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1 Inleiding 

 
De RVZ heeft een advies over de governance van zorgverzekeraars opgesteld en wilde in dit 
kader antwoord krijgen op een aantal vragen dat leeft rond de ledenraden van zorgverzeke-
raars:  
• hoe functioneert het systeem van de ledenraden? 
• welke verschillen zijn er tussen zorgverzekeraars? 
• hoe tevreden zijn de leden over het functioneren van de ledenraad? 
• wat zijn de voorwaarden waar een goed functionerende ledenraad aan moet voldoen?  
 
Om antwoord op deze vragen te verkrijgen heeft Veldkamp Marktonderzoek op verzoek van de 
RVZ in oktober 2014 twee gesprekken georganiseerd met leden van ledenraden van 
zorgverzekeraars. 
 
In dit rapport beschrijven we de resultaten van deze gesprekken. In hoofdstuk 2 geven we een 
verantwoording van de opzet en uitvoering van de gesprekken. In hoofdstuk 3  beschrijven we 
de bevindingen en in hoofdstuk 4 maken we de balans op.  
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2 Onderzoeksverantwoording 

2.1 Opzet en uitvoering van de gesprekken 

Het streven was om twee gesprekken met leden van ledenraden van verschillende zorgverze-
keraars te organiseren. Vanuit de RVZ is contact gelegd met de zorgverzekeraars om uitleg te 
geven over het onderzoek en is gevraagd om medewerking aan de organisatie van de gesprek-
ken. Zes zorgverzekeraars hebben deze medewerking toegezegd.  
 
De benadering van de leden van deze zorgverzekeraars heeft vervolgens op twee manieren 
plaatsgevonden:  
• vanuit Veldkamp; wij ontvingen daartoe de (mail)adressen van de zorgverzekeraar of van 

de RVZ;  
• via de zorgverzekeraar.  
 
In een door de RVZ opgestelde uitnodigingsbrief is aan de leden uitleg gegeven over de ge-
sprekken (zie bijlage 1). Geïnteresseerde leden konden zich bij Veldkamp aanmelden. Zij ont-
vingen per mail een bevestiging van hun deelname.  
 
De twee gesprekken vonden plaats op 21 en 23 oktober 2014, telkens van 18.30 – 20.30 uur.  
 
In totaal hebben 19 leden van verschillende ledenraden in een gesprek geparticipeerd: 
• Achmea vier leden 
• CZ   één lid 
• DSW   twee leden 
• Menzis  twee leden 
• ONVZ  zes leden 
• VGZ   vier leden 
 
Zie voor de deelnemerslijst bijlage 2.  
 
De gesprekken zijn gevoerd aan de hand van een in overleg met de RVZ opgestelde gespreks-
puntenlijst (zie bijlage 3).  
 
De twee gesprekken zijn geleid door een onderzoekster van Veldkamp. Een vertegenwoordiger 
van de RVZ is bij de gesprekken aanwezig geweest. Tijdens de gesprekken zijn notulen ge-
maakt. De twee gesprekken zijn in een goede sfeer verlopen; de aanwezige leden vonden het 
interessant om elkaar te ontmoeten en ervaringen met elkaar te delen.  
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2.2 Interpretatie rapportage 

Kwalitatief onderzoek stelt ons in staat inzicht te verkrijgen in opvattingen van mensen en de 
achterliggende verklaringen daarvan. Deze vorm van onderzoek is open en verkennend en gaat 
uit van wat de deelnemers zelf ter sprake brengen. Bij kwalitatief onderzoek gaat het om het 
beschrijven van de diversiteit aan opvattingen en niet om de frequentie waarmee bepaalde uit-
spraken worden gedaan. Opgenomen citaten dienen ter illustratie; de citaten van deelnemers 
zijn cursief en door dubbele aanhalingstekens aangegeven. 
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3 De resultaten 

In dit hoofdstuk gaan we achtereenvolgens eerst in op de motivatie van de deelnemers om zit-
ting te nemen in de ledenraad, de manier waarop de ledenraad wordt samengesteld en het 
functioneren van de ledenraad in de praktijk. Tot slot beschrijven we de reacties van de deel-
nemers op verschillende voorwaarden die door de RVZ zijn geformuleerd.  

3.1 De motivatie om zitting te nemen in de ledenraad 

De meeste leden hebben iets met het onderwerp zorg. Bijvoorbeeld uit hoofde van hun (huidige 
of vorige) beroep of functie (apotheker, gehandicaptenzorg, hoofd volksgezondheid, adviesbu-
reau patiëntveiligheid, tandarts, zorginstelling, fysiotherapeut, onderzoek oncologie, eigenaar 
zorgboerderij, natuurcoach, voorzitter cliëntenraad, voorzitter obesitas kliniek). Een minderheid 
van de leden is actief op een ander terrein (zoals ICT, interim management, verzekeringen, ei-
gen ondernemer, communicatie, onderwijs). Vooral de oudere leden hebben veel ervaring met 
bestuurlijke activiteiten en tonen hun maatschappelijke betrokkenheid op allerlei terreinen. 
“Ik ben inmiddels met pensioen, daarvoor was ik jarenlang binnen allerlei patiëntenorganisaties 
actief. “ 
“Ik ben ook vice voorzitter van een kerk.” 
“Ik ben gepensioneerd, maar ik laat me leuk van de straat houden door bestuurlijke activiteiten.” 
“Ik ben actief als coördinator van een voedselbank.” 
 
