Graag delen we met u een praktijkhoofdstuk uit het boek Veranderen van maatschappelijke
organisaties. Dit praktijkhoofdstuk beschrijft een veranderingsproces bij GGZ Rivierduinen.
We hopen dat het lezen van dit hoofdstuk u een beeld geeft van de veranderingen waaraan we
met elkaar hebben gewerkt.

In het boek vindt u onder andere:
Een nieuw model voor succesvolle veranderprocessen in maatschappelijke organisaties.
Actuele theoretische inzichten en bruikbare praktische concepten.
Inzicht in de dynamiek en het belangenspel die veranderen in maatschappelijke organisaties
lastig maken.
Organiseerprincipes en hoe veranderingen kunnen worden vormgegeven zonder in die
dynamiek ten onder te gaan.
Nog veel meer verhelderende praktijkvoorbeelden ter inspiratie voor iedereen die een rol wil
spelen in het veranderen van zijn of haar organisatie.
Achterin vindt u ter informatie de inhoudsopgave van het boek.

Veel leesplezier!

Bestel het boek of e-book bij
Managementboek.nl of uw eigen boekhandel.
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7. GGZ Rivierduinen:
Koers zoeken op een dynamisch speelveld
In dit hoofdstuk nemen we de veranderingen in een maatschappelijke organisatie in de
geestelijke gezondheidszorg (ggz) onder de loep. Het gaat om ggz Rivierduinen. We
verkennen eerst de sector en de ontwikkelingen die er spelen. We beschrijven daarna
hoe ggz Rivierduinen in een complexe en unieke dynamische context haar veranderopgave formuleert en die vervolgens realiseert. Chronologisch beschrijven we voor welke
veranderaanpak is gekozen en waarom, welke interventies zijn gedaan en hoe koers is
gehouden. We blikken ten slotte terug op weerbarstigheden en dilemma’s en sluiten af
met een korte vooruitblik.1

1. GGZ Rivierduinen
ggz Rivierduinen is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Zuid-Holland.
Na jaren van rust krijgt de organisatie vanaf 2010 te maken met grote turbulentie door
beleidsmaatregelen van de overheid, het plotselinge overlijden van de voorzitter van de
Raad van Bestuur en een aantal ernstige calamiteiten. In deze paragraaf geven we een
korte kenschets van Rivierduinen en schetsen we een beeld van de complexiteit waarmee
de organisatie te maken heeft.
Korte kenschets
De oorsprong van ggz Rivierduinen gaat terug tot 1897, toen de gemeente Leiden kasteel
Endegeest in Oegstgeest bestemde tot psychiatrische instelling onder leiding van professor Gerbrand Jelgersma. ggz Rivierduinen in haar huidige vorm is een fusieorganisatie.
De laatste fusie dateert uit 2005; de Robert-Fleury Stichting en de Rijngeest Groep fuseerden toen tot ggz Rivierduinen. Vanaf het ontstaan is de missie van ggz Rivierduinen ‘Beter binnen bereik’, wat betrekking heeft op het herstel van patiënten, de kwaliteit
van zorg en de (fysieke) bereikbaarheid en toegankelijkheid. Het verzorgingsgebied bestrijkt het noorden van Zuid-Holland en beslaat het gebied dat ligt tussen de Duin- en
Bollenstreek, Leiden, Alphen aan den Rijn, Gouda en Zoetermeer. De populatie in het
verzorgingsgebied bedraagt circa 1,1 miljoen inwoners. ggz Rivierduinen behandelt jaarlijks ongeveer 22.000 patiënten en heeft circa 2500 medewerkers.
De sector uitgelicht
De ggz biedt zorg aan mensen met psychische problemen die variëren van milde klachten tot ernstige psychiatrische stoornissen. Voor lichte problematiek wordt zorg geboden
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door huisartsen, die steeds vaker worden ondersteund door verpleegkundigen die zijn
gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg, eerstelijns psychologen en algemeen
maatschappelijk werkers. Specialistische zorg wordt geboden door vrijgevestigde psychotherapeuten en psychiaters, door ggz-instellingen en door psychiatrische afdelingen
van algemene ziekenhuizen (paaz) en universitaire medische centra (umc). De huidige
ggz-instellingen zijn vaak ontstaan uit fusies van regionale instituten voor ambulante geestelijke gezondheidszorg (riagg), regionale instituten voor beschermd wonen
(ribw), algemene psychiatrische ziekenhuizen (apz) en verslavings- en forensische klinieken. Rivierduinen is daar zelf een voorbeeld van. Tot 2012 kende de ggz één overzichtelijke bekostigingssystematiek, de awbz. Anno 2016 wordt de ggz uit verschillende
bronnen gefinancierd, uit de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Het ministerie van
Justitie financiert de forensische ggz. De Zvw en de Wlz worden uitgevoerd door de
zorgverzekeraars, en de andere twee wetten door gemeenten. Behalve met de zorgverzekeraars en gemeenten hebben ggz-instellingen voor hun financiering te maken met
banken en het Waarborgfonds. Daarnaast hebben ze te maken met veel toezichthouders,
die elk op hun eigen terrein eisen stellen en verantwoording verlangen. Een greep: de
Nederlandse Zorg Autoriteit, de Autoriteit Consument en Markt, de Inspectie voor de
Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg. En last but not least laten patiëntenverenigingen zich steeds meer gelden en eisen binnen de instellingen cliënten- en familieraden hun positie op. De ggz is dus een sector met veel spelers en belanghebbenden. Het
krachtenveld is complex.
Druk van buiten, complexiteit verder toegelicht
In 2009 lanceerde ggz Nederland de campagne ‘1 op 4’, waarin zij aandacht vroeg voor
de prevalentie (het aantal gevallen per duizend of per honderdduizend op een specifiek
moment in de bevolking) van psychiatrische aandoeningen met de bedoeling het aan
deze aandoeningen verbonden stigma te reduceren. Anders dan de intentie was, trok de
politiek uit de campagne de conclusie dat de ggz onvoldoende prioriteiten stelt als ze een
kwart van de bevolking tot haar doelgroep rekent. De politiek zag er een verklaring in van
de schijnbaar ongebreidelde groei van de ggz en heeft ingegrepen.
Wat de omvang en de groei van de ggz betreft een paar cijfers. In de periode 19961999 had 24 procent van de volwassen bevolking een psychisch probleem, was dat van
8 procent bekend bij de huisarts en bood de professionele ggz zorg aan 4 procent van de
bevolking.2 Rond 2010 was de hoeveelheid ggz-zorg met 20-30 procent toegenomen.3 In
geld uitgedrukt gaat het om circa 7 miljard euro.
De overheid, zorgaanbieders, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars hebben in
2012 en 2014 meerjarige bestuurlijke akkoorden gesloten om de groei te beheersen en de
kwaliteit van de zorg te verbeteren. Er is een financieel kader gesteld waarin de jaarlijkse
groei is gemaximeerd en er is een inhoudelijke ontwikkelagenda opgesteld. In die agenda wordt onder andere ingezet op het stimuleren van zelfmanagement en het herstelver-
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mogen van de patiënt zelf, op versterking van de rol van de huisarts, op de invoering van
de generalistische basis-ggz (waarbinnen lichte tot milde problematiek onder een nieuw
financieel regime wordt behandeld) met de bedoeling het beroep op de specialistische
ggz te verminderen, op ambulantisering, op de ontwikkeling van behandelrichtlijnen en
de bijbehorende instrumenten, en op het bevorderen van digitale zorg (e-health).
Vanaf 2013 kopen zorgverzekeraars individueel ggz-zorg in bij instellingen (daarvoor
gold het representatiemodel waarin de grootste verzekeraar in een regio namens alle
verzekeraars inkocht), worden de verhoudingen zakelijker (want de risico’s komen bij
de verzekeraars te liggen) en wordt de marktwerking voelbaar. Zorgverzekeraars sturen
vanaf dat moment niet meer alleen op volume en prijs, maar ook op kwaliteit. ggz-instellingen moeten zich kwalificeren om een zorgcontract te krijgen. De verzekeraars melden
via hun websites met welke aanbieders zij contracten hebben gesloten en waarderen de
kwaliteit van de zorg. Indirect sturen de zorgverzekeraars ook aan op een herverkaveling
van de (hoog)specialistische zorg. Het ‘nieuwe normaal’ is dat een instelling met de afschaﬃng van de awbz de facto als onderneming onder marktwerking is gebracht, waardoor er druk komt te staan op de bedrijfseconomische resultaten. In 2014 is de eerste
ggz-instelling failliet gegaan.
Vanaf 1 januari 2015 wordt de ggz-zorg voor kinderen en jeugd tot achttien jaar uitgevoerd door de gemeenten. Deze decentralisatie is vastgelegd in de Jeugdwet en betekent
behalve een forse budgettaire krimp (van circa 20 procent) ook dat gemeenten uiteindelijk zelfstandig gaan inkopen via aanbestedingen. Daarbij zullen zij instellingen gaan
dwingen hun zorg samen met andere netwerkpartners innovatiever in te richten. Ook
hier marktwerking dus. Op dezelfde datum is de begeleiding (onder andere dagbesteding) van burgers uit de awbz ondergebracht in de eerder genoemde Wet maatschappelijke ondersteuning en is de Wet langdurige zorg ingevoerd. Begeleiding en dagbesteding
worden onder de Wmo door gemeenten met lagere budgetten in concurrentie ingekocht;
onder de Wlz zijn de eisen voor opname opgeschroefd. Ten slotte geldt vanaf 2013 voor
ggz-instellingen een nieuw regime voor de financiering van vastgoed (normatieve huisvestingscomponent) dat de verantwoordelijkheid voor de exploitatie geheel bij de instellingen legt. Voor de financiering van vastgoed worden de rol en de invloed van de banken
vanaf dat moment groter.
Is dit alles? Nee, er is nog meer, zonder te pretenderen volledig te zijn. Patiënten worden bijvoorbeeld mondiger, manifesteren zich als zorgconsument met eigen wensen en
behoeften, en willen zelf meer te zeggen hebben over hun behandeling. Hun positie is
versterkt en vastgelegd in wet- en regelgeving (onder andere de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). En niet onbelangrijk, de professie zelf staat ook ter
discussie. Het inzicht in de oorzaken van aandoeningen is nog beperkt. Er is veel kritiek
op dsm (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), het ‘handboek’ van
de ggz, in het bijzonder op het gedetailleerde en algoritmische karakter ervan. Het effect van behandelingen is lastig te kwantificeren, de maatschappelijke opbrengst van de
ggz daarom ook. Het beeld is dat een psychische aandoening een ander overkomt. Het
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stigma is groot. Calamiteiten krijgen veel media-aandacht en maken veel emotie los. Er
wordt daarom gepleit voor een nieuwe benadering die uitgaat van positieve gezondheid,
een benadering die erkent dat wat wij ziekte noemen vooral chronische aandoeningen
zijn en dat er behoefte is aan een op herstel en maatschappelijke participatie gericht
zorgsysteem door de levensfasen heen.4
De context van de ggz betekent op zichzelf al een ingewikkeld samenspel door het
grote aantal spelers en belanghebbenden. De druk van buiten stapelt daarop verandering
op verandering (met elkaar versterkende eﬀecten) en veroorzaakt zo grote dynamiek en
onzekerheid. De gevolgen liggen bovendien onder een publiek vergrootglas, kwetsbare
patiënten zijn er immers de dupe van. De maatschappij verwacht voorts niet alleen van
medische professionals dat ze verantwoording afleggen, de administratief belastende
wijze waarop wordt ervaren als in strijd met medische waarden en competenties. De
dokter heeft het ‘niet meer alleen voor het zeggen’. Deze dynamiek is complex en uniek.
Binnen de beperkte strategische speelruimte die instellingen hebben, moeten zij tegelijkertijd de continuïteit van zorg voor kwetsbare patiënten waarborgen en een antwoord
vinden op de vraag hoe de veranderingen samenhangend te realiseren.
Tegelijkertijd zijn er wel degelijk kansen. Zo is er maatschappelijk meer voedingsbodem voor de nagestreefde herstelgerichte zorg, voor de ambulantisering en wijkgericht
werken bij zowel ggz als gemeenten. Het in de maatschappij behandelen en niet meer
in een ‘gesticht’ opnemen, vermindert uitval in familie, school en werk. Financiële druk
maakt ook creatief en geeft gelegenheid tot ‘vernieuwende’ oplossingen.
Vertreksituatie voor ingrijpende veranderingen
De Raad van Bestuur wordt in 2009 na pensionering van twee leden verjongd en de
portefeuille bedrijfsvoering wordt geïntroduceerd. Een fusie met collega-instelling Altrecht wordt op dat moment onderzocht. Binnen ggz Rivierduinen groeit het besef
dat geanticipeerd moet worden op veranderingen in de ggz. De druk van buiten wordt
voelbaarder. Dat er bezuinigingen aan komen, staat vast; de omvang en de uitwerking
daarvan niet.
Begin 2010 bestaat ggz Rivierduinen uit dertien verschillende centra. Vanuit zeven
regionaal gespreide centra wordt gespecialiseerde ggz aangeboden, vanuit één centrum
op regioniveau specialistische ggz voor kinderen en jeugd, en ten slotte vanuit vijf centra
stoornis-specifieke hulp, zoals autisme en eetstoornissen. Zorginhoudelijk wordt er zo
veel mogelijk volgens zorgprogramma’s gewerkt. De centra hebben elk hun eigen identiteit en zijn integraal verantwoordelijk voor hun resultaten. Vanuit het Servicebedrijf
wordt uitvoerende ondersteuning geboden voor personeel, financiën, informatiesystemen en gebouwen, en facilitaire ondersteuning.
Vanwege grootschalige nieuwbouw is een Vastgoedbedrijf in ontwikkeling. Ten slotte
is er een concernstaf die verantwoordelijk is voor de beleidsvorming. De leden van de
concernstaf vallen rechtstreeks onder de Raad van Bestuur. Elk centrum heeft een duale
directie: een directeur Algemene Zaken en een directeur Behandelzaken. Op manage-
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mentniveau is er dezelfde duale constructie. De directies overleggen maandelijks over
concernzaken met de Raad van Bestuur.
In 2010 is de fusie tussen de Robert-Fleury Stichting en de Rijngeest Groep tot
ggz Rivierduinen alleen nog bestuurlijk vormgegeven. De organisatie is een ‘lappendeken’, afspraken om zorg en bedrijfsvoering te harmoniseren en gezamenlijke voordelen
te verzilveren zijn niet gemaakt. Directies maken hun eigen keuzen en zijn niet gewend
om op concernniveau te handelen en waar nodig te interveniëren.

