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Masterclass Goede Raad voor Commissarissen  
21 inzichten voor toezichthouders en bestuurders

Je krijgt inzichten aangereikt, die je aan het
denken kunnen zeFen, maar ook direct toepas-
baar kunnen zijn in jouw rol als toezichthouder.

Puck Dinjens

Volgende bijeenkomst



Vandaag

Wim van Hennekeler

Masterclass Foute Besluiten 
Patronen en oorzaken 

Leerlijn Goed Bestuur

































‘Tevens werd 
zijn lange aanstelling 

als risico voor 
intern debat en 

tegenspraak gezien.’





• RvT a&ankelijk van info RvB en weinig verbinding met andere geledingen; 
• Veel aandacht voor financiën (was nodig) en niet voor kwaliteit en paAëntveiligheid; 
• Bij vragen aan RvB nam de RvT genoegen met informaAe over benchmarks; 

ze lieten zich door succes verblinden en waren onvoldoende kriAsch; 
• RvT besprak kwetsbaarheid van eenhoofdig RvB maar kwam niet tot besluit; 
• RvT koos voor beloning RvB met marktaandeel en ranking als toetsing. 

hEps://eursafety.eu/wp-content/uploads/maasstad.pdf

Conclusies Commissie-Lemstra





S"ch"ng Energie Academie

Onderzoek naar aanleiding van het faillissement van de Stichting Energie Academie, 12 September 2021 

Rapport Berenschot:
• Complexiteit onderschat
• Business case onvoldoende doordacht
• Gebrek aan zakelijkheid en organisatorisch vermogen
• Verziekte sfeer, bestuurders konden niet door één deur
• Geen duidelijke governance structuur





Interview met Arjan van Gils, 
wethouder Ro7erdam.

NRC 7 okt 2021 



Zes onderliggende patronen

• Dominante hiërarchie

• Onvolledige informa3e

• Groepsdenken

• Onderscha8e complexiteit

• Machobesluiten

• Bonus bias



Hoe dan ook, ikzelf heb het ook daarna nog weer 
gedaan: omdat het politiek uitkomt, iets regelen op een 
manier waarvan je weet "oeh, dat is in de uitvoering 
moeilijk". Daar ligt een wortel en dat is een les. (Wiebes) 

Parlementaire Commissie Kinderopvangtoeslagen 
‘Ongekend Onrecht’
December 2020 

Een goede organisatie is niet een organisatie die nooit fouten maakt...
Een organisatie wordt alleen maar een goede organisatie als iedereen een 
vlaggetje kan plaatsen en zeggen: wat is hier aan de hand? (Wiebes) 

Hoe gaan we goed om met signalen, signalen van mensen van de 
werkvloer? Dat vraagt een cultuur van een organisatie die wil leren, 
dilemma's wil delen, samen wil werken. Daar zijn we met elkaar 
stappen aan het zetten en daar moet het beter. (Leijten, FIN) 

Je moet organiseren dat verantwoordelijke bewindspersonen 
altijd geconfronteerd worden met de gevolgen van hun 
beleid. Het gaat erom dat die afstand kleiner wordt. (Asscher) 





Dominante hiërarchie

• Objec3veren
• Beter besluiten is ook in het belang van ‘de macht’ 

Countervailing powers
• Evalueer besluitvormingsproces en –kwaliteit



Onvolledige informatie

• Gebruik afwisselende informatiebronnen
• Ga op zoek naar nieuwe feiten
• Bezie kritisch de ‘managementinformatie’, missen we zaken?
• Data
• Frisse blik



Groepsdenken

• Organiseer tegenspraak en inzichten van buiten
• Zorg voor diversiteit (gender, cultuur, s3jl, aLtude, ervaring)
• Koester andersdenkenden
• Leer lateraal denken



Onderscha8e complexiteit

• Pak de schaar. Maak besluiten behapbaar, bv. over deelprojecten
• Zorg voor goede monitoring van het verloop
• Bouw mogelijkheden voor bijsturen in, op hoofdlijnen en deelprojecten
• Regel accountability, ook voor deelprojecten
• Maak gezamenlijk een driedimensionele roadmap van tevoren en zie de 

onderlange aTankelijkheden



Machobesluiten

• Ga goed na welke afwegingen spelen
• Breng bijbedoelingen in beeld
• Ook hier: diversiteit
• Ra3onaliseer het besluit, abstraheer van de emo3e



Bonus bias

• Objec3veer drijfveren en breng ze in beeld
• Bespreek in hoeverre deze een rol spelen bij besluitvorming
• Betrek mensen bij het besluit voor wie die drijfveren niet gelden

(al is het maar als klankbord)
• Check mogelijke impact van het besluit op betrokkenen zelf
• Doe een pre-mortem (als dit besluit niet goed uitpakt, waar ligt

dat dan aan?)





https://wimvanhennekeler.com

wim.van.hennekeler@gmail.com

Hartelijk dank!

WIM VAN HENNEKELER
C O N S U L T I N G

https://wimvanhennekeler.com/