De meeste aanwezige leden hebben al geruime tijd zitting in de huidige ledenraad of een voor-
ganger daarvan (NB: er hebben de laatste jaren veel fusies plaatsgevonden). Slechts een enke-
ling is pas sinds kort actief binnen de ledenraad. 
 
De reden waarom men interesse heeft om in een ledenraad zitting te nemen, is – naast interes-
se in de materie - gelegen in het idee dat de eigen kennis gecombineerd kan worden met het 
verkrijgen van actuele informatie over het zorgstelsel. Men spreekt van brengen en halen, een 
win win situatie, iets kunnen toevoegen. In die zin spreekt men soms vanuit de eigen achterban 
of beroepsgroep.  
“Ik vond het interessant om mee te denken.” 
“Het is leuk om te zien wat je toe kunt voegen.” 
“Ik zocht naar mogelijkheden voor meer maatschappelijke betrokkenheid.” 
“Ik kwam zelf uit de zorg, en ik was patiënt. Toen wilde ik ook wel eens iets van de verzekeraar 
weten.” 
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3.2 De samenstelling van de ledenraad 

Bij DSW en ONVZ worden leden gevraagd om in de ledenraad zitting te nemen. Vaak vindt de-
ze benadering binnen het eigen netwerk plaats en is men op zoek naar iemand met een be-
paalde achtergrond, kennis of ervaring. Bij de ONVZ neemt de voorzitter van de RvB daartoe 
het initiatief.  
“Ik werd gevraagd door XXX, die kwam ik tegen in het UMCG.” 
“Vanuit een postdoctorale opleiding waar hij docent was en ik verzekerde was bij zijn bedrijf.” 
“XXX heeft mij gebeld want die vond het belangrijk dat er ook een assurantieman in de leden-
raad zit en we kennen elkaar al jaren.” 
“Op een charity project voor het Wilhelmina kinderziekenhuis sprak ik mensen van de XXX. En 
toen vroeg die meneer zou je niet bij ons in de raad willen.” 
 
Bij de overige zorgverzekeraars roept een selectie- of de kiescommissie via een advertentie 
geïnteresseerde verzekerden op om te solliciteren. Men reageert soms een beetje verbaast dat 
er bij andere zorgverzekeraars nog niet met een sollicitatieprocedure wordt gewerkt.  
“Ik had een advertentie gelezen waar ik op heb gesolliciteerd.”  
“Er stond in het blaadje dat ze gingen uitbreiden van 12 naar 30. En dat de oude garde moest 
worden vervangen.”  
 
Het wordt door deze leden belangrijk gevonden dat de werving van nieuwe leden op een onaf-
hankelijke manier plaatsvindt:  
“Wat belangrijk is, vind ik, dat de werving van nieuwe leden geen zaak is van de raad van be-
stuur. Wij informeren ze maar wij hebben in de ledenraad een selectie kunnen zien. Mensen 
worden niet meer gevraagd wij doen het via advertenties. Vervolgens is er een selectiecommis-
sie. En die kijkt naar de sekse, leeftijd, een hele profielschets en zo vullen we ons zelf aan. Dat 
is een openbaring. Het is volstrekt open en iedereen kan in beginsel solliciteren.” 
 
Als er te weinig animo is of als bepaalde expertise ontbreekt, dan werd en wordt ook daar het 
eigen netwerk van de leden of de bestuurders van de zorgverzekeraar aangesproken.  
“Op het moment dat er niet voldoende mensen reageren of het zou mooi zijn als die er in zit, 
dan kun je natuurlijk beide doen. En dan kijken wie er geschikt is.” 
 
Binnen de meeste ledenraden wordt gestreefd naar een afspiegeling van het verzekerdenbe-
stand. Vaak is er dan een profielschets opgesteld: 
“Wij hebben als ledenraad profielschetsen gemaakt. De leden hebben toen gezegd wat voor 
profiel je moet hebben. Dat hebben we met elkaar afgestemd. Ik heb ook een model waaraan 
mensen moeten voldoen.” 
 
In de praktijk blijkt het realiseren van een goede afspiegeling vooral bij de grotere zorgverzeke-
raars met een breed publiek lastig te zijn. Om de wettelijke taak van de ledenraad goed te kun-
nen vervullen, is kennis over het zorgstelsel en de rol van de zorgverzekeraars daarbinnen on-
ontbeerlijk en dat leidt er toe dat er over het algemeen hoger opgeleiden met een bepaalde ach-
tergrond zitting hebben in de ledenraad. Men spreekt van een hoger werk- en denkniveau. Toch 
vindt ook bij deze zorgverzekeraars een aantal leden dat er naar een goede afspiegeling moet 
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worden gestreefd en dat de ledenraad een inspanningsverplichting heeft om bepaalde moeilijk 
te interesseren doelgroepen actief te benaderen.  
“Als je iets in de profielschets zet, dan vind ik het ook een inspanningsverplichting om mensen 
te vinden die aan dat profiel voldoen.” 
 
Door middel van opleiding kan een zorgverzekeraar er voor zorgen dat mensen de benodigde 
kennis verkrijgen (bijvoorbeeld juridisch, financieel), mochten zij dat zelf niet in huis hebben.  
“Als er te weinig kennis is, is de verzekeraar ook verplicht om scholing aan te bieden zodat ie-
mand met beperkte kennis ook mee kan draaien in de ledenraad. Er is een profiel maar er 
wordt ook gekeken naar de velden die we binnen hebben.” 
 
