Ondersteuning bij implementatie

Governancecode Zorg 2017
De zorgsector hecht grote waarde aan goede governance als resultaat van een
open dialoog. Daarom is sinds 1 januari 2017 de nieuwe Governancecode Zorg
van kracht. De code is ontwikkeld door de brancheorganisaties en geldt als een
lidmaatschapsverplichting voor hun leden. Dit impliceert dat alle bestuurders en
toezichthouders in de zorg ermee te maken krijgen. Wat betekent de nieuwe
code voor uw organisatie? Hoe gaat u de code implementeren? De juridisch
adviseurs gezondheidszorg van Dirkzwager beschikken over gespecialiseerde
kennis om dit proces te begeleiden. Prof. mr. Louis Houwen is coauteur van de
code en trad op als adviseur bij de totstandkoming ervan.

De nieuwe code van de Branche
organisaties Zorg (ActiZ, GGZ
Nederland, NFU, NVZ en VGN) sluit
aan op de belangrijkste ontwikkelin
gen in de zorgsector en de jongste
inzichten op gebied van gover
nance. Het is een richtinggevend en
levend document waarin gedrag en
cultuur een belangrijke plek inne
men. Dit alles is verwoord in zeven
principes van goed bestuur en toe
zicht. Hiermee hebben zorginstellin
gen een instrument in handen om de
governance zo in te richten dat die
bijdraagt aan het waarborgen van
goede zorg, aan het realiseren van
hun maatschappelijke doelstelling
en daarmee aan het maatschappe
lijk vertrouwen. De zeven governan
ceprincipes stimuleren reflectie en
een open cultuur. Goed bestuur en
toezicht komen immers het beste in
dialoog tot stand.
Een verschuiving van regels naar
principes. Die benadering van
governance is vernieuwend, maar
betekent ook dat bestuurders en
toezichthouders niet kunnen vol
staan met afvinklijstjes om aan de
regels te voldoen.

Hoe gaat u dan wel om met de
Governancecode in uw organisatie?
Onze governancedeskundigen den
ken met u mee over het werken met
de code in de dagelijkse praktijk.
Hoe brengt u de dialoog op gang en
hoe past u de zeven principes toe in
uw specifieke situatie?

De zeven principes
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Goede zorg
Waarden en normen
Invloed belanghebbenden
Inrichting governance
Goed bestuur
Verantwoord toezicht
Continue ontwikkeling

Voor meer informatie:
www.governancecodezorg.nl

Ondersteuning
bij implementatie
De sectie gezondheidszorg van
Dirkzwager heeft door de jaren heen
een grote landelijke reputatie opge
bouwd. Naast het specifieke gezond
heidsrecht hebben wij ons toegelegd
op diverse subspecialismen, waar
onder governancevraagstukken.
Prof. mr. Louis Houwen, advocaat en
juridisch adviseur gezondheids- en
ondernemingsrecht, weet als geen
ander wat daarbij komt kijken.
De herziene code stimuleert de dia
loog over belangrijke governancethema’s zoals belangenverstren
geling, accreditatie, omgang met
medezeggenschap en de nieuwe
conflictregeling. Hoe brengt u die
dialoog tot stand? Hoe gaat u de
zeven principes uit de code in uw
organisatie toepassen?
Implementatie van de nieuwe code
roept de nodige vragen op. Wie
kan u daarbij nu beter adviseren
dan diegene die dicht op het vuur
zit? Daarom heeft Dirkzwager een
speciale dialoogsessie en een quick
scan voor u ontwikkeld.

Prof. mr. Louis Houwen is als coauteur en juridisch

Mr. Fabian Keijzer is als senior juridisch medewerker

adviseur zeer nauw betrokken bij het ontwikkelingsproces
nieuwe Governancecode Zorg 2017, net zoals bij de
voorgaande governancecodes. Sinds de code van 2005 is
Louis Houwen vast juridisch adviseur van de Nederlandse
brancheorganisaties in de zorg. Daarnaast is hij als
bijzonder hoogleraar verbonden aan het Health Lab van
TIAS, Universiteit van Tilburg, waar hij onderwijs geeft en
onderzoek doet op het gebied van governance van
semipublieke organisaties. Hij is gastdocent g
 overnance
aan de Radboud Universiteit Nijmegen en verzorgt
regelmatig lezingen en publicaties over dit onderwerp.

werkzaam bij de sectie gezondheidszorg. Hij begon bij
Dirkzwager als kandidaat-notaris ondernemingsrecht
en specialiseerde zich een jaar later als advocaat in de
zorgsector. Deze expertise heeft hij verder ontwikkeld
als docent en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Hij publiceert regelmatig artikelen en
annotaties in wetenschappelijke tijdschriften. Fabian
Keijzer heeft ruime ervaring met vraagstukken op het
gebied van het ondernemingsrecht bij zorginstellingen.
Hij begeleidt fusies, herstructureringen en het opzetten
van samenwerkingsverbanden in de zorg. De governance
van zorginstellingen is een belangrijk thema in al deze
projecten.

Dialoogsessie

Quick Scan

Contact

Wij komen bij u langs voor een ple
naire bijeenkomst met de raad van
bestuur en de raad van toezicht. Een
verhelderende sessie die u helpt om
de dialoog op gang te brengen en
te verdiepen. Wij presenteren u kort
de kernthema’s uit de code en de
actuele governance-ontwikkelingen.
Deze inleiding vormt de basis voor
een inhoudelijke discussie over de
specifieke toepassing van de code
in uw organisatie. Kortom, een goed
gesprek over good governance.

Wilt u direct weten in hoeverre uw
organisatie voldoet aan de nieuwe
code? Laat ons een quick scan
doen van uw huidige statuten en
reglementen. Na deze beoorde
ling heeft u een goed overzicht van
alle aandachts- en verbeterpunten.
Zo kunt u efficiënt aan de slag met
de implementatie. De quick scan
vindt plaats als voorbereiding op de
dialoogsessie, maar kunnen wij ook
losstaand voor u uitvoeren.

Voor een afspraak voor een dia
loogsessie en/of een quick scan of
voor meer informatie kunt u contact
opnemen met:

prof. mr. Louis Houwen
houwen@dirkzwager.nl

mr. Fabian Keijzer
keijzer@dirkzwager.nl
Beiden bereikbaar via
(024) 381 31 28
Zie ook:
dirkzwagergezondheidszorg.nl

Maak kennis met Dirkzwager
Dirkzwager is een (inter)nationaal opererend advocaten- en
notarissenkantoor met vestigingen in Arnhem en Nijmegen
en ruim 250 medewerkers. Wij bieden specialistische
juridische kennis op vrijwel alle terreinen, waaronder aan
sprakelijkheid-, schade en verzekeringsrecht, arbeidsrecht,
gezondheidszorg, IE/IT, ondernemingsrecht, overheid en
vastgoed. Deze secties wisselen onderling kennis uit, zodat al
onze cliënten alle aanwezige kennis kunnen benutten. Wij
verdiepen ons uitvoerig in de branches waarin onze zakelijke
cliënten actief zijn en in de wereld waarin zij opereren. Zo
kunnen wij onze juridische dienstverlening optimaal op de
diverse ondernemingen afstemmen.
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