PRAKTISCHE FICHE – GOVERNANCE
Context
De conceptualisatiefase van het project moet ertoe leiden dat een locoregionaal actieplan wordt
opgesteld voor de ontwikkeling van geïntegreerde zorg voor chronisch zieken. Om dit te realiseren
dient er een minimaal niveau van bestuurlijke, organisatorische en financiële integratie worden
aangetoond, waarbij tenminste de middelen van het project en de middelen die vrijkomen en
geherinvesteerd worden door een gemeenschappelijke governancestructuur worden beheerd. Tevens
dient aangetoond te worden op welke wijze deze integratie op teamniveau vorm zal krijgen. 1
De governance omvat een reeks regels, afspraken, gedragingen/waarden, procedures en structuren
die bepalen hoe men zal besturen, beslissen, implementeren en controleren om tot optimale
resultaten te komen. Bossert (2004) geeft de volgende definitie van het begrip Governance: “Het
waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden van
organisaties, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van beleidsdoelstellingen, alsmede
daarover op een open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van de
belanghebbenden”.
Deze praktische fiche gaat dieper in op de Governance van het pilootproject en is gebaseerd op de
toelichting die werd gegeven tijdens de plenaire sessie van 6/12. De slides hiervan zijn terug te vinden
op:
http://www.integreo.be/sites/default/files/public/content/ppt_governance_mbruynzeels_pwillen_nl
.pdf
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Uit: Gids Pilootprojecten geïntegreerde zorg voor chronisch zieken
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Wat heb je minimaal nodig om in de regio met het netwerk aan de slag te gaan?
Om het locoregionaal actieplan2 te realiseren heeft elk pilootproject nood aan een integrator of
voortrekker die de verantwoordelijkheid neemt voor het realiseren van het locoregionaal actieplan.
Deze integrator kan allerlei vormen aannemen: een organisatie, een netwerk of een paar individuele
mensen. Om de doelstellingen te bereiken is het voor de voortrekker wel van belang dat hij een
mandaat heeft en er duidelijke afspraken zijn3. Belangrijk is ook dat er een governance structuur is
met duidelijk vastgelegde rollen en verantwoordelijkheden.

Realisatie Triple Aim
Integrator en governance structuur
Visie en doelgroep
Systeem voor zelfevaluatie
Dashboard
indicatoren
autoevaluatie

Outcome metingen op populatieniveau voor
elke dimensie van de Triple Aim + equity +
beroepstevredenheid

Strategische en operationele doelstellingen,
projectplan, financieel plan, communicatieplan