De leden van de ledenraad moeten (naast affiniteit met de zorg) een brede maatschappelijke 
interesse hebben, feeling hebben met de samenleving, een toegevoegde waarde hebben. Op 
deze manier kun je borgen, zonder dat alle soorten verzekerden vertegenwoordigd zijn in de 
ledenraad, dat de belangen van alle verzekerden goed worden geborgd.  
“Ik kijk of iemand betrokken is. Dat iemand het niet alleen doet voor zich zelf maar een toege-
voegde waarde is. Ervaring heeft met bij elkaar komen.” 
 
Enerzijds wordt gesteld dat het een illusie is dat je binnen een ledenraad namens een achter-
ban spreekt, anderzijds is er bij bijvoorbeeld Menzis en VGZ een beleid om meer in contact te 
komen met de verzekerden (bijvoorbeeld door regionale bijeenkomsten). Maar over het alge-
meen stelt men dat een ledenraad ook niet moet functioneren als spreekbuis van de zorgverze-
keraar, de ledenraad is er om het beleid van de zorgverzekeraar te toetsen. 
 
Bij CZ heeft de ledenraad een duidelijk ander profiel heeft gekregen, er is de afgelopen periode 
een verjongingsslag doorgevoerd. Ook bij de andere verzekeraars wordt gesteld dat er de laat-
ste jaren wel het een en ander is veranderd, dat een deel van de oude garde afscheid heeft ge-
nomen en dat er op een meer onafhankelijke manier naar nieuwe leden is gezocht.  

3.3 Het functioneren van de ledenraad 

De taak van de meeste ledenraden beperkt zich tot het goedkeuren van de jaarstukken, het 
toetsen van het beleid en het inbrengen van relevante ontwikkelingen in de samenleving. En dat 
vindt men ook terecht: 
“Dan zeg ik sorry met alle respect ik ga niet aan de leden uitleggen wat VGZ wil. Ik heb mijn 
inbreng in de ledenraad. En wil de terugkoppeling horen maar ik vind het niet op mijn weg lig-
gen om bij alle mogelijke dingen als vertegenwoordiger van de ledenraad op te treden. Daar 
ben ik niet voor. Ik ben er om het beleid te toetsen en kritisch naar te kijken maar ik ben niet de 
spreekbuis.” 
 
In de dagelijkse praktijk maken de ledenraden weinig gebruik van hun recht om benoemingen 
tegen te houden. Niet iedereen lijkt het gevoel te hebben dat ze dit instemmingsrecht ook echt 
uit kunnen oefenen. Ook stelt men dat de procedure bij de benoeming van nieuwe bestuurders 
heel zorgvuldig plaatsvindt en dat het daarom niet nodig is om als ledenraad een benoeming 
tegen te houden.  
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Een stukje uit de gesprekken: 
“Natuurlijk moeten wij goedkeuring geven. Maar wij gaan niet de sollicitatie gesprekken en zo 
doen.”  
“We hebben de laatste keer iemand echt weggestemd.” 
“Dat kunnen wij in principe ook.” 
“Daar waren ze niet blij mee. Want vanuit de raad van bestuur was dit de nieuwe commissaris. 
Dus dat is één keer gebeurd.”  
“Ik wil een kanttekening maken bij VGZ. Ik had twee weken geleden een gesprek met de twee 
commissarissen die herbenoemd worden. Ze kunnen ons dus wel overtuigen dat ze geschikt 
zijn.” 
 
Niet altijd lijkt men het gevoel te hebben dat men deze taak vrij kan invullen: 
“De laatste tijd heeft het wel wat meer inhoud gekregen maar ik zie het zelf nog steeds voor de 
vorm.” 
 
Maar over het algemeen vinden de leden dat de procedure bij de benoeming van nieuwe be-
stuurders heel zorgvuldig plaatsvindt en dat het daarom niet nodig is om als ledenraad een be-
noeming tegen te houden.  
“We krijgen op een moment voorgesteld wie er in de raad van commissarissen moet komen. En 
er wordt een uitgebreid CV gegeven en dan mogen we ja of nee roepen. Ik heb nog nooit mee 
gemaakt dat er nee geroepen wordt.” 
“Zo gaat het bij de ledenraad van Achmea ook. Ik kan me niet voorstellen dat er nee gezegd 
wordt. Er zit een zorgvuldige selectie op.” 
 
Men ziet de eigen rol in de ledenraad niet als vrijblijvend en over het algemeen heeft men het 
idee dat het belang van de ledenraad voldoende door de zorgverzekeraar wordt herkend en 
erkend. Er blijft natuurlijk altijd een kennisvoorsprong bij de bestuurders, die zijn er dagelijks 
mee bezig. Als ledenraad kun (en moet) je kritisch kijken naar het beleid. Maar men heeft zeker 
het gevoel, mede door de aanwezigheid van de RvC, RvB of directie bij de vergaderingen dat er 
serieus naar de ledenraad wordt geluisterd.  
“Als wij onze antennefunctie goed uitvoeren en goede input geven bij thema bijeenkomsten en 
er wordt niet naar geluisterd dan ben je dom bezig. Alle suggesties die wij hebben gedaan… in 
het eindresultaat kun je toch zien dat er naar geluisterd is.” 
“Als ik geen resultaat zie dan zou ik er morgen mee stoppen.” 

 
De vergaderfrequentie van de ledenraden loopt sterk uiteen. Waar de ene ledenraad twee keer 
per jaar bijeenkomt, werkt de andere ledenraad met regionale en landelijke vergaderingen en 
komt acht keer per jaar bijeen. Het gaat bij de meeste ledenraden om reguliere vergaderingen 
en studiemiddag-/bijscholing en andere meetingen.  
 
