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Hoofdstuk 6 
 
Patiënten in de cloud van Paul  

Renée Bouwman & Roland Friele 

 

In  de wordcloud  van  de  titels  van  de  publicaties  van  Paul  Robben  steken  drie 
begrippen boven alle andere uit: ‘care’, ‘health’ en ‘patients’. Een hoofdstuk in dit 
Liber  Amicorum  voor  Paul  over  het  perspectief  van  patiënten  op,  de  rol  van 
patiënten in en het belang van patiënten bij het toezicht is dus zeker op zijn plaats. 
Wij, Renée Bouwman en Roland Friele, hebben vooral met Paul samengewerkt rond 
de het proefschrift van Renée – The patient’s voice as a game changer in regulation 
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– waarop Renée in 2016 promoveerde. We kijken met erg veel plezier terug op die 
periode. Tenslotte: het onderwerp burgers en toezicht is een spannend onderwerp. 
Volop redenen om dit hoofdstuk ter hand te nemen.  

Daar komt opeens de burger  
In zijn oratie beschrijft Paul dat de burger in het toezicht tussen 2001 en 2005 vooral 
ontvanger  was  en  werd  geïnformeerd  (Robben,  2010).  De  Inspectie  voor  de 
Gezondheidszorg  (IGZ)  zet  zich  in  voor  kwaliteit  en  veiligheid.  Burgers  kunnen 
vertrouwen stellen in de bescherming, ook door toezicht, van publieke belangen 
(Ministerie  van  Binnenlandse  Zaken  en  Koninkrijksrelaties,  2005).  In  het 
meerjarenbeleidsplan  van  de  IGZ  2012‐2015  is  sprake  van  forse 
accentverschuivingen. De Inspectie richt zich nog steeds tot burgers, maar nu ook 
met openbare inspectieresultaten. Daarnaast wil de Inspectie meer gebruikmaken 
van  burger‐  en  patiënteninformatie  en  zoekt  de  samenwerking met  burgers  en 
patiënten  in  het  concrete  toezicht  en  het  toezichtbeleid  (IGZ,  2011). Was begin 
deze eeuw de burger vooral ‘klant’, iemand die informatie krijgt en op basis hiervan 
kan vertrouwen op de kwaliteit van de zorg, in het Inspectiebeleid van tien jaar later 
is de burger ook partner en medeproducent.  

De meeste  inspecteurs  hebben  een  achtergrond  als  zorgverlener.  Dat  is min  of 
meer logisch. Ze moeten immers toezien op de kwaliteit van die zorgverlening en 
dan is het nuttig om daar verstand van te hebben. Die achtergrond draagt ook bij 
aan de gewenste responsiviteit van de Inspectie. Responsiviteit, dat wil zeggen de 
mate waarin de Inspectie erin slaagt te anticiperen op de zorgpraktijk waarop zij 
toezicht  houdt,  is  nodig  omdat  de  besluiten  en maatregelen  die  de  inspecteurs 
nemen ook in de lokale zorgpraktijk moeten worden geïmplementeerd zodat deze 
leiden  tot  verbetering  (Lonsdale,  2008).  Inspecteurs  bij  de  Inspectie  hebben 
gemiddeld  12  jaar  in  een  uitvoerende  functie,  het  management  of 
wetenschappelijke  functies  in  de  gezondheidszorg  gewerkt  voordat  ze  bij  de 
Inspectie gaan werken (Kist & Hutschemaekers, 2006; Robben & Hutschemaekers, 
2008). Dit betekent wel dat het medische model, dat gericht  is op professionele 
standaarden en normenkaders van het veld, vaak een dominante rol speelt bij het 
reconstrueren  en  beoordelen  van  medisch  vermijdbare  schade,  klachten, 
patiëntveiligheid en kwaliteit door inspecteurs.  