2. Krachtenbundeling
De druk van buitenaf laat Rivierduinen niet onberoerd. Veranderingen zijn nodig om
zorg te kunnen blijven leveren. Deze paragraaf maakt zichtbaar hoe Rivierduinen zich
voorbereidt op de toekomst en welke spanningen dat oplevert in het spelpatroon tussen
de Raad van Bestuur en directeuren van de centra.
Eerste voorbereidingen op de toekomst
Begin 2010 formuleert de Raad van Bestuur de veranderopgave voor de toekomst. Die opgave luidt: krimpen en innoveren tegelijkertijd. De basis voor de veranderagenda die in
de komende jaren zal worden uitgevoerd, is gelegd. De directeuren wordt gevraagd naar
hun toekomstbeelden, waarna die beelden worden meegenomen in de veranderagenda. Een eenduidig toekomstbeeld is er (nog) niet, een tijdpad voor de veranderagenda
evenmin. Daarvoor is de situatie te complex en zijn de onduidelijkheid en onzekerheid
te groot. Met de veranderagenda wordt daarom ingezet op coproductie (benutten van
de collectieve denkkracht), op een stap-voor-stapaanpak en op implementatiekracht. De
Raad van Bestuur laat zich extern ondersteunen bij het opstellen van de veranderagenda.
Voordat de eerste stappen goed en wel zijn uitgedacht en ingezet, overlijdt plotseling
de bestuursvoorzitter, een (inter)nationaal bekende psychiater. Een pater familias, wiens
‘schoenen te groot’ zijn voor elke opvolger. Zijn overlijden dompelt de organisatie voor
lange tijd in rouw. De Raad van Toezicht wil dat de nieuwe bestuursvoorzitter opnieuw
een psychiater is. Doctor in the lead staat voorop in de gemeenschap van medische professionals. De Raad van Toezicht benoemt een van de bestuursleden tot waarnemend
voorzitter en de medische portefeuille wordt tijdelijk ingevuld door een psychiater uit
eigen huis. De zoektocht naar een nieuwe voorzitter door de Raad van Toezicht zal twee
jaar duren.
De Raad van Bestuur pakt de veranderagenda na enige tijd weer op. Er wordt besloten tot krachtenbundeling. Het ontwikkelen van een toekomstbeeld wordt uitgesteld. De
wens is de nieuwe bestuursvoorzitter daarin een belangrijke rol te geven. Er wordt besloten zolang de toekomst onduidelijk is, de zorg zelf nog buiten beschouwing te laten en
de aandacht vooral te richten op de bedrijfsvoering. Het besturingsadagium wordt geëxpliciteerd in ‘lokaal, tenzij eenheid loont’. De eerste stap die wordt gezet is het versterken
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van het Servicebedrijf. De beleidsontwikkeling door de concernstaf wordt ondergebracht
in het Servicebedrijf en ook de uitvoering van de ondersteunende taken wordt hierin
geconcentreerd. Concernadviseurs en medewerkers voor personeelszaken en financiën
verhuizen mee. Er wordt tegelijkertijd geïnvesteerd in de kwaliteit van de ondersteuning.
De concernstaf wordt omgevormd tot een kleine bestuursstaf onder leiding van de
bestuurssecretaris. De directeuren krijgen concernbrede verantwoordelijkheden op het
gebied van zorginhoud en bedrijfsvoering. Er worden raden van directeuren ingesteld
die mandaat krijgen om zorg en bedrijfsvoering verder te ontwikkelen. Directeuren worden ten slotte als opdrachtgever verantwoordelijk voor concernbrede projecten.
Calamiteiten en de nasleep daarvan
Begin 2011 wordt ernst gemaakt met het ontwikkelen van een toekomstbeeld. Langer
wachten op een nieuwe bestuursvoorzitter wordt, gelet op de externe ontwikkelingen,
niet verstandig gevonden door de Raad van Bestuur. Als thema wordt ‘vermaatschappelijking van de zorg’ gekozen. De kwaliteit van de zorg wordt centraal gesteld, niet het geld,
want dan wordt de verkeerde discussie gevoerd, zo is de overtuiging. Bovendien is nog
steeds onduidelijk welke bezuinigingen de ggz te wachten staan. Er wordt daarom voor
gekozen een nieuwe zorgvisie te ontwikkelen om te kunnen anticiperen op de veranderingen in de zorg zelf, de aankomende bezuinigingen en de verwachte vraaguitval.
Terwijl de interventies op de bedrijfsvoering hun beslag beginnen te krijgen en de
eerste stappen naar de toekomstvisie zijn gezet, gebeuren er in 2011 in een tijdsbestek
van drie maanden achtereenvolgens drie calamiteiten. Een brand in een voorziening voor
intensief verblijf in Oegstgeest maakt drie dodelijke slachtoﬀers onder patiënten, een
ex-patiënt schiet in Alphen aan den Rijn zes mensen dood en in Zoetermeer pleegt een
patiënt een moedermoord. De incidenten leiden tot onderzoeken van de Inspectie Gezondheidszorg, het Openbaar Ministerie, gemeenten, Brandweer, Inspectie voor Openbare Orde en Veiligheid en de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het Openbaar Ministerie
start een strafrechtelijk onderzoek naar persoonlijke aansprakelijkheid voor de brand van
zowel individuele teamleden als van de bestuurders. Intern leidt de ingrijpende manier
waarop Justitie dit onderzoek aanpakt tot grote beroering. Uiteindelijk seponeert het
Openbaar Ministerie na zo’n twee jaar, biedt haar excuses aan en betaalt Rivierduinen
een schadevergoeding voor gemaakte kosten, omdat er geen enkele grond voor het instellen van deze vervolging was. De nasleep van de incidenten, het strafrechtelijke onderzoek
en de grote media-aandacht absorberen een groot deel van de energie van de Raad van
Bestuur.
In dezelfde tijd sleept de interne fusie tussen de twee Leidse centra van Rivierduinen
zich voort. Eén centrum biedt vooral poliklinische zorg en het andere vooral langdurige
klinische zorg. Samengaan zou de overgang van langdurige naar ambulante zorg vergemakkelijken en bovendien bijdragen aan lagere kosten. Dit proces kent een lange historie
met veel venijn en emotie. De Raad van Bestuur hakt na lang wikken en wegen de knoop
door en stelt een aantal directeuren op non-actief.
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Spanning en conflict in het directieoverleg
De krachtenbundeling leidt tot ongemak bij de directeuren. Hun autonomie wordt kleiner en concernbreed samenwerken gaat onwennig. Het is moeilijk voor het personeel
om mandaat en vertrouwen aan collega’s te geven en minder geïnformeerd te zijn. Overleggen met dertig directeuren en drie leden van de Raad van Bestuur voelt ongemakkelijk. Er is onwennigheid om samen lastige onderwerpen te adresseren; de ‘plek der
moeite’ opzoeken wordt vermeden.
De nasleep van de calamiteiten leidt ertoe dat de focus van de Raad van Bestuur extern
ligt, op het behouden van de reputatie. Veel aandacht en energie gaan op aan het zorgvuldig afwikkelen van de onderzoeken, het communiceren met externe spelers en met
de media en het treﬀen van maatregelen voor verbeteringen. De Raad van Bestuur is er
in de ogen van de directeuren te weinig om richting te geven en verbinding te maken.
Verbinding, vertrouwen en veiligheid, zaken die essentieel zijn in de behandelrelatie met
patiënten, vallen op organisatieniveau volledig weg.
Met de ingreep in Leiden neemt de (waarnemende) Raad van Bestuur voor het eerst
sinds het overlijden van de voorzitter een positie in. Dit wordt ervaren als een stijlbreuk
en maakt de directeuren wantrouwend en onzeker over hun handelingsruimte en positie
(‘straks ben ik de volgende’). Er is een escalerend patroon van interactie waaraan iedereen
zijn of haar eigen interpretatie geeft.
De spanning tussen directeuren en Raad van Bestuur, maar ook tussen directeuren
onderling wordt in klein verband bespreekbaar gemaakt. Eerst op eigen kracht, later met
hulp van buiten. Iedereen ziet de noodzaak tot verandering, maar niet iedereen voelt zich
aangesproken door de ontstane dynamiek. Een onafhankelijke adviseur voert gesprekken
met alle directeuren en brengt vanuit de gesprekken de spanningen in kaart met behulp
van een causaal diagram. De spanning wordt met dit diagram collectief inzichtelijk gemaakt en geduid. De essentie van het verhaal is dat de spanningen voortkomen uit een
verschuivende machtsbalans tussen directies en Raad van Bestuur door druk van buitenaf.
Een toenemende druk vanuit de omgeving leidt tot veel onzekerheid. Dat maakt een
krachtenbundeling noodzakelijk en zorgt er tegelijkertijd voor dat de directeuren de behoefte hebben om terug te vallen op de eigen identiteit van de centra en zich voor deze
druk af te schermen. Daar komt het plotseling overlijden van de bestuursvoorzitter nog
eens bij. Deze voorzitter werd door de directeuren beschouwd als een zorgzame vader die
de boel bij elkaar hield en bescherming bood.
De onduidelijkheid en onzekerheid stijgen nog verder als de Raad van Toezicht blijft
hangen in het verleden en niet zorgt voor opvolging van de bestuursvoorzitter. De Raad
van Toezicht benoemt nadrukkelijk de Raad van Bestuur in waarnemende rollen. Iedereen wacht af. Het ontwikkelen van een toekomstvisie komt hierdoor niet van de grond.
De calamiteiten geven een gevoel van crisis en externe drukte. De krachten die de externe onderzoeken, het strafrechtelijk onderzoek en de media-aandacht oproepen, oefenen
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Figuur 7.1: Causaal diagram Rivierduinen