Het aantal leden van de ledenraden loopt ook sterk uiteen: van 12 tot meer dan 40 personen. 
Bij de meeste zorgverzekeraars is meer dan de helft van de leden present bij de vergaderingen 
en bijeenkomsten. Wel geeft men aan dat een deel van de leden weinig actief participeert in de 
vergaderingen; bepaalde mensen komen weinig of men ziet bijvoorbeeld dat de enveloppe met 
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vergaderstukken ongeopend is. Dit komt vooral bij de grotere ledenraden voor. Gesteld wordt 
dan ook dat het beter is om de omvang van de ledenraad te beperken.  
 
Alle zorgverzekeraars bieden de leden vocatiegeld en geven een vergoeding voor de reiskos-
ten. De vocatiegelden lopen per zorgverzekeraar uiteen (van 150 euro per vergadering tot 500 
euro per vergadering). Het vocatiegeld wordt een terechte vergoeding gevonden, “maar je moet 
het daar ook niet voor doen”.  
 
De samenstelling van de agenda vindt op verschillende manieren plaats. Bij de ene ledenraad 
is er een voorbereidende vergadering om de agenda vast te stellen, bij een andere stelt de 
voorzitter van de RvC de agenda samen, bij weer een ander speelt de directie van de zorgver-
zekeraar hier in een rol, bij een laatste is er een agenda commissie. Bij een zorgverzekeraar 
was de agenda altijd opgelegd (“het leek wel een uitzending van de RvB als politieke partij”), 
maar sinds kort is de ledenraad daarvoor verantwoordelijk, in overleg met de RvC en de RvB.  
 
De meeste leden hebben weinig kritiek op deze manier van werken, over het algemeen komen 
de juiste onderwerpen op de agenda en indien gewenst kan er een extra vergadering worden 
belegd. De ledenraden hebben over het algemeen voldoende ruimte om onderwerpen te agen-
deren, maar niet altijd dragen de leden van de ledenraden daar actief aan bij (“want inderdaad 
mensen komen, vinden het leuk, maar als je maar vijf mensen wat hoort zeggen bij een verga-
dering…”), er is niet overal sprake van voldoende communicatie over en weer.  
 
Tijdens de vergaderingen blijkt bij de leden soms ook een gebrek aan kennis over de rol van de 
zorgverzekeraar binnen het zorgstelsel of over de wettelijke taken van de ledenraad. En ook 
blijkt niet iedereen de manier waarop een stemming plaatsvindt te begrijpen. 
“En letterlijk wisten mensen niet wat de stemmingsprocedure was. En daar was ik van ge-
schrokken we zitten met zijn allen te knikken maar we weten niet waar we ja op zeggen.”  
“Ik heb het toevallig twee weken geleden op de vergadering herhaald dus hoop dat ze het we-
ten.” 
“We wilden dat iedereen een jaarrekening kon lezen en maatschappelijk betrokken is. We heb-
ben zelf de scholing bij leden van de ledenraad gedaan. Dat was wel nodig. Als je niet uit de 
zorg komt, dan zijn al die getallen… dan moet je veel uitleggen en risicobeleving. Ik weet niet of 
jullie weten wat het is maar ik kan het niet een twee drie uitleggen.” 
 
Er heeft bij een aantal ledenraden de laatste jaren wel een ontwikkeling plaatsgevonden, de 
ledenraad stelt zich anders op. Men heeft het idee zelf meer inbreng te hebben, meer invloed te 
kunnen uitoefenen en op een andere manier te worden gehoord. 
“Wij doen minder formele dingen die we vroeger uitgebreid doorspraken. En nu meer dingen die 
wij echt belangrijk vinden fusies, medicatiegebruik, vergoedingen voor ouderen. Dat soort ge-
sprekken zijn nu meer aan de orde.” 
“Toen ik begon zat de raad van bestuur daar met acht man en toen kwam de directeur zeggen 
dat hebben we gedaan en iedereen knikte ja en ging naar huis.” 
“Bij mijn laatste vergadering heb ik geweigerd om ergens inhoudelijk op in te gaan. Wegens 
tijdgebrek. Dit heeft geen zin. Hier besteed je maar ene hele middag aan.” 
“Mensen hadden een borrel op en kwamen om andere redenen. Dat hebben we helemaal 
doorbroken. Daarom zijn we teruggegaan naar de helft.” 
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“Want onze weerstand was hoe kunnen we een jaarverslag controleren als het al langs tien par-
tijen is geweest. Het gaat niet meer om het goedkeuren maar over vragen over het beleid en de 
toepassing. We zitten ook niet meer achter elkaar in rijen maar in een soort U vorm en je ziet 
dat mensen een stuk gelukkiger erin gaan en ook meer zeggen.” 
“We kunnen nog wel een slag maken om er meer twee richtingsverkeer van te maken. We moe-
ten ons best doen, daar hebben we dit jaar al een slag in gemaakt, om de goede onderwerpen 
erin te krijgen. En dat de raad van bestuur daar geen activiteiten in neemt. Ik vraag ook altijd 
aan de mensen van is er nog iemand die iets aan de kaart wil stellen. En dan komt er soms ie-
mand met een vraag maar daar moeten ze nog aan wennen. Dat begint langzaamaan te ko-
men.” 
 