Ook  de  wettelijke  basis  van  het  toezicht  ligt  in  het  houden  van  toezicht  op 
professionele normen. In de Thematische wetsevaluatie bestuursrechtelijk toezicht 
op  de  kwaliteit  van  zorg  (Legemaate  et  al.,  2013)  wordt  geconstateerd  dat  de 
huidige  toetsingskaders  (van  de  IGZ)  onvoldoende  handvatten  bieden  om  in  de 
praktijk  van  normstelling  het  geluid  van  de  patiënt  te  laten  doorklinken.  In 
aanbeveling 35 wordt gesteld dat het belangrijk is om naast medisch‐professionele 
normen met betrekking tot kwaliteit ook normen ten aanzien van de kwaliteit van 
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de  organisatie  en  bejegening  te  expliciteren  en  te  hanteren  in  het  kader  van 
toezicht.  Toch zien we in andere wettelijke kaders een grotere betrokkenheid van 
patiënten  bij  activiteiten  die  de  Inspectie  aangaan.  Denk  daarbij  aan  de  Wet 
kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) waarin zorginstellingen patiënten of 
familie  in  ieder  geval  informeren  over  de  uitkomsten  van  onderzoek  naar 
calamiteiten.  De  Inspectie  op  haar  beurt,  gaat  na  in  hoeverre  zorgaanbieders 
patiënten  of  familie  daadwerkelijk  hebben  betrokken  of  geïnformeerd  bij  een 
calamiteit en het onderzoek ernaar.  

Dat die burger belangrijker wordt in het werk van de IGZ staat niet op zich. Er  is 
sprake  van  politieke  druk  en  van  een,  hiermee  samenhangende,  bredere 
maatschappelijke stroom. De ontwikkelingen binnen de IGZ zijn daar een uitvloeisel 
van.  Denk  aan  de  roep  vanuit  de  Tweede  Kamer  om  lekeninspecteurs, 
ervaringsdeskundigen  of  ‘mystery  guests’  in  te  zetten  bij  het  toezicht  in  de 
ouderenzorg (Adams, et al., 2015; Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport, 
2016; Paul & Adams, 2013; Stoopendaal, 2015). Parallelle ontwikkelingen zien we 
bij andere toezichthouders, hoewel niet allemaal even synchroon.  

In dit hoofdstuk gaan we nader  in op de relatie burger‐toezicht. We gaan vanuit 
verschillende perspectieven op deze relatie in. Allereerst vanuit een theoretische 
invalshoek, waarbij we nader analyseren welke rollen burgers kunnen spelen bij het 
toezicht, zoals de rol van ‘klant’ of die van ‘medeproducent’. Daarna maken we een 
uitstapje naar de  Inspectie voor het Onderwijs – die zich expliciet neerzet als de 
vakbond  voor  leerlingen  –  patiënten  zelf  en  we  kijken  naar  de  Nationale 
Ombudsman.  

De achtergrond van het burgerperspectief 
De Inspectie baseert haar beleid mede op de theorie van  ‘responsive regulation’ 
(Ayres &  Braithwaite,  1992).  Deze  theorie wordt  door  toezichthouders  gebruikt 
voor  de  ontwikkeling  van  hun  beleid  en  strategieën.  In  deze  theorie  komen we 
beide rollen van de burger tegen: die van klant en die van medeproducent.  

De  theorie  geeft  een  onderbouwing  voor  de  inrichting  van  de  relatie  tussen 
toezichthouder  en  ondertoezichtstaanden  en  de  bepaling  van  of  en  welke 
maatregelen  moeten  worden  genomen  door  toezichthouders  in  het  geval  van 
slechte  kwaliteit.  Het  idee  achter  deze  strategie  is  dat  het  merendeel  van  de 
ondertoezichtstaanden te vertrouwen is en intrinsiek gemotiveerd is om het goede 
te doen en te handelen in het belang van de burgers/gebruikers. Kwaliteit van de 
dienstverlening  is  de  verantwoordelijkheid  van  de  aanbieders,  die  dat  in  veel 
gevallen ook waarmaken. Wantrouwen ondermijnt de professionele motivatie en 
verantwoordelijkheid  en  brengt  hoge  toezichtlasten  met  zich  mee.  Volgens  de 
theorie van responsive regulation, zijn toezichtstrategieën flexibel en gebaseerd op 
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dialoog met de ondertoezichtstaanden. Deze strategie legitimeert een doelmatige, 
in dit geval selectieve en zuinige inzet van toezichtmiddelen, waarbij wel het doel 
gerealiseerd  wordt:  verantwoord  vertrouwen  in  de  zorg.  Deze  toezichtstrategie 
richt zich primair tot de zorgaanbieder. De primaire verantwoordelijkheid voor de 
kwaliteit en veiligheid ligt bij die zorgaanbieder. De patiënt speelt hier de rol van 
‘klant’  en  ‘betaler’  omdat  hij  erop  kan  rekenen  dat  de  toezichthouder  op  een 
effectieve en doelmatige manier zijn werk doet.  

