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Niet polderen,
maar (be)sturen
Wie de hele Governancecode

Zorg 2017 achter elkaar leest, krijgt niet meteen de indruk dat het om sturen

gaat. Het gaat heel veelover wie met wie moet praten en waarover. Soms lijkt het bij de governance van een
zorginstelling om een 'debatingclub' te gaan. Terwijl het vak van bestuurder primair inhoudt dat er gestuurd
moet worden.
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