druk uit op iedereen. De Raad van Bestuur ziet zich genoodzaakt om in deze crisissituatie
daadkrachtig te acteren. Deze daadkracht is nieuw voor de directeuren en leidt tot ongemak en angst voor de eigen positie. Het vertrouwen tussen de spelers neemt langzaam
maar zeker af: tijdgebrek, onwennigheid en daadkracht van de nieuwe bestuurders wreken zich. De conclusie is dat het gebrek aan vertrouwen niet te wijten is aan de spelers,
maar aan de manier waarop ze samen het spel spelen.
Alleen door samenwerking en samenspel kan Rivierduinen haar voortbestaan waarborgen. Omdat het gaat om waardegedreven professionals, wordt voor het reduceren van
de spanning gekozen voor een waarderende benadering. Elke directeur wordt gevraagd
om kort een essay te schrijven rond vijf vragen:
– Wat zijn voor mij belangrijke elementen voor goede zorg vanuit Rivierduinen?
– Op welke aspecten van Rivierduinen ben ik echt trots?
– Op welke punten heb ik zorgen over het voortbestaan van Rivierduinen?
– Welke professionele waarden vind ik als directeur belangrijk?
– Wat zijn voor mij belangrijke principes voor samenwerking, besturing en besluitvorming?

ggz rivierduinen: koers zoeken op een dynamisch speelveld

267

Met deze vijf vragen wordt de focus weer gericht op de kwaliteit van de zorg en op de plek
waar de trots en kracht in de organisatie zitten. Inhoudelijke zorgen worden zichtbaar en
de waarden voor samenwerking bespreekbaar.
De persoonlijke verhalen worden gebruikt voor een waardenanalyse waarmee de
gezamenlijke en onderliggende waarden met betrekking tot de visie op de zorg en de
onderlinge samenwerking zichtbaar worden. Deze waardenanalyse werkt verbindend,
doordat belangrijke waarden over professie en samenwerking in belangrijke mate overeenkomen. Een van de uitkomsten van de waardenanalyse is hieronder als voorbeeld
opgenomen.
Wat vindt u belangrijke elementen voor goede zorg vanuit Rivierduinen?
Zorgvisie

Kwaliteit

State of the art

Nabije zorg

Professioneel

Organisatie

Patiëntgerichte visie
Aansluiten bij de
vraag
Passend bij stoornis
Lokale binding
Veilig en
betrouwbaar
Respectvol
Liefdevol
Gedegen zorg
Herstel van
patiënten
Kwaliteit van leven
Regie op
behandeling
Nabij en
betrokken

Gegarandeerde
zorg
Evidence based
zorg
Zorgprogramma’s
Continuïteit zorg
Aandachtige zorg
Evalueren
Onderzoeken

State of the art
Zorgvernieuwing
Inhoudelijke
coryfeeën
Samen met
universiteiten
Ruimte voor
innovatie
E-health