Een ander belangrijk element in de theorie van responsive regulation is het begrip 
‘tripartisme’. Tripartisme is een democratisch mechanisme om burgers een stem te 
geven  in  toezicht.  Het  idee  achter  tripartisme  is  dat  een  derde  groep  die  de 
belangen  van  burgers  behartigt  aansluit  bij  het  onderhandelingsproces  tussen 
toezichthouder  en  ondertoezichtstaande,  bijvoorbeeld  een  groep  patiënten  of 
consumenten.  Zij  nemen  daarbij  plaats  aan  de  vergadertafel.  Tripartisme  zou 
‘capture’ (inkapseling) van inspecteurs of toezichthouders kunnen voorkomen. Bij 
‘capture’  is  sprake  van  een  verminderde  afstand  tussen  toezichthouder  en 
ondertoezichtstaande, waarbij de toezichthouder teveel beïnvloed wordt door de 
ondertoezichtstaande en daarbij het publieke belang uit het oog dreigt te verliezen. 
Bovendien kan door tripartisme het belang en het perspectief van de consument 
worden ingebracht in het toezicht. Hier komt de burger als ‘participant’ naar voren, 
die als ‘medeproducent’ bijdraagt aan de kwaliteit en effectiviteit van het toezicht.  

In onderzoek naar service‐kwaliteit en consumentengedrag bestaat de overweging 
dat mensen actief deelnemen aan de openbare diensten die ze gebruiken, en hun 
voorkeuren  en  perspectieven  uiten  zodat  de  diensten  kunnen  inspelen  op  hun 
behoeften.  Mensen  geven  met  hun  reactie  –  opstappen  (exit)  of  hun  stem 
verheffen  (voice)  –  aan  hoe  de  zaak  verbeterd  moet/kan  worden  (Hirschman, 
1970).  In  de  gezondheidszorg  speelt  de  exit‐strategie  een  bescheiden  rol.  Het 
onderzoek naar  service‐kwaliteit  introduceert een belangrijk onderscheid  tussen 
twee elementen in de rol van de consument als beoordelaar van de kwaliteit van 
dienstverlening. Klassiek  is de  rol  als  informatieverstrekker:  consumenten geven 
informatie  over  de  ervaren  kwaliteit  van  een  dienst.  Verdergaand  is  de  rol  als 
bepaler  van  de  agenda;  dan  bepalen  consumenten  de  aspecten  van  de 
dienstverlening  die  er  volgens  hen  toe  doen.  Een  combinatie  van  beide 
benaderingen zien we  in  sommige onderzoeken naar patiënten‐ervaringen  in de 
zorg,  zoals  de  CQ‐index,  waarbij  patiënten  enerzijds  gevraagd  wordt  welke 
aspecten  van  de  zorgverlening  voor  hen  van  belang  zijn  en  waarbij  patiënten 
anderzijds wordt gevraagd naar hun ervaringen op deze aspecten (van Campen et 
al., 1995). Bij de vaststelling van het oordeel over de kwaliteit worden  items die 
patiënten  belangrijk  vinden  zwaarder  gewogen  dan  items  die  patiënten minder 
belangrijk  vinden.  Een  volwaardige  invulling  van  de  rol  van  patiënten  als 
medeproducent houdt in dat niet alleen wordt gevraagd naar hun ervaringen, maar 
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dat  ook  wordt  nagegaan  welke  thematiek  voor  patiënten  van  belang  is  en  dat 
hiermee rekening wordt gehouden.  