Projectfiche 1

Evaluatie
Projectjaar 1
Projectfiche 1
Projectfiche 1
fiche 1

Projectfiche 2

Evaluatie
Projectjaar 1
Projectfiche 1
Projectfiche 1
fiche 1

Projectfiche 3

Evaluatie
Projectjaar 1
Projectfiche 1
Projectfiche 1
fiche 1

Projectfiche …

Evaluatie
Projectjaar 1
Projectfiche 1
Projectfiche 1
fiche 1

Zowel in de literatuur als in bestaande praktijkvoorbeelden zien we verschillende mogelijkheden voor
de rol van integrator.
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Zie ‘Praktische fiche visie en doelstellingen’:
http://www.integreo.be/sites/default/files/public/content/praktische_fiche_visie_en_doelstellingen_nl.pdf
3
De 7 stappen op weg naar Triple Aim. (2014). 1st ed. [ebook] Jan Van Es Instituut, p.5. Available at:
http://www.jvei.nl/category/whitepapers/
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Governance van een netwerk: mogelijke vormen
Provan en Kenis4 hebben heel wat onderzoek verricht omtrent governance van netwerken. Zij
omschrijven 3 mogelijke vormen: een Zelfregulerend netwerk, een Leiderorganisatienetwerk en een
Netwerk administratieve organisatie (NAO).
Het zelfregulerend netwerk is de eenvoudigste governancevorm. Deze vorm bestaat uit verschillende
organisaties die op een collectieve manier samenwerken maar geen afzonderlijke besturingseenheid
hebben. De besturing berust bij al de netwerkleden zelf die samen alle besluiten nemen zonder
afzonderlijke administratieve entiteit.
Het leiderorganisatienetwerk is een vorm waarbij alle activiteiten en belangrijke besluiten
gecoördineerd worden door één van de leden van het netwerk die als organisatieleider optreedt. Hij
biedt administratieve hulp en faciliteert de activiteiten van de deelnemende organisaties en zorgt
ervoor dat netwerkdoelstellingen kunnen worden behaald.
De netwerk administratieve organisatie (nao) is een netwerk waarbij een afzonderlijke entiteit wordt
opgezet die de specifieke taak heeft om het netwerk te managen en de activiteiten te coördineren. De
nao speelt een sleutelrol in de coördinatie en het onderhouden van het netwerk maar is geen actieve
partij in het primaire proces van het netwerk. Het kan ook een individu zijn dat als netwerkfacilitator
of netwerkmakelaar fungeert.
De volgende figuur geeft de verschillende opties visueel weer:
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Kenis, P. N., & Provan, K. G. (2008). Het network-governance-perspectief. In T. Wentink (Ed.), Business
Performance Management. Sturen op prestatie en resultaat. (pp. 296-312). Boom Academic.
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Bron: Kenis, P. N., & Provan, K. G. (2008). Het network-governance-perspectief. In T. Wentink (Ed.),
Business Performance Management. Sturen op prestatie en resultaat. (pp. 296-312). Boom Academic.
Elke vorm heeft een aantal voordelen, risico’s en situaties waarin die vorm het meest is aangewezen
(Provan & Kenis, 2008):

Voordelen

Zelfregulerend
netwerk

Leiderorganisatienetwerk Netwerk
administratieve
organisatie (nao)

-

hoge mate van
participatie en
betrokkenheid
gemakkelijk te
vormen

-

inefficiënt
Iedereen
communiceert met
iedereen
consensus kan
moeilijk zijn
geen gezicht naar de
buitenwereld

-

-

Risico’s

-

-

-

-

-

-

Wanneer
aangewezen?

-

-

-

-

een hoge graad van
vertrouwen is tussen
de leden van het
netwerk
collectief handelen
staat centraal
een beperkt aantal
leden in het netwerk
(efficiëntie daalt
naarmate het aantal
leden toeneemt)
een hoge
doelconsensus tussen
de leden zodat weinig
conflict valt te
verwachten
geen hoge eisen aan
coördinatie
weinig
verantwoording

-

-

-

legitimiteit van de
organisatieleider zorgt
voor profilering van het
netwerk
de leiderschapsorganisatie kan een
belangrijke rol vervullen
in conflicten
organisatieleider kan
zijn eigen agenda
hebben
organisatieleider kan de
andere netwerkleden
domineren
andere netwerkleden
kunnen interesse
verliezen in de
netwerkdoelen en zich
in plaats daarvan op
hun eigen
doelstellingen
oriënteren
geen gezicht naar de
buitenwereld

-

autonome derde
partij is
verantwoordelijk

-

een nieuwe
organisatie dient
opgezet te worden

er is een zekere vorm
van vertrouwen rond de
organisatieleider maar
niet noodzakelijk tussen
de partners
externe legitimiteit is
nodig
het aantal
netwerkpartners is te
hoog voor een
zelfregulerend netwerk
Relatief lage consensus
over de doelstellingen
Een zeker behoefte aan
netwerkcompetenties

-

er is een zekere vorm
van vertrouwen
tussen de partners
maar wel nood aan
facilitator
het aantal
netwerkpartners is
zeer groot
er is een relatief hoge
consensus over de
netwerkdoelstellingen
hoge externe eisen
nood aan
verantwoording t.o.v.
een externe instantie
hoge nood aan
coördinatie
hoge nood aan
netwerkcompetenties

-

-

-

-
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-

nodig t.o.v externe
instanties
lage behoefte aan
netwerkcompetenties

Concrete invulling van de governance voor het pilootproject
Werken aan een cultuur van vertrouwen
Een cultuur van vertrouwen is noodzakelijk om op een duurzame manier de sturing van het consortium
te kunnen realiseren.










