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INTERVIEW

 annemarie van dalen

‘Er wordt 
te weinig 

nagedacht’
Organisatieantropoloog Annemarie van Dalen denkt al zo’n 

twintig jaar na over vernieuwing in de zorg. En over een 

governance die dergelijke vernieuwing mogelijk kan maken. 

“Het gaat om lef hebben, en kennis.”

 tekst Pierre de Winter / beeld Vincent Boon

Vernieuwing 
is de nieuwe 

managementspeak 
geworden’
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et haar nieuwe baan als directeur-be-
stuurder van De Opvoedpoli en Care Ex-
press is Annemarie van Dalen toegetre-
den tot het gremium der bestuurders in 
de Nederlandse zorg. Tijd voor deze or-
ganisatieantropoloog, consultant, den-
ker en schrijver over de zorg om haar 
ideeën over besturing en governance – 
met name verwoord in haar in 2012 ver-
schenen boek Zorgvernieuwing – in prak-
tijk te gaan brengen. En dus een mooi 
moment voor een interview.

Nu wordt u dus zelf bestuurder. 
Waarom eigenlijk? 
“De vraag van De Opvoedpoli kwam 
langs precies op het moment dat het bij 
mij begon te kriebelen. Ik maak me al ja-
ren hard voor vernieuwing in de zorg in 
verschillende rollen. Nu wilde ik daar 
vanuit een andere verantwoordelijkheid 
mee aan de slag.”

Spannende stap voor iemand die tot 
nu toe vooral vanaf de zijlijn heeft 
geopereerd. Bent u niet bang uzelf 
tegen te komen? 
“Nou, dat met die zijlijn valt wel mee 
hoor, maar ik kom inderdaad mensen te-
gen die zeggen benieuwd te zijn of ik 
m’n ideeën ook in deze rol zal realiseren. 

Maar dat is voor mij juist te reden om 
het te doen.”

Wat maakt de Opvoedpoli de moeite 
waard?
“De Opvoedpoli heeft een heel heldere 
visie: doen wat nodig is voor kinderen 
en gezinnen. Dat betekent snelle hulp, 
geen wachtlijsten en altijd bereikbaar 
zijn. Maar ook verbinden van jeugdzorg 
en jeugdGGZ en nieuw aanbod ontwik-
kelen voor vragen van cliënten die over 
de grenzen van het bestaande heen 
gaan. Daar liggen nog ontzettend veel 
mogelijkheden. Het is een eigenwijze 
organisatie waar creatieve mensen wer-
ken die zich niet laten belemmeren 
door ‘dat kan niet’ of ‘dat mag niet’. Dat 
past precies bij mij. Maar ook wij mer-
ken dat het lastig is om daaraan vast te 
houden onder de huidige verantwoor-
dings- en systeemdruk. En daarbij moe-
ten ook wij ons herbezinnen over de 
vraag hoe we toegevoegde waarde blij-
ven leveren in een veranderend zorg-
landschap. Dat zie ik als onze uitdaging 
en daar werk ik met ontzettend veel ple-
zier aan.“

Er vindt ondertussen op allerlei 
plaatsen in de zorg vernieuwing 
plaats in de geest van datgene
 waar u voor staat.
Vindt u dat het goed gaat?
“Ik zie nog veel te weinig practice what 
you preach als het gaat om vernieuwing 
van de governance. Tien jaar geleden – 
toen ik aan het onderzoek begon voor 
mijn boek – was men nog volop zoeken-
de naar de richting die het op moet met 
de zorg. Nu zie je dat de transformatie 
van de samenleving ook vorm krijgt op 
hele andere plekken. Overal zegt men 
nu: ‘We moeten minder regels, minder 
procedures, minder systemen hebben en 
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de menselijkheid en de reden van het 
bestaan weer voorop zetten. Maar het 
probleem is nu dat dát de nieuwe ma-
nagementspeak is geworden. Men 
adopteert de woorden, maar niet de 
praktijk die daarbij hoort. Ik ben daar 
niet per se negatief over, want ik ben 
een optimistisch mens en zie echt wel 
dat er veel verandert. Maar tegelijker-
tijd: als ik kijk naar de mate waarin we 
die taal van verandering tegenwoordig 
gebruiken, dan zouden we helemaal 
geen themanummer over vernieuwing 
van governance  meer nodig hebben. 
Helaas is dat niet het geval. Er zit dus 
een discrepantie tussen hoe we er in 
de samenleving over praten en wat er 
werkelijk gebeurt.”  

Kijken we naar de governance, 
waar zit die discrepantie dan?
“Er wordt met name onvoldoende kri-
tisch gekeken maar de eigen sturing. 
Instellingen zijn momenteel enorm 
hard bezig om te voldoen aan de eisen 
en criteria die gemeenten, inspectie en 
verzekeraarsaan ze stellen. Maar dat 
instrumentarium van zorginkoop en 
klassieke kwaliteitsmeting gaat de 
zorgvernieuwing die ik voorsta niet 
dichterbij brengen.”

