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Sinds2013 isdeWetnormering
topinkomens(Wnt)vankracht,die
hetmaximumvanhet inkomen
vanbestuurders indezorgenan-

deresemipubliekeorganisatiesbepaalt.
In tweestappenisdatmaximumopnieuw
verlaagdenheeftdewetgevermogelijke
mazengedicht.Zo ishetmaximuminko-
menvandebestuursvoorzittervaneen
ziekenhuismet5000medewerkers,400
medischspecialistenen€700mlnomzet
bepaaldopbruto€187.000, inclusiefpensi-
oenpremieenautokosten.

Vijf jaar geleden lagdat salaris nog
40%hoger.DeTweedekamer iswarm
voorstander vandeWnt enook inde
samenleving is er eenbehoorlijke steun
voor een ‘maatschappelijk aanvaardbaar
inkomensniveau’.

Dat dezeflinke inkomensdalingnaar
is voorbetrokkenen, lijktmij evident.
Maarwetenwe inmiddelswat de ef-
fecten vandewet zijn?Dat is een stuk
lastiger. Feit is dat searchbureausnog
steeds kandidatenweten te vinden voor
bestuursfuncties. Tot zover geenenkel
probleemdus, lijkt het.Maar alswedie-
per kijken, is er tochwel een vraagstuk.

Omtebeginnen is debandbreedte
van€120.000 tot €187.000onvoldoende
omtedifferentiëren.Het inkomenvan
eenbestuurder van een zorginstelling
met 100 volledigebanenendie vaneen
ziekenhuismet 5000 ligtwel heel dicht
bij elkaar.

Daarnaast is de verhouding tot het in-
komenvandemanagersdie rapporteren
aanhet bestuurbehoorlijk scheefgetrok-
ken. In ziekenhuizenwordthet steeds
moeilijker omvoorhetmaximumvan
de schalenmanagers tewerven.Daarbij
gaat het omzorgmanagers die verant-
woordelijk zijn voor 500 tot 800mede-
werkers en eenbudget van€50mln tot
€100mln.

Managers Finance en ICTwerven is
nog lastiger. Inkomens tot €120.000 voor
managers zijn geenuitzondering.Het
verschil in inkomenmetbestuurders
wordt kleiner, terwijl het verschil in
verantwoordelijkheid enafbreukrisico
groot is.Het inkomensverschil tussen
bestuurders enmanagers is inde zorg
ook veel kleiner dan inhet bedrijfsleven
en zelfs ookbij deoverheid. Potentiële
bestuurderswegenhet afbreukrisico
mogelijk ookaf tegenhetwettelijk vast-
gelegdebedragbij een vertrekregeling

Bestuurlijk talentwerven en behoudenwordt voor ziekenhuizen echt lastig

Kandidaten uit het
bedrijfsleven die daar
goede kansen hebben,
kun je ookwel vergeten

dat—terecht—flink is versoberd.
De ervaring van searchbureaus is

dat de vijverwaaruit kandidatengevist
kunnenwordenkleinerwordt endat er
ookminder ‘vis’ in zit.Maardat behoeft
geenszins te betekenendat er opkorte
termijn geengoedekandidaten zijn.
Immers, bestuurders vankleineorgani-
saties, die ophunWnt-maximumzitten,
solliciterennaar eenbestuursfunctie bij
grotere organisaties en jongekandida-
tenmet ambitie schuiven vaneenmana-
gerspositie naar eenbestuurspositie.

Er zijn ookkandidatendie eenpartner
hebbenmet eengoedebaan, bijvoor-
beeld inhet bedrijfsleven.Dan speelt de
Wnt inhet gezin veelminder.Dekans
dat eenmedisch specialist solliciteert
naar eenbestuurspositie in een zieken-
huis endaarmee ruimeenderde inko-
men inlevert, iswel heel klein geworden.
Kandidatenuit het bedrijfslevendiedaar
goedekansenhebben, kun je ookwel
vergeten.Het aantrekkenenbehouden
vanbestuurlijk talent, vooral in zieken-
huizen,wordt dusop termijn echt lastig.

Bestuurders gaandoordeWnt gren-
zen stellen aanhet aantal urendat de
baankost.De65uurdie vroeger gewoon
was, zal afnemen inde richting van50,

nog altijd forsmeerdaneen cao-werk-
week.De consequentie daarvan is
weer dat het aantal bestuurders in een
organisatie toeneemt.Meerdrie- en vier-
hoofdige raden vanbestuur zal gewoon
worden.De rol vandebestuursvoorzitter
krijgt daardoornogmeer impact.Het
systeempast zichdus aan.

Is daarmeedeWnt eenprobleemloze
wet?Nee, er zijn voldoende redenenom
het inkomenvanbestuurders inover-
eenstemming tebrengenmetde verant-
woordelijkheid enhet risico vande job.
Inhet advies vande commissie-Dijkstal
uit 2007,waar deWntop is gebaseerd,
staat eenmaximumvan130%vaneen
ministerssalaris, dus €240.000.Maar
eenministerssalaris als normnemen
voor andere functies is tenprincipale
onjuist, omdat de functie vanpolitieke
ambtsdragers een totaal anderedyna-
miek en ladingheeft.

Intussenheeft deminister vier uitzon-
deringenopdeWntbij ziekenhuizen
toegestaanmethogerebeloningen.Het
is eenopening.Heroverweging vande
Wnt is op zijnplaats.

Rinus vanRiel is interim-bestuurder in
de zorg.
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