
Goed bestuur in de eerste lijn 

voor managers en coördinatoren  

Jan van Es Instituut 

Wisselweg 33, 1314 CB Almere 

10.30 uur  Ontvangst 

11.00 uur  Welkom en kennismaken  

11.30 uur  Presentatie van governance aan de hand van drie invalshoeken: 

 Historisch 

 Bestuurskundige context 

 Organisatiekunde  

12.30 uur  Lunch  

13.30 uur  Werkopdracht (in twee- of drietallen te bespreken) 

Iedere organisatie kent spanningen tussen leden van die organisatie of/en met 

stakeholders die belang hebben bij de organisatie. Bekend is dat hydride organisaties, 

waartoe de eerstelijnsorganisaties gerekend worden, meer spanningen kennen dan 

andere organisaties en deze bovendien niet te vermijden zijn. Door het arrangement van 

overheid (IGZ) , markt (Zorgverzekeraar), medische professional en patiënten ontmoeten 

actoren met eigen verwachtingen en handelingslogica’s elkaar in een organisatieverband.  

Als voorbereiding op deze opdracht kunt u alvast nagaan welke spanningen u in uw 

organisatie tegenkomt.  

14.30 uur  Presentatie governance model  

Met behulp van dit analyse model is het mogelijk om spanningsvelden te duiden en de 

effecten in te leren zien.  

Aan de hand van het model worden behandeld:  

 Wet- en regelgeving op het systeemniveau,  

 Bestuur en toezicht rechtspersonen op organisatieniveau  

 Patiëntparticipatie op dienstverlenend niveau   

16.00 uur  Vervolg opdracht  

17.00 uur  Governance, good governance en goed bestuur  

Aan de hand van verschillende definities gaan we na wat onder goed bestuur verstaan 

kan worden. Daarbij komen specifiek aspecten van de eerstelijnsgezondheidszorg en 

huisartsen aan de orde.  

  



Herkent u zich in  

1. Governance heeft betrekking op het waarborgen van onderlinge samenhang van het 

sturen beheren en toezichthouder van een organisatie gericht op een efficiënte en 

effectieve realisatie van beleidsdoelstellingen en het op een open wijze afleggen van 

verantwoording ten behoeve van belanghebbenden.  

Of  

2. ‘De essentie van governance is het optimaliseren van zorg voor patiënten en voor de 

samenleving als geheel’. [commissie De Kluiver,2015, p.15]. 

17.30 uur  Drankje en snack 

17.45 uur  Vormgeven aan goed bestuur  

Op welke manier kan bestuur en toezicht goed bestuur vormgeven. 

 Passende rechtsvormen  

 Rolvastheid van actoren  

 Goed bestuur buiten de boardroom  

 Normatief professionalisme  

18.45 uur  Reflectie, evaluatie en afsluiting.  

19.00 uur  Einde bijeenkomst 

 

Voor wie? 

Directeuren en kwaliteitsmedewerkers van samenwerkende praktijken, gezondheidscentra, 

zorggroepen en huisartsenposten, die kritisch naar hun eigen organisatie durven te kijken en de 

vertaalslag willen maken van theorie naar praktijk. 

 

Locatie: Jan van Es Instituut, Wisselweg 33, 1314 CB, Almere. 

Accreditatie: Deze workshop is voor huisartsen geaccrediteerd met 5 punten. Voor andere beroepsgroepen kan 

na overleg accreditatie worden aangevraagd. Het Jan van Es Instituut is geaccrediteerd door het CRKBO. 

Prijs: €395,- per deelnemer (BTW is niet van toepassing). Inclusief studiemateriaal, deelnamecertificaat, en 

catering. 

  

Meer weten? Neem dan contact op met het cursussecretariaat: info@jvei.nl of 036 – 7670360 

 

https://www.jvei.nl/aanmeldformulier/?ee=68