Tenslotte  is  er  nog  een  vrij  specifieke  manier  waarop  toezichthouders  worden 
geconfronteerd met de ervaringen van patiënten: de meldingen van klachten door 
burgers. Burgers hebben de mogelijkheid om klachten over de gezondheidszorg te 
melden bij de Inspectie. Er zijn echter verschillen in de rol die klachten vervolgens 
kunnen  spelen  bij  het  toezicht  op  kwaliteit  van  zorg.  In  Finland  bijvoorbeeld, 
kunnen patiënten klachten bij de toezichthouder indienen over de kwaliteit van de 
gezondheidszorg, die vervolgens de legitimiteit van de klacht beoordeelt (Hiivala, 
Mussalo‐Rauhamaa,  &  Murtomaa,  2015;  Valvira,  2011).  We  noemen  dit 
‘individuele  klachtbehandeling’,  die  gericht  is  op  het  bieden  van  een  vorm  van 
rechtvaardigheid  aan  de  persoon  met  een  klacht.  In  andere  landen  zoals  het 
Verenigd  Koninkrijk,  Australië  en  Nederland,  is  klachtenbehandeling  niet  de 
primaire taak van de toezichthouder. Die taak ligt bij de individuele zorgaanbieder. 
Signalen afkomstig van klachten kunnen door de Inspectie wel worden gebruikt om 
de  prestaties  van  individuele  zorgverleners  te  monitoren  (Adams,  van  de 
Bovenkamp, & Robben,  2013; CQC,  2015; Waltonet  al.,  2012). Deze manier  van 
omgaan met klachten is niet gericht op de persoon met een klacht. Het gaat om de 
informatie die uit klachten te halen is, op grond waarvan de Inspectie beslissingen 
kan nemen over haar  toezicht. De  Inspectie  legt dit uit aan klagers, door aan  te 
geven dat zij alleen ingaat op klachten die verwijzen naar een structureel probleem, 
waarbij wellicht ingrijpen van de Inspectie nodig is.  

Voor mensen die een klacht indienen is dit lastig te begrijpen. Er is een discrepantie 
tussen wat klagers willen bereiken door hun klacht te melden en het beleid van de 
Inspectie. Veel patiënten met een klacht vinden dat hun klacht betrekking heeft op 
een  structureel  probleem  van  een  zorgaanbieder  dat  andere  patiënten  ook  kan 
raken, terwijl de Inspectie de meeste klachten niet als structureel ziet en ze dus niet 
in behandeling neemt (Bouwman, Bomhoff, & Friele, 2014; Bouwman et al., 2015). 
Het onbegrip dat klagers mede hierdoor hebben ervaren heeft  in de jaren 2009‐
2013  geleid  tot  verschillende  onderzoeken,  allereerst  van  de  Nationale 
Ombudsman en later ook geïnitieerd door het Ministerie van VWS (De Nationale 
Ombudsman, 2009, 2011a, 2012; van der Steenhoven, 2012; Sorgdrager, 2012). 

Met deze begrippen gaan we in de volgende paragrafen aan de slag: de patiënt als 
klant, als bron van informatie, als medebepaler en als aanbrenger van klachten.  

De rol van burgers bij het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs  
Tijdens het, mede door Paul georganiseerde, symposium Burger en Toezicht op 21 
December 2016 aan Tilburg University ging Arnold Jonk, hoofdinspecteur Primair 
en (voortgezet) Speciaal Onderwijs in op de plek van leerlingen in het toezicht van 
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de Inspectie van het Onderwijs (verder: Onderwijsinspectie). De inhoud van deze 
paragraaf is aan deze inleiding ontleend.  

De  Onderwijsinspectie  ziet  zich,  aldus  Jonk,  als  vakbond  voor  de  leerling.  De 
Inspectie heeft voor deze benadering gekozen, omdat de positie van leerlingen en 
ouders niet sterk is in het Nederlandse onderwijs. Juridische wegen om als kind of 
ouder  ‘je  recht’  te  halen  zijn  erg  onaantrekkelijk  en  de  uitkomst  ongewis.  Het 
beleidsdomein  wordt  goeddeels  gedomineerd  door  volwassenen;  vooral 
schoolbestuurders, organisaties van leraren, deskundigen en politici. Daarom kiest 
de Onderwijsinspectie ervoor de vakbond voor leerlingen te zijn.  