Een cultuur van vertrouwen komt niet vanzelf. Dit kan gecreëerd worden door dingen te
realiseren, in functie van een ambitie en uitgestippeld (project)plan. Beschouw de uitgewerkte
visie, strategische en operationele doelstellingen als de kapstok om alle acties aan te koppelen,
te sturen en te evalueren. Dit plan is uiteraard dynamisch en kan gaandeweg meer vorm
krijgen maar zal telkens in alle transparantie worden besproken. Vertrek dus van het
locoregionaal actieplan met visie, strategische en operationele doelstellingen, uitgewerkte
acties en timing. Zorg ervoor dat dit locoregionaal actieplan een projectplan wordt dat
gaandeweg wordt aangepast zodat het een levend en gedeeld document is waarin de
uitgestippelde acties – inclusief verantwoordelijkheden - terechtkomen.
Werk voor de gedelegeerde bevoegdheden duidelijke beslissingsprocessen of procedures uit.
Zeker voor enkele cruciale processen zoals in- en uitstappen van partners, het financieel
beheer van het consortium,....

Vertrouwen groeit ook door resultaat. Maak het ambitieuze plan (op korte termijn) concreet
aan de hand van realisaties of casussen die de meerwaarde van de samenwerking voor patiënt
en de betrokken stakeholders aantonen.
Maak de resultaten zichtbaar voor iedereen. Zorg ervoor dat de uitgewerkte indicatoren voor
alle partners zichtbaar zijn onder de vorm van een dasbhoard (indicatoren, gerealiseerde
acties,....) Maak ook geen geheimen over inkomsten en uitgaven.
Definieer op een eenvoudige wijze een huishoudelijk reglement onder de vorm van het
gewenst gedrag. Geen hoogdravende lectuur maar gewenst gedrag dat je graag wenst terug
te vinden in de operationele werking en in elke vergadering.
o Voorbeeld 1: bezorgdheden/opmerkingen worden rechtstreeks op de stuurgroep
uitgesproken en worden niet van tafel geveegd. We aanvaarden constructieve input.
o Voorbeeld 2: een beslissing die we nemen heeft ook een meerwaarde voor de patiënt.
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Bouwen aan een netwerk governance
Of je nu kiest voor een netwerk administratieve organisatie, leiderorganisatienetwerk of
zelfregulerend netwerk om de ‘integratorrol’ op te nemen, het is vooral zaak om een structuur op te
zetten waarbinnen de rollen en verantwoordelijkheden (in functie van de te realiseren doelstellingen)
duidelijk geformuleerd zijn. Dit betekent heel concreet dat voor elke partner duidelijk is op welke wijze
deze partner interageert met het netwerk.
Dit hoeft niet per se een VZW te zijn, maar kan ook een feitelijke vereniging zijn of één van de
stakeholders kan als hub (financieel-juridisch) fungeren. Dit laat toe om snel van start te gaan en geen
tijd te verliezen aan het opmaken van statuten en dergelijke meer.
Ongeacht welke juridische vorm je kiest, is het noodzakelijk een governance model op te zetten dat
transparant is voor alle betrokken partners. En om een netwerk op een goede manier te kunnen
beheren, heb je nood aan:




Een dagelijks bestuur dat dag per dag bestuurt en het projectplan tot uitvoering brengt
Een stuurorgaan dat toelaat om op een efficiënte wijze te sturen en het projectplan kan
aanpassen
Een algemene vergadering waarin alle leden vertegenwoordigd zijn

Belangrijk is om op elk niveau de verantwoordelijkheden duidelijk vast te leggen, bijvoorbeeld:

Op het niveau van de algemene vergadering zijn alle leden van het consortium vertegenwoordigd. De
bevoegdheden van deze vergadering moeten duidelijk zijn vastgelegd. De leden van de algemene
vergadering gaan akkoord met de visie en doelstellingen van het project en geven mandaat aan het
stuurorgaan om binnen de uitgetekende financiële en inhoudelijke kaders van het project het project
verder vorm te geven. Het moet duidelijk zijn welke die kaders zijn en wat door het stuurorgaan kan
worden opgenomen. Tip: op niveau van de algemene vergadering kunnen alle resultaten permanent
zichtbaar worden gemaakt.
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Op niveau van het stuurorgaan zijn de betrokken stakeholders vertegenwoordigd door een
vertegenwoordiger die ze vertrouwen. Het is onmogelijk om alle leden van een consortium te laten
toetreden tot deze ‘stuurgroep’ maar het is wel mogelijk dat alle leden zich vertegenwoordigd voelen
door één persoon die ze vertrouwen op het niveau van het stuurorgaan. Het stuurorgaan zal het
project verder besturen en opvolgen (op basis van het projectplan). Bij voorkeur is het aantal leden
van het stuurorgaan beperkt, zodat dit orgaan ten volle zijn mandaat kan opnemen en dit niet vervalt
in een praatbarak. Vertrouwen tussen de partners in het consortium zal erg belangrijk zijn als basis van
een goede governance structuur.
Ook op dit niveau dienen bevoegdheden te worden vastgelegd, bijvoorbeeld:
o Inclusie/uittreding partners
o Belissen opstart nieuwe activiteit in kader van het project met investering
o Financiële kwartaal bewaking
o …
Op niveau van het dagelijks bestuur zullen de taken worden opgenomen om het projectplan
(goedgekeurd door het stuurorgaan) stap voor stap uit te voeren en het consortium naar behoren te
laten functioneren. De coördinator of eerder integratiemanager zal samen met een aantal personen
die rollen opnemen in de dagelijkse werking van het consortium die nodig zijn om het plan naar
behoren te kunnen uitvoeren.
Onderliggend kunnen ook werkgroepen worden gevormd die input leveren aan het dagelijks bestuur.
Zorg er in dit geval voor dat de ‘purpose’ van elke werkgroep duidelijk is en dat de
personen/organisaties die deel uitmaken van de werkgroep een duidelijk gedefinieerde rol
(=engagement) opnemen met het oog op het welslagen van een werkgroep of doel. Vermijd dat
participanten passief deel uitmaken van een werkgroep, een dagelijks bestuur of stuurorgaan.
Hieronder is een voorbeeld opgenomen van een governancestructuur:

Alle leden van het consortium
1x/jaar

Algemene
vergadering

Vertegenwoordigers van de
beroepsgroepen
(minimaal ZH, HA, TZ,... Cfr gids)

Raad van
bestuur
Dagelijks bestuur
(coördinator+voorzitters WG)
Werkgroep
datamgt
Werkgroep
preventie

Werkgroep
zorgafspraken
Werkgroep
...
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Binnen het dagelijks bestuur zal de coördinator een cruciale rol spelen. Het is wellicht beter (gezien
de verwachtingen als integrator die we aan een coördinator stellen) te spreken over een
integratiemanager. De integratiemanager is niet per definitie de huidige projectcoördinator. De
integratiemanager is de persoon die sterk verbindend binnen de regio zal werken, heeft het nodige
leiderschap om in moeilijke momenten alle aangesloten partners te motiveren op basis van een
gedragen visie, volgt het projectplan op, coördineert de initiatieven, is verantwoordelijk voor een
transparante rapportering en communicatie, zorgt voor een ondersteunend team met experten die
het dagelijks bestuur kunnen vormgeven, geeft inspiratie,....
Deze integratiemanager kan ondersteund worden door een team met uiteenlopende competenties,
bijvoorbeeld de voorzitters van de werkgroepen, mensen met financiële expertise, data
management,…
Tips bij invulling van governance
Hanteer de principes en goede praktijken van zelfsturing/autonomie voor de verschillende
beheersorganen. Meer inspiratie kan je hierover terugvinden op http://www.holacracy.org/.