Laagdrempelig
Benaderbaar
Regionale
spreiding
Regionaal
bereikbaar

Zorgpaden
Gestroomlijnde
zorg
Geen wachtlijsten
Eﬀectief en
eﬃciënt
Slim en goedkoop
Geen eigen
hobby’s
Goed opgeleid
Scholing en
onderwijs

Specialistische
zorg
Externe partners
Zorgprogramma’s
ict-ondersteuning
Gestroomlijnde
bedrijfsvoering
Eﬀectief bestuur
Weinig overhead

Figuur 7.2: Waardenanalyse Rivierduinen

De Raad van Bestuur en de directies maken vervolgens afspraken over principes voor
samenwerking, besturing en besluitvorming. Mede gedreven door de calamiteiten worden risico’s geïdentificeerd en prioriteiten gesteld en worden de vervolgstappen voor de
veranderagenda geschetst.
Zorgvisie als kompas voor Rivierduinen
Parallel gaat de ontwikkeling van de nieuwe zorgvisie door. Het is een collectieve inspanning, een coproductie van de Raad van Bestuur en de directies. Ook managers, medewerkers en hoogleraren worden geraadpleegd en om hun inbreng gevraagd. De uitkomst
is een breed gedragen zorgvisie die wordt beschouwd als handvat, als een professioneel
kompas, om strategische keuzen te maken. Het gezamenlijke doel is om ggz Rivierduinen te kwalificeren voor de toekomst.
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De zorgvisie richt zich op herstel, en als volledig herstel niet mogelijk is op het realiseren van kwaliteit van leven, zodat de kans op recidive en zorgafhankelijkheid drastisch
wordt beperkt. Herstel van gezondheid, rehabilitatie en reïntegratie zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden en erop gericht het persoonlijke herstel van patiënten te faciliteren.
De zorgvisie is uitgewerkt in zeven afzonderlijke thema’s die elkaar versterken tot een
samenhangend geheel. De thema’s zijn:
– zorg van waarde bieden;
– zelfbeschikking en eigen regie bij de patiënt;
– passende zorg;
– de meest eﬀectieve, minst belastende en kortste vorm van behandeling;
– hoge professionele standaard;
– zorg in ketens;
– nauw verbonden met ontwikkeling en onderzoek.

3. Strategische en organisatorische vernieuwing
De externe druk en de spanning tussen de Raad van Bestuur en de directeuren zijn productief aangewend om de blik op de toekomst te richten. De Raad van Bestuur en de
directeuren werken samen aan de zijnswaarde van Rivierduinen. Vanuit de nieuwe zorgvisie wordt een visie op de organisatie uitgewerkt.
Van buiten naar binnen en van binnen naar buiten
De procesinterventies sorteren eﬀect, ze brengen rust en geven de ruimte om na te denken over de toekomst. Op basis van de zorgvisie en de veranderingen in de zorg, de
aankomende bezuinigingen en de verwachte vraaguitval verwoordt een klein team van
directeuren en de Raad van Bestuur de identiteit in de vorm van een zijnswaarde van
ggz Rivierduinen en ontwikkelt scenario’s voor de toekomst. De nieuwe zijnswaarde is
hieronder opgenomen. Rivierduinen weet weer waarvoor ze staat en hoe ze zich vanuit
haar kracht wil positioneren in de samenleving.
In de toekomstscenario’s wordt de nieuwe rol in de keten geformuleerd: ggz Rivierduinen biedt als prominente partij (hoog)specialistische ggz in het verzorgingsgebied. Ze
is geen regisseur, maar een van de ketenpartners in de behandeling van patiënten. Het
waarborgen van kwaliteit en kennisontwikkeling en -verspreiding zijn taken die ggz Rivierduinen voor de keten wil vervullen.
De keten start bij zelfmanagement door de patiënt. Dat kan voldoende zijn, maar ook
een aanleiding om de huisarts te raadplegen. De huisarts – ondersteund door een in ggz
gespecialiseerde verpleegkundige – kan de patiënt behandelen als het lichte problematiek betreft. Bij milde klachten of bij ernstige psychiatrische stoornissen verwijst de huisarts door naar de generalistische basis-ggz of naar een specialistische instelling, zoals
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Figuur 7.3: Zijnswaarde Rivierduinen

ggz Rivierduinen. Bij voldoende herstel wordt de zorg afgeschaald (naar de huisarts) of
beëindigd. In figuur 7.4 is de keten geïllustreerd.
Er worden ook zorgfuncties geïntroduceerd. Het kernproces van zorgverlening wordt
ingedeeld in verschillende ‘zorgmilieus’:
– de acute psychiatrie voor patiënten die een gevaar voor zichzelf of hun omgeving vormen en die in beginsel thuis worden behandeld en als het niet anders kan tijdelijk
worden opgenomen;
– de poliklinische psychiatrie voor patiënten die na een eindig aantal behandelingen
voldoende hersteld zijn om op eigen benen te staan, eventueel ondersteund door de
huisarts;
– de wijkgerichte psychiatrie voor patiënten met ernstige chronische aandoeningen die
thuis door wijkteams worden behandeld;
– de herstelondersteunende psychiatrie voor patiënten die (nog) niet in staat zijn zelfstandig hun leven op te pakken en daarom klinisch worden behandeld.
Elk ‘zorgmilieu’ kent verschillende aanpakken (bijvoorbeeld High Intensive Care hic
voor de acute keten, Flexible Assertive Community Treatment fact voor de wijk en Sys-

270

veranderen van maatschappelijke organisaties

Nulde lijn

Eerste lijn

Anderhalve lijn

Tweede en derde lijn

Zelf
management

Basis GGZ
Huisartsen,
POH-GGZ

Generalistische
basis GGZ

Gespecialiseerde GGZ

Kortdurende
behandeling
volgens strak
protocol

Acute psychiatrie
Poliklinische psychiatrie
Wijkgerichte psychiatrie
Herstelondersteunende psychiatrie

Preventie,
digitale
zelfdiagnose
en advies

Screening,
triage en
behandeling

Figuur 7.4: Zorgketens ggz

tematisch Rehabilitatiegericht Handelen srh voor klinische zorg) en vraagt andere vaardigheden en een andere aansturing.
Het toekomstbeeld wordt omarmd door de directeuren. In een ritme van opeenvolgende directieconferenties wordt aan de positionering en de zorgfuncties vervolgens gezamenlijk vorm gegeven. In rondetafelbijeenkomsten met managers en professionals
worden de zorgfuncties inhoudelijk en organisatorisch verder uitgewerkt en worden
zorginhoudelijke keuzen gemaakt.
Financiële tegenvallers
Het aantal centra is inmiddels door fusie respectievelijk afstoting teruggebracht tot tien.
De medische portefeuille in de Raad van Bestuur is in 2013 opnieuw ingevuld. De door
de Raad van Toezicht beoogde voorzitter is niet gevonden. De Raad van Toezicht wil in
twee jaar een nieuw bestuurslid ‘klaarstomen’ tot bestuursvoorzitter. Met deze benoeming streeft de Raad naar herstel van de ‘vertrouwde’ continuïteit in het bestuur. Financieel zijn er in 2012 tegenvallers die de noodzaak en urgentie van de veranderagenda
onderstrepen. In Leiden is er grootschalige nieuwbouw gerealiseerd. Het nieuwe financieringsregime voorziet voor ggz Rivierduinen echter niet in compensatie van de
sloopkosten van de gebouwen die verlaten worden. We praten over vele miljoenen. De
solvabiliteit krijgt een forse knauw. Er wordt bezwaar aangetekend bij de nza. Na een
lange juridische procedure wordt ggz Rivierduinen in 2015 in het gelijk gesteld en is dit
financiële risico beheersbaar.
De exploitatie schiet ook in de rode cijfers. Er worden acute maatregelen voor ombuigingen en reducties getroﬀen om bij te sturen. Een van de maatregelen is een (selectieve)
vacaturestop. De veranderagenda richt zich vooralsnog op de langere termijn.
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Het blijkt lastig de vinger achter de financiële problemen te krijgen. Bovendien voelt
het ongemakkelijk en is het ongebruikelijk in de sector. De wisselingen van bestuurders
kosten tijd. Daarnaast is de omvang van de bezuinigingen nog niet duidelijk. Het blijft
daarom bij kleine ingrepen; grote organisatorische en formatieve ingrepen blijven vooralsnog uit.
Van zorgvisie naar organisatievisie
De veranderagenda wordt doorgezet. De zorgvisie wordt vertaald naar een visie op de
toekomstige organisatie. Regionale bereikbaarheid en lokale presentie blijven als organisatieprincipes gehandhaafd. De zorgfuncties worden het leidend principe voor de inrichting van de centra en teams worden de kleinste organisatie-eenheden. Er wordt gekozen
voor een platte organisatie, maximaal drie niveaus. Het streven is unieke kennis en ervaring zoveel als mogelijk te bundelen. Voor de regionale centra voor specialistische ggz
wordt als eis geformuleerd dat ze voldoende schaalgrootte moeten hebben. Het aantal
van vijf regionale centra blijft daarop gehandhaafd. Het centrum voor kinderen en jeugd
blijft apart. Een uitgesproken toekomstbeeld voor de hoogspecialistische centra is er nog
niet. Voorlopig wordt besloten de status quo te handhaven en in een later stadium te
onderzoeken wat wijsheid is. De duale besturing op directie- en teamniveau blijft. Het
directieoverleg krijgt een ander karakter: elk regionaal centrum vaardigt een directeur af,
de hoogspecialistische centra samen één directeur. Concernbreed handelen wordt op die
manier versterkt.
Voor de Raad van Toezicht gaan de ontwikkelingen opeens wel erg snel. Om de Raad
gerust te stellen, besluit de Raad van Bestuur een extern bureau een second opinion te
laten uitvoeren op de ontwikkelde zorgvisie, het toekomstbeeld en de gekozen koers.
Het oordeel is positief. De onderzoekers benadrukken wel dat tegelijkertijd ombuigingen
en reducties doorvoeren (op de korte termijn) en de veranderagenda realiseren (voor de
langere termijn) hoge eisen stelt aan het leiderschap en het management van de veranderingsprocessen. Combinatie, zo waarschuwen zij, kan leiden tot interne politiek, tot
uitstelgedrag en tot verwarring op de werkvloer over wat nu echt prioriteit heeft. Strategisch bevelen zij aan om te onderzoeken of de oprichting van een apart bedrijf voor de
aanstaande introductie van de generalistische basis-ggz zinvol is. Ook raden zij aan om
voor elk van de hoogspecialistische centra het (zelfstandige) bestaansrecht op langere
termijn te onderzoeken.