Vergelijkbaar  met  de  IGZ  ontvangt  de  Onderwijsinspectie  individuele  klachten, 
maar  behandelt  ze  deze  klachten  niet.  Daarvoor  zijn  aparte  onafhankelijke 
klachtencommissies. De Onderwijsinspectie ziet in de klachten wel een belangrijke 
bron van informatie die mede sturend is voor het werk van de Inspectie, voor de 
vormgeving van risicoanalyses en het onderzoek. Net als bij de IGZ constateert de 
Onderwijsinspectie dat het lastig is uit te leggen aan mensen met een klacht dat zij 
geen individuele klachten behandelt maar de informatie wel gebruikt. Vanuit het 
perspectief van de Onderwijsinspectie is de behandeling van individuele klachten 
een zwak punt in het Nederlandse onderwijsstelsel.  

Daarnaast  kent  de  Onderwijsinspectie  twee  vormen  van  toezicht: 
instellingstoezicht  en  stelseltoezicht.  Voor  het  instellingstoezicht  geldt  dat 
oordelen  altijd, mede,  gebaseerd worden op onderzoek naar  de  ervaringen  van 
leerlingen.  Leerlingen  zijn  hier  dus  leverancier  van  voor  de  Inspectie  essentiële 
informatie. Bij moeilijke besluiten is het leerlingenbelang doorslaggevend, zo wordt 
gesteld. De oordelen van de Inspectie zij allemaal openbaar. Leerlingen en ouders 
zijn  daarbij  ook  ‘klant’  van  toezichtinformatie.  Bij  het  stelseltoezicht  zoekt  de 
Inspectie  naar  thema’s  die  van  belang  zijn  voor  leerlingen, maar  de  individuele 
school overstijgen.  Jonk plaatste daarbij de kanttekening dat de  informatie over 
scholing niet gezien moet worden als een ‘campinggids’.  

De Onderwijsinspectie ontwikkelt  ook nieuwe manieren om het perspectief  van 
leerlingen meer tot zijn recht te laten komen. Een voorbeeld is het document ‘De 
staat van de  leerling 2016’,  gemaakt door  leerlingen, met  inspirerende verhalen 
van leerlingen over wat voor hen een school een ‘droomschool’ maakt (Inspectie 
van het Onderwijs, 2016).  

In het werk van de Onderwijsinspectie is de burger in dit geval vooral de leerling. 
De leerling is bron van informatie en klant. De leerling als producent is ook aanwezig 
in  het  beleid  van  de  Inspectie:  oordelen  worden  altijd,  mede,  gebaseerd  op 
onderzoek  naar  de  ervaringen  van  leerlingen.  Daarnaast  zien  we  ook  een 
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ontwikkeling dat leerlingen medebepaler worden, in ‘De staat van de leerling 2016’. 
Dit is een recente ontwikkeling (Inspectie van het Onderwijs, 2016).  

De patiënt over het patiëntenperspectief 
Nederlandse  burgers  hechten  een  groot  belang  aan  de  Inspectie,  maar  weten 
tegelijk weinig van het werk van de IGZ. De Inspectie is voor hen een ‘low interest 
good’ (Bouwman et al., 2015; Brabers, Reitsma, & Friele, 2013), waar wel heel veel 
van wordt verwacht. Op de vraag wie primair verantwoordelijk is voor de kwaliteit 
van de gezondheidszorg, zetten burgers de Inspectie op de eerste plaats, gevolgd 
door de professionals in de zorg, de Minister, de Europese unie, en ze zetten zichzelf 
op de laatste plaats. Deze ambivalentie is ook geobserveerd in ander onderzoek. 
Wanneer mensen niet goed geïnformeerd zijn of emotioneel betrokken zijn, kiezen 
ze voor een grote rol van de overheid (Boutellier, 2013).  

Nederlanders vinden het daarbij wel belangrijk dat de  Inspectie patiënten actief 
betrekt  bij  het  toezicht  op  de  kwaliteit  van  zorg  (Bouwman,  Reitsma,  &  Friele, 
2015),  niet  zozeer  door  henzelf  maar  eerder  via  een  patiëntenorganisatie.  Die 
patiëntenorganisatie treedt dan op als hun vertegenwoordiging en draagt thema´s 
aan die patiënten belangrijk vinden. Gesprekken met patiëntenorganisaties kunnen 
daarmee  bruikbaar  zijn  voor  de  Inspectie,  om  zo  meer  inzicht  te  krijgen  in  de 
onderwerpen die patiënten belangrijk vinden.  