Definieer voor elk structureel overleg/orgaan een duidelijke ‘purpose’. Maak duidelijk
waarom een orgaan bijdraagt tot de doelstellingen.
Vertrek van scherp geformuleerde rollen die nodig zijn om een ‘purpose’ van een orgaan te
kunnen doen slagen. Wijs rollen toe aan de particanten en vermijd dat leden op een
vrijblijvende manier participeren.
Zorg dat de nodige tijd wordt voorzien voor de invulling van een rol of taak. Maak het
objectief door een calculatie te doen of schat een percentage in. Zorg voor een goed
doordacht beslissingsproces op alle beleidsniveaus. Bijvoorbeeld:
o Er gebeurt een voorbereiding door de persoon/orgaan die het mandaat heeft
o Er is een consultatieronde om verduidelijkende vragen te stellen
o Er is mogelijkheid om een aanvulling/bijsturing te formuleren door de
persoon/orgaan die het voorstel heeft voorgesteld
o Er wordt beslist volgens vooraf afgesproken logica

Elementen van de samenwerkingsovereenkomst
Tussen de verschillende partijen van het consortium is het aangewezen om de afspraken te
formaliseren in een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst dient een aantal zaken te
omvatten:
1. Netwerkpartners van de overeenkomst
2. Doel van de overeenkomst
- Visie en doelstellingen
- Doelgroep
- Regio
3. Voorwerp en basisprincipes
- structuur waar het netwerk ondergebracht wordt en aard van de overeenkomst (VZW,
feitelijke vereniging, organisatie die als hub fungeert…)
- Basisprincipes van samenwerking
4. Governance van het netwerk

8

-

Beschrijving van alle organen, bevoegdheden en samenstelling (bv. dagelijks bestuur,
stuurorgaan, algemene vergadering)
- Profiel en takenpakket integratiemanager
- Expertise ter beschikking van het project (bv op vlak van boekhouding,
datamanagement, …)
5. Functionering van het netwerk
Beslissingsprocedures binnen het consortium over:
- wijziging, hernieuwing of beëindiging van de overeenkomst
- toetredings- of uittredingsmodaliteiten voor partners
- bemiddeling bij conflicten tussen partners
En afspraken over:
- Financieel beheer van het netwerk
- Engagementen van de partners binnen het netwerk
6. Rapportering en communicatie
Tip: BTW vrijstelling
Voor kostendelende verenigingen is er een BTW vrijstelling. Voor meer toelichting hierover verwijzen
we naar deze website: http://www.moorestephens.be/nl/diensten/tax-legal-services/295-btwvrijstelling-voor-kostendelende-verenigingen-new-style-vanaf-1-juli-2016
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BIJLAGE: Internationale voorbeelden
Blue Cross/Blue Shield
Blue Cross Blue Shield (BCBS) is een Amerikaans voorbeeld met 1,35 miljoen verzekerden. Kenmerkend
in dit voorbeeld is dat een deel van de zorgorganisaties met elkaar één AQC groep (Alternative Quality
Contract) vormen (een NAO). De betrokken zorgorganisaties vormen met elkaar het bestuur van de
AQC-groep. Deze AQC groep maakt voor de bekostiging van de zorg van een afgebakende populatie
afspraken met BCBS op basis van circa 34 indicatoren (een shared savingsafspraak). De afspraken
gelden voor alle bij de AQC groep aangesloten zorgverstrekkers (dat is dus één afspraak voor meerdere
verstrekkers - de roze lijnen). Voor de overige zorgverstrekkers die geen onderdeel zijn van de AQC
groep worden separaat afspraken gemaakt tussen de AQC groep en de verstrekkers. Deze afspraken
gelden bovenop de afzonderlijke Fee-For-Service afspraken met BCBS.
Bijzonder in deze situatie is dat de shared savingsafspraken tussen de AQC en BCBS voor kwaliteit
gecorrigeerd zijn. Dit betekent dat de AQC groep een groter deel van de savings kan herinvesteren in
de zorg indien zij hoog scoren op de 34 kwaliteitsindicatoren. Indien de AQC groep laag scoort keert
BCBS een lager percentage van de savings uit.
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NHS England
In dit model is de NHS de leidende partij. Voor de afspraken met een deel van de zorgaanbieders is een
Clinical Commissioning Group (CCG) ingericht waarin zowel de NHS als betaler en de zorgaanbieders
gezamenlijk het contract voor de verschillende aanbieders opstellen. Dit betreft echter maar een deel
van de zorg van deze zorgaanbieders. De overige zorg wordt rechtstreeks door de NHS met de andere
zorgaanbieders gecontracteerd.
Opvallend is dat ook in dit geval een NAO is opgericht voor het maken van de gezamenlijke afspraken
met de zorgaanbieders.

