15
0,18
0,25
0,24

0,16
0,21
0,27
0,25

0,69
0,80
0,52
0,66

0,71
0,81
0,59
0,73

0,81
0,83
0,65
0,85

0,93
0,90
0,69
0,94

1
1
2
0

2
2
3
2

2
2
2
2

2
2
2
2

CBS Statline
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