De Inspectie  is ook op zoek gegaan naar andere manieren om patiënten bij haar 
werk  te  betrekken  (van  de  Bovenkamp & Adams,  2012;  Stoopendaal,  2015).  Zo 
verkende de  Inspectie mogelijkheden om sociale media en waarderingswebsites 
hiervoor  in  te  zetten.  Vooral  ZorgKaartNederland.nl  bleek  een  bruikbare 
informatiebron  voor  het  toezicht,  in  tegenstelling  tot  Facebook  en  Twitter 
(Kleefstra, 2016). Ook burgers denken dat websites als Twitter en Facebook geen 
goede plekken zijn voor de Inspectie om naar ervaringen van patiënten te zoeken. 
Zij  zien  net  als  de  Inspectie  meer  in  het  gebruik  van  informatie  van 
ZorgKaartNederland.nl of patiëntenfora. Ook zijn veel mensen terughoudend met 
het delen van negatieve ervaringen met de gezondheidszorg op internet (Bouwman 
et al., 2015).  

Mensen zijn sowieso terughoudend met het delen van negatieve ervaringen over 
de zorg. Uit onderzoek blijkt dat klachten in de zorg, of die nou gemeld zijn bij de 
zorgaanbieder of bij de Inspectie, vaak maar het topje van de ijsberg zijn (Wessel et 
al.,  2012).  In  de  ouderenzorg  bijvoorbeeld,  ervaren  mensen  drempels  om  hun 
klacht te melden, omdat zij niet als ‘moeilijk’ willen worden gezien (Bomhoff, Paus, 
&  Friele,  2013).  Ook  al  zijn  gemelde  klachten maar  een  klein  gedeelte  van  het 
daadwerkelijk  aantal  negatieve  ervaringen  in  de  zorg,  deze  kunnen  wel  een 
waardevol  inzicht  geven.  De  thematiek  die  patiënten melden  bij  de  Inspectie  is 
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breed. Naast  de  klinische  aspecten  spelen  ook  organisatorische  factoren  en  het 
contact met de zorgverlener een rol. Ook zijn er verschillen tussen zorgsectoren in 
de onderwerpen die patiënten bij de Inspectie aandragen. Zo ervaren patiënten in 
de  verpleging  en  verzorging  vaker  organisatorische  problemen,  en  komen  in  de 
geestelijke  gezondheidszorg  vaker  problemen  omtrent  patiëntenrechten  voor 
(Bouwman,  2016).  Wanneer  we  het  patiëntenperspectief  op  kwaliteit  van  zorg 
vergelijken met dat van de  Inspectie, dan zien we verschillen. Voor de  Inspectie 
blijken vooral klachten over klinische aspecten relevant bij het beoordelen van de 
kwaliteit van zorg,  terwijl patiënten andere percepties hebben van kwaliteit van 
zorg. De verschillen in perspectieven sluiten aan bij eerder onderzoek: de mismatch 
tussen  de  ‘biomedische  agenda’  van  gezondheidssystemen  en  ‐instituten  en  de 
‘leefwereld’ van patiënten (Greenhalgh, Robb, & Scambler, 2006). De problemen 
die mensen ervaren in de zorg, en de verschillen tussen zorgsectoren, zouden wel 
aanleiding kunnen zijn voor de Inspectie om haar agenda op baseren. 

De Nationale Ombudsman over het patiëntenperspectief 
De  Inspectie  is  vaak  onderwerp  van  onderzoek  geweest  van  de  Nationale 
Ombudsman.  Mensen  die  een  klacht  hebben  over  het  handelen  van  een 
overheidsorgaan, zoals de Inspectie, kunnen bij de Nationale Ombudsman terecht. 
De  casus  baby  Jelmer,  ook  behandeld  door  de  Ombudsman  (Nationale 
Ombudsman, 2011a), heeft zelfs tot onderzoek geleid dat begeleid werd door Paul 
Robben (Bouwman, 2016).  