4. Concretiseren, realiseren en reorganiseren
Voor het concretiseren en realiseren van de zorgvisie wordt een verandervisie uitgewerkt
en een programmatische aanpak gevolgd. Een planmatige veranderstrategie wordt daartoe gecombineerd met een motivatiestrategie.
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Programmatische aanpak voor de verandervisie
De aanbevelingen uit de second opinion worden ter harte genomen. Ze worden verwerkt
in een programma-aanpak voor de periode 2013-2015. In het programma worden de ombuigingen en reducties geïntegreerd. Men onderkent dat vanaf nu sprake is van veranderen onder druk. Er worden doelen gesteld en inspanningen geformuleerd, waarbij het
veiligstellen van de opbrengsten en kostenreductie topprioriteit hebben. Ook wordt aangekondigd dat de formatie naar verwachting met ongeveer 200 fte zal krimpen. Dat is
een unicum voor ggz Rivierduinen. Er wordt voorlopig voor twee jaar een programmadirecteur in dienst genomen.
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Figuur 7.5: Verandervisie in samenhang

De verandervisie wordt geëxpliciteerd en er wordt gekozen voor een aanpassing van de
werkwijze tot dan toe:
– van verkennend en ontwikkelend naar kort cyclisch en realiserend, in voorspelbare
stappen (binnen de P&C-cyclus);
– van cocreatie door de directies en de Raad van Bestuur naar participatie door teammanagement en medewerkers (van veraf naar dichtbij);
– van parallel aan naar integraal onderdeel van de dagelijkse praktijk en voelbaar voor
iedereen.
De verandervisie is gestoeld op een combinatie van een planmatige veranderstrategie
en een motivatiestrategie met inbreng en participatie van professionals. De Raad van
Bestuur en de directies van de centra trekken samen op. Samen met de directies worden
de volgende veranderprincipes geformuleerd:
– draagvlak en betrokkenheid van onze professionals binnen heldere kaders (richting,
ruimte, resultaat en rekenschap);
– genereren van draagvlak door professionele dialoog, zekerheid bieden en doorpakken;
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– haalbare doelen stellen en medezeggenschap betrekken;
– aansluiten bij onze ambitie, inspelen op de omgeving en kennis benutten;
– duidelijkheid geven, tempo vasthouden en prioriteiten stellen (eerst harmoniseren,
dan reorganiseren);
– zelforganiserend vermogen benutten, verantwoordelijkheid in de lijn laten;
– methodisch werken (dat wil zeggen een programmatische aanpak);
– verder programmeren van de zorg, stroomlijnen van organisaties en uniformeren van
bedrijfsvoering;
– informeren van medewerkers;
– serieus nemen van weerstand;
– een appel doen op de bijdrage van medewerkers: wat is jouw bijdrage?;
– een open benadering van partners in de keten, zorgverzekeraars, gemeenten, enzovoorts.
De programmadirecteur coördineert en bewaakt de realisatie van de doelen, de directies
zijn verantwoordelijk voor de implementatie van de veranderingen. De voortgang van
het programma wordt een vast agendapunt in de Raad van Bestuur-vergadering en het
directeurenoverleg.
Stap voor stap realiseren
De zorgfuncties worden vanaf 2013 verder ingevuld en geïmplementeerd. De organisatieprincipes worden vertaald in ontwerpeisen. Die vertaling laat zien dat de schaalgrootte
van een aantal regionale centra onvoldoende is om de verwachte krimp op te vangen en de
zorgfuncties kwalitatief goed in te vullen. Er wordt daarom besloten het aantal regionale
centra terug te brengen naar drie. Zo kunnen bovendien besparingen op overheadkosten
worden gerealiseerd. In oktober 2013 zijn de drie nieuwe centra bestuurlijk gevormd en
zijn na selectie nieuwe directies aangesteld. Als logisch vervolg wordt de selectie van het
teammanagement voorbereid. Dit is een tweede unicum voor ggz Rivierduinen. Het
Sociaal Plan was in een eerder stadium al aangepast op het mogelijk maken van selectie.
Na extern onderzoek wordt besloten om geen apart bedrijf voor de generalistische basis-ggz op te richten, maar om die vorm van zorg in eigen huis te bieden. Er worden
bovendien onderzoeken gestart naar de toekomst van de kinder- en jeugd-ggz en naar de
hoogspecialistische zorg voor persoonlijkheidsstoornissen. Vooruitlopend op de uitkomsten worden de kinder- en jeugd-ggz en de hoogspecialistische ggz onder één directie
gebracht (met uitzondering van het centrum voor persoonlijkheidsstoornissen). Zo ontstaat naast de drie regionale centra het zogenaamde Vierde Centrum.
Besluitvorming en overleg worden aangepast aan de nieuwe situatie: een kleiner team
waarin de directie van elk centrum is vertegenwoordigd neemt samen met de Raad van
Bestuur de besluiten. De eerder ingestelde raden worden opgeheven en commissies worden herschikt. De positie van geneesheer-directeur wordt herzien. Was die rol oorspronkelijk toebedeeld aan de psychiater in de Raad van Bestuur, nu wordt het een aparte en
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onafhankelijke functie. In de centra wordt dezelfde figuur ingevoerd: de rol van waarnemend geneesheer-directeur wordt losgemaakt van de directeur Behandelzaken. Zo ontstaat een onafhankelijk college en kunnen conflicts of interest worden vermeden. Met deze
beweging wordt vooruitgelopen op de nieuwe Wet Verplichte ggz. Dit brengt ook een definitief andere invulling van het van oudsher gehanteerde principe doctor in the lead. Met
name de Raad van Toezicht ligt het zwaar op de maag dat haar vertrouwde zekerheid van
binding met de zorg in de persoon van een voorzitter/psychiater/geneesheer-directeur
wegvalt en er een anders samengestelde Raad van Bestuur voor in de plaats komt.
Intussen is de zorgverkoop geprofessionaliseerd als antwoord op de diversificatie.
Vanaf 2013 onderhandelt ggz Rivierduinen met individuele zorgverzekeraars die ieder
hun eigen voorwaarden stellen en prioriteiten hebben (die soms tegenstrijdig zijn). De
ingestelde vacaturestop en het natuurlijke verloop hebben eﬀect: de formatie krimpt en
de begroting voor 2014 biedt perspectief om beheerst verder te krimpen.
Oplopende spanning
In de loop van het eerste kwartaal blijkt dat de invoering van de generalistische basis-ggz
per 1 januari van dat jaar nauwelijks tot geen productie oplevert. Ook de reguliere productie blijft achter op de begroting. Financieel gaan de seinen op rood. De reorganisatie
van de regionale centra en de introductie van de zorgfuncties leveren niet snel genoeg
besparingen op. De Ondernemingsraad (or) tekent bezwaar aan tegen de selectie van
teammanagement. Omdat de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur er samen niet
uit komen, volgt een gang naar de Ondernemingskamer. De Raad van Bestuur wordt in
het gelijk gesteld, maar de relatie tussen Raad van Bestuur en or loopt een deuk op.
Er wordt een grootscheepse reorganisatie doorgevoerd om snelheid te maken en de
exploitatie op orde te krijgen. Een vacaturestop en natuurlijk verloop alleen helpen niet
meer. 140 fte’s worden boventallig verklaard en het Sociaal Plan voorziet – voor het eerst
in het bestaan van ggz Rivierduinen – in de mogelijkheid van aansluitend ontslag, niet
alleen van ondersteunend personeel, maar nu ook van professionals. Op zorginhoudelijke gronden wordt besloten om de Jelgersmakliniek – het centrum voor hoogspecialistische zorg voor persoonlijkheidsstoornissen – te sluiten. Onbegrip overheerst en de
spanning in de organisatie neemt toe. Behandelaren zijn boos, teammanagers voelen
zich tekortgedaan, sommige directeuren vallen de Raad van Bestuur af en de Ondernemingsraad werpt zich op als spreekbuis van deze onvrede. De Raad van Toezicht geeft
achter de schermen gehoor aan de or, buiten de Raad van Bestuur om.
Toenemende druk door de nieuwe Jeugdwet
De introductie van de Jeugdwet, de Wmo en de Wlz per 1 januari 2015 werpen intussen ook hun schaduw vooruit. De oplopende verliezen vragen om direct ingrijpen in
het Vierde Centrum waarin de kinder- en jeugd-ggz is ondergebracht. Het beeld bij de
medewerkers en de or is dat deze ingreep niet kan en mag omdat de gemeenten voor
2015 voldoende zorg zullen inkopen. Medewerkers informeren de media en ggz Rivier-