Waarom niet?
“Organisaties moeten bijvoorbeeld het 
aantal zorg- en ondersteuningsplan-
nen overleggen dat door cliënten is 
ondertekend. Nou, wat zegt dat? Dat 
zegt dat je enkele duizenden stukken 
ondertekend papier hebt. Maar het 
zegt niets over wat daarin staat, het 
zegt niets over de vraag of dat bete-
kenisvol is en het zegt niets over hoe 
het gebruikt wordt. Dus dat is dan 
zo’n criterium waarvan ik me af-
vraag: waarom?”

Om te weten hoeveel mensen er 
in ‘onder behandeling’ zijn. Best 
handig toch?
“Ja, maar als criterium voor goede zorg 
is het wel heel beperkt. Dat weet men 
ook wel, en dus is er de richtlijn die 
zegt dat zorg- en ondersteunigsplan-
nen waarvoor de gemeente uitbetaalt, 
geëvalueerd moeten zijn. Bijgevolg 
worden er tegen het eind van het jaar 

in alle organisaties mailtjes rondge-
stuurd van ‘denk eraan, voor kerst 
moeten al die evaluaties rond zijn.’  
Niet om wat erin staat, of de kwaliteit 
van het gesprek daarover met de cli-
ent, maar omdat ze naar de financier 
moeten. In die dynamiek gaat een in-
dicator zomaar een resultaat heten, 
volgens de interne organisatielogica. 
Maar dat is het natuurlijk niet. En zo 
gaat het al heel snel over resultaten die 
geen resultaten zijn. Ik zie organisaties 
compleet in de stress schieten als er 
een audit komt. Dan worden de dos-
siers op orde gebracht, alles gedaan om 
aan te sluiten bij de geldende eisen. En 
het werk ligt stil…”

Wat doe je daaraan?
“Een kant-en-klare oplossing daarvoor 
is er niet. Ik begrijp helemaal dat het 
zo gaat – niks menselijk is ons vreemd.  
Maar als je mij vraagt: wat is vernieu-
wing van de governance, dan is dit het 
dus niet. We houden met z’n allen een 
soort papieren werkelijkheid in stand 
waarvan we eigenlijk allemaal vinden 
dat het anders moet. We weten bij-
voorbeeld dat de relatie tussen cliënt 
en hulpverlener in hoge mate bepalend 
is voor de kwaliteit van de zorg die 
wordt geleverd. Dan zou je zeggen: 
maak inzichtelijk hoe een waardevolle 
relatie tot stand komt, of hoe cliënten 
die relatie ervaren. Het gaat daarbij 
om een specifieke, subjectieve ervaring 
en dat is ook goed. Maar vervolgens 
zegt men dan: ‘Die gegevens moeten 
geaggregeerd worden naar een hoger 
abstractieniveau, zodat we organisaties 
kunnen gaan vergelijken.’ En daar gaat 
het mis, want dan verliezen de gege-
vens hun betekenis. Het systeemden-
ken krijgt daar de overhand en dan ben 
je weer terug bij af.”

IK ZIE NOG VEEL 
TE WEINIG 

PRACTICE WHAT 
YOU PREACH ALS 

HET GAAT OM 
VERNIEUWING 

VAN DE 
GOVERNANCE
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Moeten bestuurders daar in uw 
ogen mee omgaan?
“Ik ben tijdens mijn werk in 
organisaties heel veel wat ik noem 
‘latent onbehagen’ bij bestuurders 
tegengekomen over de discrepantie 
die ik zojuist heb beschreven: het gat 
tussen de papieren werkelijkheid 
waarin ze leven en de opvattingen die 
ze hebben over wat goede zorg is. Er 
zijn overigens ook nog altijd 
bestuurders die dat onbehagen niet 
hebben. Die zeggen gewoon: ‘Dit is 
niet mijn beweging’ en houden zich 
vast aan de cijfermatige realiteit die 
ze kennen. Maar bestuurders die wél 

het idee hebben dat ze hier iets mee 
moeten, hebben volgens mij twee 
dingen nodig: lef en kennis. Je hebt 
lef nodig om daadwerkelijk een pad 
op te gaan waarvan je de uitkomsten 
nog niet weet. Maar wil je dat pad 
succesvol kunnen opgaan, dan zul je 
moeten doorgronden – kennis 
hebben in je hoofd, je hart en je buik 
– wat het betekent om die stappen te 
gaan zetten. En ondertussen moet je 
je maatschappelijke legitimiteit 
behouden binnen dat systeem waar 
we met z’n allen in zitten. Dat is een 
balanceertruc en die is niet 
makkelijk.”