De adviezen van de Ombudsman richting Inspectie op het gebied van omgaan met 
burgers richten zich vooral op het bieden van een luisterend oor. De Inspectie dient 
zich  ‘behoorlijk  te  gedragen’.  Hierbij  speelt  het  belang  van  procedurele 
rechtvaardigheid,  dat  als  basis  dient  voor  de  behoorlijkheidsnormen  die  de 
Nationale  Ombudsman  toepast  op  overheidshandelen.  Procedurele 
rechtvaardigheid  wordt  door  betrokkenen  ervaren  wanneer  voldaan  wordt  aan 
elementaire eisen van goede omgang met elkaar: dat je gehoord wordt, dat je met 
je  inbreng  de  procedure  en  de  uitkomst  ervan  kunt  beïnvloeden.  Er  zijn  aan 
procedurele rechtvaardigheid twee belangrijke effecten verbonden: de autoriteit 
die uiteindelijk beslist verkrijgt ermee legitimatie, wat wil zeggen dat de genomen 
beslissing aanvaard wordt.  Bovendien ontstaat vertrouwen in het juiste handelen 
van de autoriteit. Juist bij het nemen van negatieve beslissingen heeft procedurele 
rechtvaardigheid  een  sterke  werking.  Betrokkenen  aanvaarden  negatieve 
beslissingen op voorwaarde dat ze serieus genomen zijn, met respect behandeld 
zijn en de overtuiging hebben dat hun belangen en zienswijze meegenomen zijn in 
het besluitvormingsproces (Nationale Ombudsman, 2011b; Tyler, 2000).  

De Nationale  ombudsman  gelooft  erin  dat  het  perspectief  van  burgers  geborgd 
moet  worden  in  alles  wat  de  overheid  doet,  en  vindt  het  van  belang  dat 
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Rijksinspecties open en duidelijk zijn richting de burgers over wat zij wel en niet 
kunnen verwachten. De burger heeft behoefte aan een luisterend oor en wil graag 
dat de Inspectie begrip heeft voor zijn emotie; ook als de Inspectie zijn zaak niet 
individueel kan behandelen (Nationale Ombudsman, 2016).  

Conclusie 
In vrijwel alle publicaties van Paul Robben komt het onderwerp ‘burgers’ aan de 
orde. In zijn oratie gaat hij in op de ontwikkelingen binnen de Inspectie over de rol 
van de burger bij  het  toezicht  (Robben, 2010).  In deze bijdrage hebben wij drie 
vormen waarin de burger terugkeert in het toezicht op een rijtje gezet. 

De burger als klant 
De oudste rol van de burger, zoals Robben die ook signaleert, is die van klant. De 
toezichthouder  draagt  er  met  haar  toezicht  aan  bij  dat  de  burger  erop  kan 
vertrouwen dat de gezondheidszorg veilig  is en van goede kwaliteit. Dat doet de 
Inspectie door ‘er te zijn’ maar ook door inzicht te geven in de ‘staat van de zorg’. 
Deze rol zien we ook terug bij de Inspectie voor het Onderwijs. Deze Inspectie gaat 
zo  ver  dat  zij  over  elke  school  in  een  openbaar  rapport  haar  bevindingen 
rapporteert. 

Paul Robben wijst in dit verband wel op het bestaan van een informatieparadox. De 
Inspectie maakt toezichtsinformatie openbaar om zich te verantwoorden naar de 
burger, de patiënt te informeren en instellingen aan te zetten tot verbetering. Die 
informatievoorziening  zou  moeten  bijdragen  aan  het  beoogde  doel  van  de 
Inspectie: gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg. Toch zit hier ook het 
risico  in  dat  deze  communicatie  anders  uitpakt,  in  de  vorm  van  ‘naming  and 
shaming’ (van Erp, 2009). Zeker als de aandacht uitgaat naar die zorgaanbieders die 
onder  verscherpt  toezicht  staan.  Dan  kan  deze  vorm  van 
handhavingscommunicatie, mede door aandacht voor incidenten door de media, 
juist bijdragen aan het wantrouwen onder burgers over kwaliteit van de zorg en 
over  de  Inspectie  (Robben,  Bal,  &  Grol,  2012).  Ook  door  de  Onderwijsinspectie 
wordt  een  kanttekening  geplaatst  bij  de  burger  als  klant:  de  rapportages  over 
scholen moeten niet gezien worden als ‘camping‐gids’.  