De vergadering van de ledenraad wordt meestal voorgezeten door een vertegenwoordiger van 
de zorgverzekeraar (bijvoorbeeld de voorzitter RvC, directeur). Maar het voorzitterschap wordt 
soms ook anders ingevuld. Er ontstaat discussie hoe onafhankelijk de ledenraad kan functione-
ren.  
“We zouden graag een eigen voorzitter willen hebben maar je zit toch aan statuten vast.” 
“Nee hoor. Zo is het bij ons niet. Wij hebben een eigen voorzitter vanuit de ledenraad. Bij Agis 
hadden we jaren terug, de voorzitter van de raad van commissarissen zou de technische voor-
zitter van de ledenraad worden. Maar de voorzitter moet niet met dubbele petten gaan zitten. 
Dan kun je gemanipuleerd worden. Je hebt een voorsprong in kennis.” 
“Toen ik bij Agis kwam hadden we ook een door de directie aangestelde voorzitter en toen deze 
man vertrok is er iemand uit eigen geleden gekozen. En toen hadden wij wel het idee we heb-
ben een vinger in de pap. Als iemand door het bedrijf wordt aangewezen vind ik wel anders dan 
als de ledenraad iemand kan benoemen.” 
 
Een ander lid stelt dat het eigenlijk niet uitmaakt wie de vergadering voorzit:  
“Hangt van de voorzitter af. Of je nou een technisch voorzitter hebt of iemand vanuit de leden-
raad, sturen kun je altijd. En dan is het aan ons om te zeggen ik laat me niet sturen. Een ander 
verhaal: ik kwam voor de allereerste keer bij een vergadering en ik vroeg wat en hij keek al 
oh… en na mijn derde vraag zei hij u vraagt wel erg veel. Dus ik zei ja wat is dan het doel van 
een ledenvergadering? Soms moet je een voorzitter ook een beetje opvoeden.” 
 
De aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de RvC, de RvB of de directie kan betrokken-
heid creëren, maar kan ook maken dat de ledenraad niet meer openlijk kan spreken. Een enke-
le keer spreekt men uit dat de voorzitter van de RvC de ledenraad niet altijd even serieus lijkt te 
nemen, “de voorzitter van de RVC, daarvan heb ik niet het gevoel dat hij erg naar ons luistert”. 
 
Bij Menzis vergadert men daarom eerst een uur onder eigen voorzitterschap en daarna start de 
officiële vergadering onder voorzitterschap van de voorzitter van de RvC. Ook heeft men bij 
Menzis kritisch naar de inhoud van de vergadering gekeken en op basis daarvan besloten om 
meer te focussen op bepaalde ontwikkelingen en minder op formele zaken. Het nog eens goed-
keuren van een openbare en al goedgekeurde jaarrekening wordt bijvoorbeeld door meerdere 
leden minder zinvol gevonden, het meepraten over nieuwe ontwikkelingen wel. En wat dat be-
treft leren de ledenraden ook dat je je op dat punt kunt profileren en dat er dan een wisselwer-
king ontstaat met de RvC en de RvB.  
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“Ik zit er nu twaalf jaar in en merk dat het de laatste drie of vier jaar anders gaat. We treden 
meer naar buiten. Naar de leden toe. Ik denk dat dat een belangrijkere rol wordt in de toekomst. 
Niet alleen ja en nee zeggen en dingen goedkeuren van de RvB. Maar praten over projecten. 
Dan ga je wat meer betekenen.” 
 
Indien nodig zijn er bij de meeste ledenraden andere betrokkenen van de zorgverzekeraar bij 
de vergadering van de ledenraad aanwezig, kan men desgewenst extra vergaderingen inlassen 
en worden er indien nodig externe personen uitgenodigd. Vooral de aanwezigheid van divisiedi-
recteuren wordt zinvol gevonden, die zijn direct aanspreekbaar op het gevoerde beleid. Bij 
DSW neemt de voorzitter van de ledenraad ook deel aan de vergaderingen van de RvC en fun-
geert op die manier als link tussen de ledenraad en de RvC.  
 
De leden hebben niet het idee dat de verzekerden zich realiseren dat er een ledenraad bestaat 
en wat de betekenis van een ledenraad is. Gesteld wordt dat verzekerden hooguit contact zoekt 
met de ledenraad als er iets speelt dat de verzekerden persoonlijk treft. Zoals de fusie van zie-
kenhuizen of een artsentekort, “dan word je opeens een pionnetje”. Er wordt op dit moment ook 
weinig vanuit de ledenraad richting verzekerden gecommuniceerd. Gesuggereerd wordt om 
daar in het verzekerdenblad of in het maatschappelijk jaarverslag meer aandacht aan te beste-
den.  
“Twee keer per jaar brengen we een krantje uit. Dat krantje kun je gebruiken om je profileren als 
leden van de ledenraad.” 
“We neigen ernaar om in het blaadje van CZ iets aan toe te voegen wat de ledenraad van dat 
beleidsdeel vindt. En twee mensen van ons staan in het maatschappelijk jaarverslag met een 
interview.” 
 
Voorkomen moet worden dat verzekerden de ledenraad als partij zien waar ze terecht kunnen 
met klachten. Daar zijn binnen zorgverzekeraars aparte klachtencommissies voor.  

3.4 Voorwaarden voor de ledenraad 

Door de RVZ is een zestal voorwaarden geformuleerd waar ledenraden aan moeten voldoen. 
De voorwaarden waren als volgt: 
1. Een ledenraad moet onafhankelijk kunnen functioneren van de raad van bestuur en de raad 

van commissarissen; dat betekent dat een ledenraad zonder raad van bestuur en raad van 
commissarissen kan vergaderen en een eigen onafhankelijke secretaris heeft. 