Kinzigtal

AOK

Reguliere Zorg
overeenkomst

Shared Savings Contract
voor de additionele
uitgaven en opbrengsten

Gesundes Kinzigtal

In dit model wordt een aparte NAO opgericht, speciaal voor de shared savingsafspraken. Deze NAO
“Gesundes Kinzigtal” wordt bestuurd door de zorgaanbieders samen met een separate
ondersteuningsorganisatie. Deze NAO wordt gecontracteerd door de verzekeraar (betaler) en
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ontvangt uitsluitend een deel van de besparingen die door de betrokken zorgaanbieders worden
gerealiseerd. Deze NAO sluit contracten met de afzonderlijke zorgaanbieders over de activiteiten
noodzakelijk voor het realiseren van de savings. Ook heeft de NAO de verantwoordelijkheid om met
de zorgaanbieders die niet aangesloten zijn bij het Gesundes Kinzigtal de zorg aan de populatie zo in
te richten dat dit bijdraagt aan de savings. Dit vraagt om specifieke competenties van de NAO.
Toepassing op de pilootprojecten in België
Afhankelijk van de kenmerken van het netwerk, stellen Provan & Kenis (2008) de volgende vormen
voor:

Bron: Provan & Kenis, 2008
Voor de pilootprojecten chronische zorg identificeren we volgende kenmerken:
o Vertrouwen: groeiend
o Aantal netwerkleden: veel
o Doelconsensus: hoog
o Behoefte aan netwerkcompetenties: hoog
Voor de pilootprojecten lijkt het daarom aangewezen om een structuur te kiezen met een Netwerk
Administratieve Organisatie (NAO) waarbij minimaal een aantal consortiumleden uit de eerste en
tweede lijn opgenomen zijn. Indien niet alle consortiumleden opgenomen zijn binnen de NAO, dan
kunnen met deze leden specifieke afspraken gemaakt worden (cfr. stippellijnen in de onderstaande
figuur).
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Piloot project contract
Betaler
(o.a.)RIZIV/ZF
Netwerk
Administratieve
Organisatie

BIJLAGE 2: Kenmerken VZW en feitelijke vereniging
Het onderstaand overzicht geeft een beknopt overzicht van de kenmerken van 2 mogelijke vormen:
een feitelijke vereniging en van een VZW:
Feitelijke vereniging

VZW
Onderhandse of notariële overeenkomst.
of Aantal
verplichte
vermeldingen
in
oprichtingsakte en publicatie in het Belgisch
Staatsblad.

Oprichting

Onderhandse
overeenkomst
stilzwijgend. Geen formaliteiten.

Oprichtingskosten
(Belgisch Staatsblad)

Geen

Rechtspersoonlijkheid

Geen.
Eigendommen
zijn
onverdeeldheid bij alle leden

Aansprakelijkheid

De VZW kan zelf aansprakelijk gesteld
Elk individueel lid staat met zijn worden en diens vermogen is afgescheiden
persoonlijk vermogen in voor de van het privévermogen van de leden
verbintenissen van de vereniging.
(behoudens
bijkomende
persoonlijke
aansprakelijkheid)

180 EUR of 130 EUR (elektronisch) voor de
neerlegging oprichtingsakte (tarieven vanaf
01.08.2013)
in Ja. De VZW kan eigenaar zijn van goederen
en in rechte optreden.
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Bestuur

Wettelijke regeling. Raad van bestuur
Vrij te bepalen. Bij gebreke aan
vertegenwoordigt de vereniging en wordt
overeenkomst wordt de vereniging
benoemd door de algemene vergadering.
vertegenwoordigd door alle leden
Wijze van bestuur kan nader geregeld
samen handelend.
worden in de statuten.

Fiscaal

Geen bijzondere regels. BTWRechtspersonenbelasting
administratie
erkent
feitelijke
toepassing.
verenigingen met BTW-nummer

en

BTW

van
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