De burger in de rol als klant van de toezichthouder is de meest traditionele rol. De 
invulling  van  deze  rol  is  echter  niet  vanzelfsprekend.  Ontwikkelingen  in  andere 
domeinen, zoals de grote aandacht voor incidenten in de media en de opkomst van 
allerlei keuze gidsen – zoals een campinggids – brengen met zich mee dat, bij gelijk 
blijvende inhoud, de betekenis van toezichtsinformatie voor burgers verandert en 
daardoor mogelijk niet meer aansluit bij waar deze aanvankelijk voor bedoeld is.  
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De burger als medeproducent 
In  zowel  het werk  van  de  IGZ  als  de Onderwijsinspectie  hebben  ervaringen  van 
patiënten  of  leerlingen  een  belangrijke  plaats.  De  IGZ  neemt  onderzoek  van 
patiëntenervaringen mee in haar werk en de Onderwijsinspectie stelt met zoveel 
woorden  dat  ze  geen  oordeel  vormt  zonder  de  ervaringen  van  leerlingen 
onderzocht te hebben.  

Beide  Inspecties  geven  ook  aan  dat  zij  informatie  uit  klachten  van  burgers 
betrekken in hun werk. Op welke manier die meldingen precies doorwerken is niet 
duidelijk. Wel  is  duidelijk  dat  Inspecteurs min  of  meer  selectief  winkelen  in  de 
meldingen die zij binnenkrijgen. Voor de IGZ gold, in 2015, dat vooral meldingen 
met een louter klinisch probleem veel vaker worden opgepakt dan meldingen met 
organisatorische of communicatieproblemen. Hier lijkt nog een wereld te winnen. 
Het  is  dan  ook  niet  voor  niets  dat  het,  mede  door  Paul  Robben  begeleide 
proefschrift de titel draagt ‘The patient’s voice as a game changer in regulation’. 
Het lijkt erop dat inspecties deze weg wel willen inslaan, zoals blijkt uit ‘De staat 
van de leerling 2016’ van de Onderwijsinspectie en een recente blog van Ronnie 
van Diemen (Inspecteur‐Generaal van de gezondheidszorg) waarin zij reageert op 
het proefschrift van Renée Bouwman: “Het onderzoek maakte ons duidelijk dat wij 
beter moeten vertellen wat we doen en wat burgers van ons kunnen verwachten. 
Ook willen we meer begrijpen van de ervaringen en verwachtingen van mensen.” 
(Skipr, blog van 30 januari 2017)  

Behoefte aan een luisterend oor  
De  Ombudsman  benadrukte  in  zijn  onderzoek  naar  de  manier  waarop  de  IGZ 
omgaat met meldingen van klachten het belang van procedurele rechtvaardigheid. 
Overheidsorganisaties  zijn  het  aan  hun  burgers  verplicht  om  zich  behoorlijk  te 
gedragen. Uit onderzoek onder mensen die een klacht meldden bij de  IGZ bleek 
inderdaad dat zij die rechtvaardigheid belangrijk vinden (Bouwman, 2016). Tegelijk 
bleken zij over de manier waarop de IGZ met hun klacht omging over het algemeen 
goed te spreken. Zo vonden de meeste mensen dat zij door de IGZ met respect zijn 
behandeld, dat zij hun verhaal konden doen en dat de IGZ snel heeft gereageerd. 
Echter, dat was voor deze mensen niet genoeg. Ze wilden niet alleen een luisterend 
oor, maar zij wilden ook weten wat er met hun klacht gebeurt. Dit legt de bal toch 
weer bij de IGZ: maak duidelijk wat de invloed is op de agenda van de IGZ van de 
bijdrage die burgers leveren via meldingen of andere mechanismen.  

Het patiëntenperspectief in het werk van de IGZ heeft dus een zekere gelaagdheid. 
De patiënt is en blijft klant, die erop wil kunnen vertrouwen dat de IGZ haar werk 
zo  goed  doet,  samen  met  de  zorgaanbieders,  dat  de  zorg  veilig  en  van  goede 
kwaliteit is. Daarenboven vinden patiënten het van belang dat hun perspectief ook 
wordt  meegenomen  in  de  oordeelvorming  van  de  IGZ.  Door  naar  patiënten  te 



Toezicht in Turbulente Tijden 

71 

luisteren: naar hun ervaringen en naar wat zij belangrijk vinden. Op die manier kan 
de IGZ bijdragen aan een gerechtvaardigd vertrouwen in ook die aspecten van de 
zorg die voor patiënten vitaal zijn. 