2. De selectieprocedure is onafhankelijk, transparant en democratisch. Er wordt gewerkt met 
competentieprofielen: enerzijds een goede afspiegeling van de leden en anderzijds een 
goede vertegenwoordiging van expertise. 

3. Ledenraden staan voor het verzekerdenbelang in plaats van voor het individuele belang. 
4. Een ledenraad heeft toegang tot klantenonderzoek, maar ook de mogelijkheid om zelf de 

achterban via enquêtes te raadplegen. 
5. Een ledenraad legt zelf ook verantwoording af over zijn functioneren. 
6. Een ledenraad moet over middelen kunnen beschikken om zijn deskundigheid te vergroten, 

bijvoorbeeld door het volgen van opleidingen. 
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We hebben deze zes voorwaarden aan de deelnemers voorgelegd en hun reacties vastgelegd.  
 
De leden vinden het een belangrijke voorwaarde dat ledenraden onafhankelijk van de RvC en 
de RvB kunnen functioneren. Maar de onafhankelijkheid zit niet zozeer in het vergaderen zon-
der de aanwezigheid van de RvC en de RvB, maar in de manier waarop de RvC en de RvB be-
reid zijn om de reactie van de ledenraad mee te nemen. Wel is het een goed idee om zonder de 
RvC en RvB een aantal zaken te kunnen voor bespreken. Het is niet nodig om een onafhanke-
lijke secretaris te hebben, het gaat meer om de manier waarop de secretaris zijn taak uitoefent.  
 
De voorwaarde dat de selectieprocedure van de leden onafhankelijk en transparant plaatsvindt, 
vindt gehoor. Omdat er zowel een goede afspiegeling van de verzekerden als een goede verte-
genwoordiging van expertise in de ledenraad moet worden bewerkstelligd, geldt het democrati-
sche beginsel minder. Wel vindt men het belangrijk dat alle leden een bijdrage leveren en actief 
participeren in de ledenraad. In die zin zou het goed zijn om het functioneren van de leden te 
evalueren.  
 
Met de voorwaarde dat ledenraden voor het verzekerdenbelang in plaats van het individuele 
belang staan, wordt volmondig ingestemd. Mede omdat de ledenraad geen volledige afspiege-
ling van de verzekerden kan zijn, moet de ledenraad ook in staat zijn om voor het brede maat-
schappelijke belang te staan. 
 
Het toegang hebben tot door de zorgverzekeraar uitgevoerd klantenonderzoek kan behulpzaam 
zijn voor ledenraden, maar wordt niet als voorwaarde voor het functioneren gezien. Ook de mo-
gelijkheid om zelf de achterban te raadplegen via enquêtes is interessant, maar geen noodza-
kelijke voorwaarde. 
 
Idealiter legt een ledenraad verantwoording over zijn functioneren af aan de verzekerden, maar 
een echte voorwaarde is het niet. Probleem bij een verantwoording richting verzekerden is op 
welke manier zij bereikt kunnen worden. 
 
Men vindt het een voorwaarde dat een ledenraad over middelen kan beschikken om deskun-
digheid te vergroten, mits deze ontwikkeling direct in relatie staat tot het functioneren van de 
ledenraad.  
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4 Conclusies  

In het voorgaande zijn de resultaten van twee groepsgesprekken met leden van ledenraden van 
zes zorgverzekeraars (Achmea, CZ, DSW, Menzis, ONVZ en VGZ) beschreven. De gesprekken 
zijn gevoerd op verzoek van de RVZ; de uitvoering vond plaats in oktober 2014. Hieronder wor-
den de voornaamste bevindingen samengevat. 
 
• De ledenraden van de grote zorgverzekeraars met een breed publiek gebruiken steeds va-

ker een openbare en transparante sollicitatieprocedure om geïnteresseerden op te roepen 
zitting te nemen in de ledenraad. Er wordt gewerkt met profielschetsen waarmee zowel een 
afspiegeling van het verzekerdenbestand als voldoende deskundigheid wordt nagestreefd. 
Bij de kleinere zorgverzekeraars vindt de werving van leden vaak in het informele circuit 
plaats. De door de RVZ geformuleerde voorwaarden ten aanzien van de selectieprocedure 
van de leden (onafhankelijk en transparant) en ten aanzien van de taakopvatting van de le-
den (nastreven van het verzekerden en maatschappelijke belang) vinden gehoor bij de 
aanwezige leden.  
 

• Leden van een ledenraad moeten voldoende kennis van het zorgstelsel en de rol van zorg-
verzekeraars daarbinnen hebben of moeten die kennis via aanvullende cursussen verkrij-
gen. Daarnaast moeten leden van een ledenraad feeling hebben met de zorg, feeling heb-
ben met de samenleving, een brede maatschappelijke interesse hebben of op een andere 
manier een toegevoegde waarde hebben. In de bij de gesprekken aanwezige leden zijn de-
ze eigenschappen en kenmerken duidelijk terug te vinden.  

 
• De ledenraad van een zorgverzekeraar heeft volgens de aanwezige leden als taak om het 

beleid van de zorgverzekeraar te toetsen en mag zich uitspreken over benoemingen. Een 
ledenraad is er niet om de individuele belangen van verzekerden te behartigen of om klach-
ten te behandelen. De leden zijn zich van het belang van deze taken wel bewust en zien de 
eigen rol niet als vrijblijvend.  
 