ggz rivierduinen: koers zoeken op een dynamisch speelveld

275

duinen komt negatief in de pers. De introductie van de nieuwe Jeugdwet per 1 januari
2015 betekent dat er in 2014 een totaal nieuw speelveld ontstaat. Gemeenten kopen vanaf
dat moment ggz-zorg in voor jongeren. De zorgaanbieders wordt gevraagd een passend
aanbod te doen. Tot dan doen ggz-instellingen voor kinder- en jeugd-ggz zaken met
zeven zorgverzekeraars. Nu moet zaken gedaan worden met tientallen gemeenten en
ketenpartners. Het financiële kader dat voor de totale jeugdzorg door het ministerie is
afgegeven voorziet in een bezuiniging van 15 tot 20 procent in drie jaar. Continuïteit van
zorg voor patiënten in behandeling blijft gewaarborgd, zo is de eis van het ministerie.
Door de bezuinigingen komt deze eis onder druk.
Er ontstaat een nieuwe bron van spanning. Er wordt een second opinion op de reorganisatie van de kinder- en jeugd-ggz uitgevoerd. De uitkomst onderstreept de noodzaak
en de omvang van de krimp. De ingreep wordt daarop doorgezet. Ongeloof en ontzetting
blijven bestaan.
Toezichtscrisis
De afwikkeling van de calamiteiten en de moeizame zoektocht naar een nieuwe bestuursvoorzitter/psychiater had al spanning gezet op de relatie tussen Raad van Toezicht
en Raad van Bestuur. De ingrepen om de externe financiële druk weg te nemen en de
interne spanningen die dat oplevert, leiden tot een verdere verwijdering tussen de Raad
van Bestuur en de Raad van Toezicht. Er is verschil van inzicht over de rolopvatting van
de laatste. De Raad van Toezicht voelt zich gedwarsboomd als de nieuw aangestelde bestuurder/psychiater aangeeft toch niet de voorzittershamer te willen overnemen omdat
ze zich het vak van bestuurder eerst nog verder eigen wil maken. De zo vurig gewenste
invulling van de voorzittersrol door een psychiater valt opnieuw in duigen. Een conflict
ontstaat en escaleert. De Raad van Toezicht verwijt de Raad van Bestuur onvoldoende in
te grijpen en zet het ontslag van alle bestuursleden in gang. Met deze beslissing dreigt
de organisatie stuurloos te worden en is het voortbestaan van ggz Rivierduinen in het
geding. De banken zijn van oordeel dat de kennis en ervaring van de huidige bestuurders
nodig is om de financiën onder controle te houden. Met het oog op de continuïteit van
de instelling en de hulpverlening aan patiënten stellen zij de continuïteit van bestuur als
essentiële voorwaarde voor het op peil houden van de kredietverlening. De dreigende discontinuïteit in het bestuur is voor hen niet acceptabel. Zij spreken het vertrouwen uit in
de Raad van Bestuur en dringen aan op het aftreden van de voltallige Raad van Toezicht.
Dat collectieve aftreden gebeurt ook. Een Commissie van Wijzen treedt in de plaats van
de afgetreden Raad van Toezicht, handelt de lopende zaken af (onder andere de begroting voor 2015 en nieuwe reorganisaties) en stelt in de loop van 2015 een nieuwe Raad
van Toezicht samen. De commotie bedaart. De Raad van Bestuur wordt tijdelijk door
twee leden gevormd en de werving voor de medische portefeuille wordt gestart. Er wordt
geïnvesteerd in governance en het herstellen van de positie van de Raad van Bestuur bij
belanghebbenden. De interne verhoudingen worden genormaliseerd en geschraagd door
een nieuwe invulling van de rollen en het samenspel tussen Raad van Toezicht, Raad van
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Bestuur, directies, or en Centrale Cliëntenraad. De Commissie van Wijzen legt hiervoor
het fundament. De Raad van Bestuur besteedt extern veel tijd om de continuïteit en reputatie van ggz Rivierduinen veilig te stellen.

5. Stap voor stap de draad weer oppakken
De toezichtscrisis houdt de Raad van Bestuur in haar greep terwijl er juist veel te doen
staat. Nadat het conflict is bezworen en een nieuwe Raad van Toezicht is geïnstalleerd
wordt de draad weer opgepakt. Een nieuwe reorganisatie is nodig om de financiële basis
te herstellen. Geleidelijk wordt een nieuwe balans gevonden.
Opnieuw reorganiseren
Vanwege het conflict tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht stellen de banken
aanvullende eisen aan de kredietverlening. Om aan deze eisen te voldoen en de continuiteit van de zorg te waarborgen wordt een nieuwe reorganisatieronde uitgevoerd die leidt
tot boventalligheid en ontslag van medewerkers in stafdiensten en op de zorglocaties. Er
worden interventies op teamniveau gedaan die tot doel hebben om de exploitatie duurzaam rendabel te maken. Die interventies vallen inmiddels buiten het veranderprogramma. Dat loopt namelijk op zijn einde. De scope van het programma wordt ingeperkt tot
de toekomstige positionering van de kinder- en jeugd-ggz waarbij een fusie met een collega-instelling wordt onderzocht. Ook wordt de toegevoegde waarde van de hoogspecialistische ggz voor Rivierduinen onder de loep genomen. In 2016 wordt besloten de fusie
voor de kinder- en jeugd-ggz niet door te zetten. In plaats daarvan wordt alle kinder- en
jeugd-ggz – ongeacht de stoornis – in een nieuw centrum binnen ggz Rivierduinen
gebundeld. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de wensen van gemeenten die graag
een op hen gerichte, zelfstandige en herkenbare entiteit zien. De uitkomst van het onderzoek naar de toegevoegde waarde van hoogspecialistische ggz is dat ggz Rivierduinen
zich profileert als specialistische ggz-instelling. De toegevoegde waarde van hoogspecialistische zorg wordt erkend, maar primair ter ondersteuning van de specialistische
ggz. De hoogspecialistische teams voor autisme en psychische problematiek in combinatie met verstandelijke beperking worden daarom ondergebracht in de regionale centra.
Vanwege haar unieke marktpositie wordt besloten om de hoogspecialistische zorg voor
eetstoornissen een status aparte te geven.
Een nieuwe balans
Het veranderprogramma wordt in 2016 beëindigd en geëvalueerd. De op herstel gerichte
zorgfuncties zijn stevig ingebed in de organisatie en bieden perspectief voor de toekomst.
Kwalitatief wordt goede patiëntenzorg geleverd, wat bevestigd wordt door beelden van
behandelaren in de recente hercertificering. Of er ook betere zorg geleverd wordt, is niet
gemeten en dus ook lastig te zeggen. De organisatie is eenvoudiger geworden en beter
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bestuurbaar. De uitdagingen in de jeugdzorg kunnen worden aangegaan, ook al zijn de
aankomende aanbestedingen spannend. De overhead (management, staf en ondersteuning) is teruggebracht en de bedrijfsvoering is verbeterd (maar er is nog een weg te gaan).
Het ziekteverzuim als maat voor de vitaliteit van de organisatie ligt onder het gemiddelde
van de branche. De solvabiliteit is bijna weer op peil, maar de exploitatie blijft kwetsbaar.
Het samenspel tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur is zakelijker geworden en
primair gestoeld op vertrouwen. De relatie tussen de Raad van Bestuur en de directeuren
is herijkt, terwijl de verhouding met de or en de Centrale Cliëntenraad is verbeterd en die
met de Familieraad op het gewenste goede niveau is gebleven.
De patiënt centraal
In alle turbulentie is de kwaliteit van de zorg aan patiënten altijd op peil gebleven. Dit is
te danken aan de teams van professionals die de dagelijkse zorg zijn blijven verlenen en
aan de Raad van Bestuur die voortdurend inspeelt op ontwikkelingen in de omgeving en
optreedt als hitteschild bij bestuurlijke drukte. Behoud van reputatie en relatie met externe sleutelspelers stond daarbij voorop. In de krimpsituatie van ggz Rivierduinen is dat
een extra opgave, omdat ontslag van behandelend personeel betekent dat de doelgroep –
kwetsbare mensen – in het gedrang komt. Gezien de externe gevoeligheid voor calamiteiten is dit elke keer weer een lastige afweging. Voor iedere patiënt is in die gevallen steeds
maatwerk geregeld om zijn of haar behandeling op een bevredigende wijze (elders) voort
te zetten. De patiënt is ook bij de ontwikkeling van de zorgfuncties steeds centraal blijven
staan, zowel wat betreft de inhoud van de zorg als wat betreft de inrichting van de zorgprocessen (van intake tot en met uitstroom). En ten slotte is innovatie van de zorg voor
patiënten hoog op de wetenschappelijke onderzoeksagenda blijven staan, ondanks de
financiële perikelen.