Waarom is dat zo moeilijk?
Alleen al vanwege de combinatie van 
eigenschappen die je nodig hebt. Je 
moet voldoende intellectueel nieuws-
gierig zijn om te willen begrijpen wat 
dat andere paradigma van besturen in-
houdt. Maar tegelijkertijd moet je zo-
danig ondernemend zijn in die rigide 
institutionele context, dat je beweging 
creëert zonder je legitimiteit uit het 
oog te verliezen. Ik noem dat instituti-
oneel ondernemen. En ondertussen 
heb je nog de gewone alledaagse wer-
kelijkheid, want de agenda zit – nu tij-
dens de transitie nog meer dan anders 
– helemaal vol met de dagelijkse peri-

IK KEN NATUURLIJK 
NIET ALLE RVT’S, 

MAAR IK HEB  
NIET HET IDEE  
DAT DAAR DE 

VERNIEUWING ZIT

kelen. Zeker zolang de buitenwereld 
nog zegt: ‘De norm voor legitimiteit is 
voldoen aan dit lijstje eisen dat niets 
met de echte inhoud van zorg te ma-
ken heeft’,” Wat is in uw ogen – u bent 
ook toezichthouder – de rol van de 
raad van toezicht in dit proces?
“Alles begint wat mij betreft met de 
vraag: wat zijn jouw opvattingen over 
goede zorg? Dat geldt zowel voor de 
professional, de bestuurder als voor de 
toezichthouder. Daar moet over ge-
sproken worden en de conclusies moe-
ten gedeeld zijn in de hele organisatie. 
De tweede vraag is dan: welke manier 
van organiseren past bij deze opvat-
ting van goede zorg? Een derde vraag 
die daaruit volgt voor de RvT zou kun-
nen zijn: en welke manier van toe-
zichthouden hoort daar dan bij? Zo 
krijg je een congruente trits van den-
ken, organiseren en sturen.”

En als het bestuur die beweging 
niet maakt, verwacht je dan dat de 
RvT deze alsnog op de agenda zet?
“Ja, maar een RvT die zegt: ‘Goh, be-
stuurder, wordt het niet eens tijd om 
vanuit een ander sturingsparadigma 
naar deze organisatie te kijken?’ ben ik 
nog niet tegengekomen. Eerder zie ik 
bestuurders die iets van deze beweging 
proberen te maken en dan aanlopen 
tegen ouderwetse opvattingen over 
toezichthouden. Ik ken natuurlijk niet 
alle RvT’s, maar ik heb niet het idee 
dat daar de vernieuwing zit. Misschien 
heeft dat ook wel met de bemensing 
van die raden te maken.”

Ongetwijfeld, maar er vindt de 
laatste jaren een flinke verjonging 
en feminisering plaats. Die twee 
gaan vaak samen overigens.
“We moeten niet denken dat alles wat 

‘HOE KAN HET ZO ZIJN 
dat organisaties die in het leven zijn 
geroepen om goede zorg of goed 
onderwijs te bieden, 
daar in de praktijk zo ver van afraken?’ 
Met die vraag houdt Annemarie van 
Dalen zich al een heel werkzaam 
leven bezig. Het resulteerde 
o.a. in twee boeken – waarvan 
Organisatievernieuwing (2012) haar 
promotieonderzoek behelsde. Van Dalen 
woont in Amsterdam en heeft drie zonen.

jong is, beter is. Ik ken hele goede, ver-
nieuwende oudere mannen. En ook 
hele vernieuwende, inspirerende  jon-
ge vrouwen. Maar ook mannen en 
vrouwen van dertig die al bejaard zijn 
in hun denken. Als ik door m’n oogha-
ren kijk, dan denk ik wel dat deze tijd 
vraagt om een nieuwe generatie be-
stuurders en een nieuwe generatie toe-

zichthouders. Dat mag je letterlijk ne-
men, maar ik bedoel vooral ook naar 
manier van denken. En daar mag wat 
mij betreft echt wel een versnelling in 
komen.”
 
En wat voor mensen zijn dat dan 
volgens u?
“Mensen die opvattingen formuleren 
en normativiteit en waarden inbren-
gen. Die kritisch nadenken over de 
vraag: ‘Wat is er aan de hand in de sa-
menleving en wat is er aan de hand 
in de zorg?’ Die dat latente onbeha-
gen waar we het over hadden, laten 
opkomen in plaats van het weg te du-
wen. En die ook in staat zijn om hun 
opvattingen over wat er nodig is te 
vertalen in praktische oplossingen en 
nieuwe manieren van werken. De An-
gelsaksische manier van organiseren 
heeft ertoe geleid dat professionals in 
de zorg zijn gestopt met nadenken, 
omdat hen het eigenaarschap over hun 
werk is ontnomen. Maar ik vind dat 
bestuurders en toezichthouders ook 
meer moeten nadenken.”

Terwijl dat de mensen zijn aan wie 
het nadenken is gedelegeerd…
“Jaaaa, maar ik vind dat er te weinig 
écht wordt nagedacht. Dat klinkt wat 
aanmatigend misschien, maar ik be-
doel het vooral in filosofische zin. Dat 
je je eigen denkbeelden en vanzelfspre-
kendheden ter discussie stelt. Jezelf 
de vraag stelt: ‘Waar komt dat onbe-
hagen toch vandaan?’ Ben ik op zoek 
naar een oplossing daarvoor, of ge-
bruik ik mijn denkmechanismen om 
wat ik eigenlijk niet durf dan maar 
recht te breien in m’n hoofd? Waar 
sta ik voor en is m’n handelen daar 
congruent aan? Dat is het soort na-
denken dat ik bedoel.” 