• De gemiddelde verzekerde is zich over het algemeen niet bewust van het bestaan van een 
ledenraad. Er is vanuit de ledenraden geen sprake van structureel contact met verzeker-
den. Wel zijn er initiatieven om meer in contact te komen met de verzekerden, bijvoorbeeld 
door aanwezig te zijn bij regionale activiteiten of door het opnemen van informatie over de 
ledenraad in het magazine van de zorgverzekeraar. Idealiter legt een ledenraad verant-
woording over het functioneren af aan de verzekerden, maar een echte voorwaarde is dat 
niet. Probleem daarbij is dat de ledenraden niet weten hoe ze de verzekerden moeten be-
reiken.  
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• De ledenraden van deze zorgverzekeraars functioneren verschillend. Het aantal leden en 
de vergaderfrequentie lopen uiteen, de manier waarop de vergadering is ingericht verschilt, 
de wijze van agendasamenstelling is overal anders, de aanwezigheid van RvC of RvB is 
niet standaard, de vocatiegelden verschillen etc.  
 

• Het lijkt erop dat de ledenraden van deze zorgverzekeraars professioneler en minder vrij-
blijvend worden vormgegeven dan in het verleden het geval was. Over het algemeen is 
men tevreden over het huidige functioneren van de ledenraad. Men onderkent dat er altijd 
een kennisachterstand zal zijn tussen de leden en de bestuurders van de zorgverzekeraar, 
maar over het algemeen voelen de aanwezige leden zich voldoende serieus genomen door 
de RvB en de RvC. De aanwezigheid van de bestuurders bij de vergaderingen wordt ook 
nodig gevonden, mits daarbij voldoende ruimte is voor de eigen, onafhankelijke inbreng van 
de ledenraad. Een enkele keer twijfelt men daaraan en vindt men dat de ledenraad te wei-
nig ruimte krijgt. Sommige ledenraden lossen dit op door een deel van de vergadering zon-
der de RvC of de RvB te laten plaatsvinden.  

 
• De aanwezige leden vinden dat ze op dit moment voldoende worden voorzien van informa-

tie. Er is voor het kunnen uitvoeren van de taak geen echte behoefte aan de resultaten van 
klantenonderzoek en men vindt het niet nodig om de achterban te kunnen raadplegen via 
bijvoorbeeld enquêtes.  
 

• Men ondersteunt de door de RVZ voorgestelde voorwaarde dat ledenraden onafhankelijk 
van de RvC en de RvB moeten kunnen functioneren. De onafhankelijk zit vooral in de mate 
waarin de RvC en de RvB bereid zijn om de reacties van de ledenraad mee te nemen.  
 

• De aanwezige leden vinden het problematisch als er te veel leden niet actief participeren in 
een vergadering of een vergadering niet goed voorbereiden. Het gevoel heerst dat dit voor-
al bij de grotere ledenraden voorkomt. Daarnaast is het lastig als leden te weinig kennis 
hebben van de wettelijke rechten van de ledenraad en van de rol van de zorgverzekeraars 
binnen het zorgstelsel. Het voorstel van de RVZ om elke ledenraad over middelen te laten 
beschikken om de deskundigheid te vergroten vindt gehoor. Ook vindt men het een goed 
idee om het functioneren van de leden te evalueren.  

 
Tot slot. De aanwezige leden zijn over het algemeen tevreden over het functioneren van hun 
ledenraad. Op een aantal punten vinden ze dat er verbetering in het functioneren van de leden-
raad mogelijk is. Bijvoorbeeld het bepalen van de meest geschikte omvang van de ledenraad, 
de manier waarop de agenda wordt vastgesteld, het bewaken van de onafhankelijkheid van de 
ledenraad ten opzichte van de RvC, de RvB of de directie, de terugkoppeling naar de verzeker-
den toe en de deskundigheidsbevordering van de leden zelf. Men vindt het erg interessant om 
van de best practices op deze terreinen kennis te nemen.  
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Bijlage 1 Uitnodigingsbrief RVZ 
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Geachte   , 
 
De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) is een onafhankelijk adviesor-
gaan voor parlement en regering. De RVZ bereidt momenteel een rapport voor  
over de governance van zorgverzekeraars. Ledenraden hebben een belangrijke rol 
in deze en daarom vindt de RVZ het belangrijk om met een aantal leden van ge-
dachten wisselen. De RVZ probeert een antwoord te krijgen op onder andere de 
volgende vragen: hoe functioneert het systeem met de ledenraden, zijn er verschil-
len tussen zorgverzekeraars, zijn de leden tevreden over de manier waarop een 
ledenraad functioneert, wat gaat er goed, en wat kan er beter?  
 
De RVZ heeft bureau Veldkamp opdracht gegeven om twee gesprekken te organi-
seren en wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan één van deze gesprekken.  
 
Hoe komen we aan uw adres? 
De RVZ heeft uw adres gekregen van uw zorgverzekeraar; natuurlijk worden deze 
gegevens door ons alleen gebruikt voor het versturen van deze uitnodiging.  
 
Wat houdt uw deelname in? 
In een groepsgesprek wisselt u onder leiding van een onderzoeker van bureau 
Veldkamp met 6 à 7 andere leden van gedachten over het functioneren van de 
ledenraden. Een vertegenwoordiger van de RVZ zal bij het gesprek aanwezig zijn.  
 