6. Bespiegelingen
Deze slotparagraaf kijkt terug op de complexe dynamiek waarmee Rivierduinen te maken heeft gehad en de manier waarop daarmee is omgegaan. We besteden eerst aandacht
aan de dynamische context en het balanceren tussen inhoud en proces. Daarna gaan we
dieper in op het schakelen tussen veranderstrategieën en op wat we kunnen leren van
weerbarstigheden en dilemma’s. Vervolgens kijken we naar het omgaan met machtsdynamiek en belichten we de rol van de Raad van Bestuur als speler die schijnbaar onverstoorbaar doet wat nodig is. Tot slot kijken we vooruit naar wat nog komen gaat.
Dynamische context
Na jaren van relatieve rust komt de geestelijke gezondheidszorg in een voorheen ongekende dynamiek. De introductie van marktwerking en de wijziging van de financiering
hebben grote impact en leiden tot elkaar versterkende eﬀecten met soms tegenstrijdige
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eisen. Er is en blijft sprake van grote externe druk, die leidt tot stapelende veranderingen.
En dat in een speelveld met veel belanghebbenden bij wie de zorg voor kwetsbare mensen grote emoties en calamiteiten kan losmaken. Instellingen hebben bovendien weinig
strategische speelruimte om te acteren, ze zijn gebonden aan een complex stelsel van
wet- en regelgeving, financiering en toezicht. Deze dynamische context vergt het voortdurend balanceren tussen het bieden van stabiliteit aan patiënten, het reduceren van
kosten, het vernieuwen van werkwijzen en het veranderen van de organisatie.
Balanceren tussen inhoud en proces
In de dynamische context van de ggz is er niet één uitgekristalliseerd beeld van de toekomst. Integendeel, de toekomst ontvouwt zich stukje bij beetje. De keuze voor een stapvoor-stap-, procesgerichte veranderaanpak is daarom een bewuste keuze geweest, juist
om de complexiteit en onzekerheid de baas te blijven en patiënten stabiliteit en veiligheid te bieden. Telkens is geprobeerd te zoeken naar een vaarbare koers en daarbinnen
de kleinst mogelijke stap te zetten. Zo liet complexiteit zich ontrafelen en kon zo goed
mogelijk worden ingespeeld op de onverwachte situaties die zich voordeden, ook op de
calamiteiten. Niet lijdzaam, maar vanuit een eigen visie op de toekomst. En ook niet
alles tegelijk, want dat is ondoenlijk. Je zou het kunnen vergelijken met schaken op verschillende borden tegelijk. Bewust zijn van de veranderende context blijkt cruciaal en de
kunst is om daar telkens gepast, na reflectie pas actie, op te acteren. Het sturen op doelen
en stapsgewijs realiseren gaf daarbij richting en houvast voor de langere termijn.
De calamiteiten (de brand in Oegstgeest, de schietpartij in Alphen aan den Rijn en
de moedermoord in Zoetermeer) creëerden een eigen dynamiek waarop moest worden
ingespeeld. Dat bleek lastig. De nasleep van de calamiteiten en het plotselinge overlijden
van de bestuursvoorzitter drukten lang hun stempel op de organisatie.
De veranderaanpak was ook een participatieve aanpak. Directies zijn steeds volop betrokken gebleven. Spanningen en conflicten waren ook dan onvermijdelijk, zo bleek, al
was het maar omdat de eigen positie ter discussie kwam te staan. Er is steeds gekozen
voor zorgvuldige en behoedzame procesinterventies, waarin is geprobeerd te blijven verbinden, ook bij pijnlijke besluiten zoals ontslag van medewerkers. Tot slot is ook de keuze om de verantwoordelijkheid voor veranderingen bij de directies te laten en niet bij de
programmadirecteur te leggen, een bewuste keuze geweest. Op die manier bleven de
directies verantwoordelijk voor de verandering.
Schakelen tussen veranderstrategieën
De Raad van Bestuur heeft de veranderopgave voor de toekomst geformuleerd: krimpen
en innoveren tegelijk. Omdat het toekomstbeeld diﬀuus was en de vacature van bestuursvoorzitter/psychiater nog niet was ingevuld, is gekozen om de focus eerst op krachtenbundeling te leggen. Dat was een stap-voor-stapaanpak, langs de lijn van de dialoog. Met
het doorvoeren van de uitkomsten werd echter schoorvoetend ingestemd. Autonomie
prijsgeven bleek een lastige opgave voor directeuren. Uiteindelijk zijn de uitkomsten
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van de dialoog met formele macht doorgezet. Toen de spanning opliep en conflict dreigde, is geïntervenieerd in de onderlinge relatie tussen Raad van Bestuur en directeuren.
Het inzichtelijk maken van causale verbanden legde cognitieve en sociale fixaties bloot
en maakte die bespreekbaar. De aansluitende waardenanalyse legde mede de basis om
via een motivatiestrategie gezamenlijk de zorgvisie, de positionering in de keten en de
zorgfuncties uit te werken. De organisatorische keuzen zijn vervolgens weer volgens
een planmatige strategie uitgewerkt, overigens steeds in dialoog met de directies en met
de inbreng van professionals. Onder druk van tegenvallende financiële resultaten werd
overgeschakeld naar een machts-dwangstrategie. Reorganisatie en ontslag lenen zich
slecht voor een andere aanpak, zeker als de nood hoog is. Voor directeuren bleek het lastig om zowel vanuit het concern als vanuit het eigen centrum een sluitende veranderredenering op te zetten. Krimpen en innoveren tegelijk ‘schuurt’ in de praktijk van alledag.
Medewerkers blijven motiveren, ook voor innovatie terwijl collega’s boventallig worden,
is een bewerkelijke opgave. Langzaam maar zeker is ten slotte weer teruggeschakeld naar
een meer lerende strategie.
Leren van weerbarstigheden en dilemma’s
Het afstaan van autonomie leidt altijd tot weerstand. Samenwerken vraagt erom het eigen (centrum)belang ondergeschikt te maken aan het grotere concernbelang. Zo’n verschuiving in de machtsbalans klinkt logisch, maar is en voelt niet vanzelfsprekend. De
kunst is samen andere spelpatronen te vinden, je open te stellen voor best practices van
collega’s. Dat vraagt vertrouwen en kost tijd.
Het samenspel tussen directies en Raad van Bestuur komt onder druk te staan als
autonomie moet worden ingeleverd en posities ter discussie komen te staan. Het maakt
het ook lastig de veranderingen naar medewerkers te legitimeren. De ‘plek der moeite’
opzoeken, het goede gesprek met elkaar voeren is dan een grote opgave. Procedurele
zekerheid en zorgvuldigheid bieden geeft houvast. Voorspelbaarheid en transparantie
doen dat ook. Veranderen onder druk doet een appel op vaardigheden en competenties
die niet vanzelfsprekend aanwezig zijn. Het vraagt een andere mindset van directies en
management. Ook als iedereen wil, is het telkens de vraag of het veranderpotentieel groot
genoeg is en de tijd voldoende om nieuwe vaardigheden en competenties aan te leren.
Bespreekbaar maken helpt.
Veranderen met krimp tot gevolg schept een crisisgevoel en geeft handelingsverlegenheid, zeker als het de eerste keer is dat een organisatie met de realiteit van ontslag
wordt geconfronteerd. Emotie overheerst dan. In de situaties waarin het de boventallig
verklaring van behandelaren betrof, was de emotie nog heftiger. De betrokkenheid met
de doelgroep van de ggz – kwetsbare mensen die in de kou komen te staan – leidt tot
ongeloof en verdwijnen van verbinding. Die wordt geprojecteerd op de Raad van Bestuur
en de directies en vertaalt zich in boosheid naar zorgverzekeraars. Dialoog blijven zoeken en wegblijven van polarisatie, die zich uit in wij-zij-denken, is dan de kunst én een
opgave. Elke keer is de vraag hoeveel mensen in de organisatie alle veranderingen nog
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aankunnen. Het gaat om gevoel voor een spanningsboog waarin enerzijds noodzakelijke
veranderingen en bezuinigingen worden doorgevoerd en anderzijds de continuïteit van
zorg wordt gegarandeerd. In contact staan met de dagelijkse zorg, aandacht voor patiënten en professionals en het kiezen van momentum zijn hierbij essentieel.
Duaal management betekent bijna automatisch een tweedeling in zorg en bedrijfsvoering, terwijl deze voor het voortbestaan van de zorg onlosmakelijk met elkaar zijn
verbonden. De spanning tussen zorg en bedrijfsvoering leidt tot een gecompliceerde en
trage besluitvorming. Het is voortdurend zoeken naar een oplossing waarbij evenwichtig
aandacht is voor kwalitatief goede zorg en beheersing van kosten.
Het hoge kwaliteitsbesef van professionals vertaalt zich gemakkelijk in een streven
naar zekerheid en perfectie. Fouten durven maken is niet aan de orde in de ggz-context.
Dat ongemak om onzekerheid te verdragen gaat slecht samen met interventies op weg
naar een onduidelijke toekomst. Dit maakt het gezamenlijk realiseren van veranderingen
lastig. Er is altijd wel iets wat nog onderzocht moet worden, er is altijd wel één kwetsbare
patiënt voor wie dit slecht kan uitpakken. De urgentie en noodzaak van krimp komt bij
medewerkers ter discussie te staan als exploitatieverliezen telkens gecompenseerd worden door incidentele meevallers, zoals baten als gevolg van de verkoop van vastgoed en
terreinen. Blijven uitleggen is de boodschap.
De ggz kenmerkt zich door een gedetailleerde (‘dichtgetimmerde’) cao. De focus van
de medezeggenschap ligt erg op het behoud van de huidige rechtspositie, terwijl juist
een langetermijnperspectief gewenst is. De onderliggende waarde is: ‘Ik zorg voor mijn
patiënt, mijn baas zorgt voor mij.’ De natuurlijke oriëntatie op de individuele patiënt in
de spreekkamer gaat niet gemakkelijk samen met een wezensvreemde kwestie als krimp
in te verlenen zorg. De krimp noodzaakt tot een ander sociaal contract. Dat leidt tot moeizame adviestrajecten met de medezeggenschap en beperkt de handelingssnelheid die
nodig is. Dit blijft een lastig dilemma.
Going concern en het veranderprogramma interfereerden en liepen soms in elkaar
over. Maatregelen om de exploitatie op korte termijn te verbeteren, schuurden met de
langere tijdshorizon van het programma. Te vanzelfsprekend wordt aangenomen dat de
prioriteiten voor iedereen duidelijk zijn. Dat leidt tot verkeerde verwachtingen en tot acties die niet de beoogde resultaten opleveren. Ondanks de waan van de dag moet er tijd
en ruimte gemaakt worden om heldere prioriteiten te stellen en die ook breed in de organisatie bekend te maken.
De complexe en unieke dynamiek de baas blijven, is voor de organisatie zelf al een hele
opgave. Net zo goed als de organisatie zich probeert aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid, mag je dat ook verwachten van de Raad van Toezicht. Bij ggz Rivierduinen
bleef de Raad van Toezicht tot 2015 hangen in het oude paradigma van groei, relatieve
rust en overzienbare risico’s; en een pater familias als bestuursvoorzitter/psychiater. Onvoldoende vertrouwdheid met de dynamiek in de sector, ongemak met de spanningen,
in gebreke blijven bij het voorzien in bestuurlijke continuïteit, een inadequate opstelling
bij conflicten in de organisatie en een grote risico-aversie leidden tot een schuivende rol-

ggz rivierduinen: koers zoeken op een dynamisch speelveld

281

opvatting (van toezichthouder naar bestuurder). Dat droeg niet bij aan het uitdragen van
een consistent beeld naar de organisatie en evenmin aan een productieve relatie met het
bestuur. De rechtsvorm van een stichting met een Raad van Toezicht als hoogste orgaan
bemoeilijkt strategisch acteren en compliceert tijdig en weloverwogen ingrijpen als dat
echt nodig is. Dit geldt zeker als een Raad van Toezicht weinig oog heeft voor de ingrijpende veranderingen in het zorglandschap.
Omgaan met machtsdynamiek
Schaken op meer borden tegelijk en het hanteren van de complexiteit tussen de verschillende borden, dat is het spel dat beheerst moet worden bij stapelende veranderingen. De
Raad van Bestuur speelt in dat spel afwisselend cruciale rollen als gangmaker, onderhandelaar, katalysator en bovenbaas, en fungeert als hitteschild voor de organisatie. De relatie
en het samenspel tussen spelers dat daarvoor gewenst is, komen onder druk te staan als
snoeien in de formatie door de krimp onontkoombaar is geworden. De machtsdynamiek
bij ggz Rivierduinen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur was een bijzondere. Tijdens het gehele veranderingsproces wrongen relatie en samenspel, overigens vaak
niet zichtbaar voor de organisatie. Dat leidt tot hinderende dynamiek, terwijl juist elkaars
volle steun vereist is. Elkaar kritisch ondervragen is dan noodzakelijk. ggz Rivierduinen
had alle kenmerken van een familiecultuur. Met het wegvallen van de bestuursvoorzitter
waren ontreddering en onthechting een feit. De nieuwe wind die ging waaien, haalde
iedereen uit zijn of haar comfortzone. Het samenspel was en is een proces van vallen en
opstaan in betekenisgeving vinden, ruimte geven en nemen, vertrouwen schenken en
elkaar gunnen. Snoeien in formatie en kosten verdragen zich echter slecht met verbindend handelen. De dynamiek tussen de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad kan
getypeerd worden als terughoudend en achterdochtig. ‘Wezensvreemde’ onderwerpen
als marktwerking, reorganisaties en krimp, strakkere financiële sturing en de nadruk
op registratie en verantwoording waren voor de or lastig te hanteren. Verworven rechten, een – overigens terecht – beroep op zorgvuldigheid, leidden er in de praktijk toe dat
teruggevallen werd op procedures. De slagvaardigheid kwam dat niet ten goede, lastiger
nog is het feit dat deze dynamiek ook doorsijpelt in de organisatie en belangenbehartiging voorop komt te staan.
Raad van Bestuur als speler in complexiteit en weerbarstigheid
Hoe houd je je als Raad van Bestuur staande in een complexe en unieke dynamiek als bij
ggz Rivierduinen? Terugblikkend kan worden geconcludeerd dat met name de stap-voorstap-, procesgerichte aanpak geholpen heeft om veranderingen te realiseren. Door de
complexiteit te ontrafelen kon zo telkens de kleinst mogelijke stap worden gezet. En waar
vraagstukken te groot of te opportuun bleken, werd van deze problematiek een proces gemaakt. Soms kan de tijd ook zijn werk doen. Het is en blijft voortdurend een kwestie van
wikken en wegen, van actie ná reflectie en reflectie ná actie: Op welk schaakbord moet
welke stap wanneer worden gezet? Welke strategie te gebruiken naar de verschillende
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spelers? Zit de pijn in de bovenstroom of juist in de onderstroom? Is het een probleem of
problematiek? Welke interventies zijn dan waardevol? Moet en kan de enscenering worden gewijzigd, bijvoorbeeld door achter de schermen te masseren of door in te grijpen
op posities? Dat kan wel als het posities in de organisatie zelf betreft, niet als het over de
Raad van Toezicht gaat. Het laatste blijkt een lastige kwestie. Zeker als de Raad van Toezicht langzaam maar zeker in paniek raakt en op de stoel van de bestuurder gaat zitten
om haar eigen onzekerheid weg te nemen. Standaardrecepten liggen hier niet voor klaar.
Hulp mobiliseren, spanningen absorberen, verwijten incasseren en stoïcijns volhouden
met het belang en de reputatie van de organisatie voorop, blijkt een werkbare remedie.
Een metafoor ter aanvulling. Een bestuurder staat zowel op de dansvloer als op het
balkon, terwijl hij ook als opgave heeft de voorstelling te ensceneren. Veranderingen in
de context geven ander gedrag en andere spelpatronen. Het bleek een van de krachtigste
interventies. Het omgaan met deze krachten en de complexiteit van het krachtenveld
hanteren, is essentieel. Het ‘achter de coulissen’ organiseren van zowel actie als reflectie
in een constant, klein en divers samengesteld team bleek onontbeerlijk om als bestuur te
kunnen wisselen tussen de verschillende rollen en strategieën. In het onbekende stappen
en dan ontdekken hoe het uitpakt is voor een bestuurder een niet-aflatende, complexe act
in balanceren die vraagt om keuzen uit een breed handelingsrepertoire, incasseringsvermogen, afweging en reflectie.
Vooruitblik
De ggz-sector heeft in de afgelopen jaren veel geabsorbeerd en er is veel veranderd. De
ingevoerde marktwerking heeft een ‘nieuw normaal’ geïntroduceerd, waarin prijsdruk
blijft en voorheen ondenkbare faillissementen mogelijk zijn. In de komende jaren staat
er ook nog veel te gebeuren. Een voorproefje staat in het boek Goede ggz. 5 Vanuit een
andere opvatting over gezondheid, een andere opzet van de financiering van het zorgstelsel en de grootschalige benutting van digitale middelen geven de auteurs een toekomstschets van de nieuwe ggz. Ze bepleiten nieuwe organisatievormen (instellingen transformeren van bolwerken naar netwerken). Of deze toekomstschets werkelijkheid wordt,
weten we niet. Maar in essentie herhaalt de geschiedenis zich voor ggz Rivierduinen. In
2009 was diﬀuus wat er ging gebeuren, dat geldt nu opnieuw.
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