De groepsgesprekken vinden plaats: 

• Op: dinsdag 21 oktober en donderdag 23 oktober 
• Start: 18.30 uur 
• Te: centrale locatie in Amsterdam 

 
Een gesprek duurt circa twee uur; wij zorgen voor koffie, thee, fris en broodjes.  
 
Uw deelname is anoniem 
Tijdens het onderzoek worden notulen gemaakt die als basis dienen voor de rap-
portage; in deze rapportage wordt uw naam niet vermeld.  
 
Interesse? Reageer dan per ommegaande 
U kunt zich aanmelden door uw antwoorden op de vragen aan het eind van deze 
brief per mail terug te sturen naar: i.genee@veldkamp.net. Als we te veel aanmel-
dingen krijgen, dan zullen we uit alle reacties een definitieve selectie maken. Wij 
stellen natuurlijk iedereen zo snel mogelijk op de hoogte van de verdere gang van 
zaken.  
 
Heeft u vragen over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met bureau Veld-
kamp: 020 – 5225 999. Vraagt u dan naar Yolanda Schothorst.  
 

Rijnstraat 50 
2515 XP  Den Haag 
Postbus 19404 
2500 CK  Den Haag 
Tel 070 - 340 50 60 
Fax 070 - 340 75 75 
E-mail mail@rvz.net 
URL www.rvz.net 

  
Datum 
19 september 2014 
Uw brief van 
- 
Uw kenmerk 
- 
Kenmerk 
- 
Doorkiesnummer 
 
Betreft 
Het functioneren van ledenra-
den van zorgverzekeraars 
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Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Prof. dr. W.N.J. Groot,    Yolanda Schothorst, 
Raadslid RVZ      Veldkamp Markonderzoek 
 
 
Onze vragen 
 
Ik wil:  

Ο deelnemen aan een groepsgesprek 
 
Ik kan het volgende gesprek bijwonen: 

Ο Gesprek op 21 oktober 
Ο Gesprek op 23 oktober 
Ο Maakt niet uit, ik kan op beide dagen 

 
Mijn contactgegevens zijn: 

Ο Naam: 
Ο Adres: 
Ο Postcode + woonplaats: 
Ο Telefoonnummer:
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Bijlage 2 Lijst met deelnemers 



P6251_AMSTERDAM 

 
 

DEELNEMERSLIJST 
 

P6251 Dinsdag 21 oktober en donderdag 23 oktober 2014 AMSTERDAM 
  
 
 
 

NAAM LEDENRAAD GROEP 

Mevr. A. Lindeboom-Jager Achmea 21 oktober 

Mevr. A. Tekelenburg Achmea 21 oktober 

Mevr. G. Reinds-Vos Achmea 23 oktober 

Mevr. J.W. van Velden Achmea 23 oktober 

Dhr. Drs. J.S.G. Ebben CZ 23 oktober 

Dhr. J.J. Franke DSW 23 oktober 

Mevr. C.W.L. van den Bos DSW 23 oktober 

Dhr. J. ten Hoove Menzis 21 oktober 

Mevr. M. Molle Menzis 23 oktober 

Dhr. C. Borghoff ONVZ 21 oktober 

Dhr. J. van Heijningen ONVZ 21 oktober 

Dhr. A.J. Nijhuis ONVZ 21 oktober 

Dhr. C. Huibers ONVZ 23 oktober 

Mevr. T. Ninkovic ONVZ 23 oktober 

Dhr. R. Keijsers ONVZ 23 oktober 

Dhr. F.J.M. van Delft VGZ 21 oktober 

Mevr. J.W.E.C. Verhoeven-van den Berg VGZ 21 oktober 

Mevr. G. Elferink-ten Hoeve VGZ 21 oktober 

Dhr. J. Hogendoorn VGZ 23 oktober 
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Bijlage 3 Gesprekspuntenlijst 



P6251 – checklist gesprek ledenraden zorgverzekeraars – RVZ - oktober 2014 

CHECKLIST GESPREK LEDENRADEN ZORGVERZEKERAARS  
 

A. Introductie en kennismaking (20 minuten) 
 Welkom heten bij Veldkamp 
 Opdrachtgever: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) 
 Thema: De governance van zorgverzekeraars en de rol van ledenraden daarin. 
 Spelregels:  

 Het gaat om meningen, verzoek om vrijuit te spreken.  
 Opname, meekijken en anonimiteitwaarborg. 
 Uitleg over de aanwezigheid van vertegenwoordiger van de RVZ 

 We beginnen met voorstelronde: naam, dagelijkse bezigheden, lid van welke ledenraad 

 
B. Het lidmaatschap van de ledenraad (20 minuten) 
• Hoelang bent u lid van de ledenraad? 
• Hoe wist u dat er zoiets als een ledenraad bestaat? 
• Bent u gevraagd, heeft u zichzelf aangemeld? Hoe ging dat? 
• Hoe vindt de samenstelling van de ledenraad plaats?  
• Waar moeten de leden van uw ledenraad aan voldoen? 
• Is uw ledenraad een afspiegeling van de totale groep verzekerden?  
• Waarom was u een geschikt lid van de ledenraad? Heeft u een bepaalde 

expertise of ervaring? 
• Waarom wilde u in de ledenraad plaatsnemen? Wat is uw bedoeling? Wat wilt u 

bereiken? 
• Hoe belangrijk vindt u het lidmaatschap? Is het voor u iets vrijblijvends? Of gaat 

het verder dan dat?  
 
C. De vergaderingen van de ledenraad (20 minuten) 
• Hoe vaak komt de ledenraad bij elkaar?  
• Hoeveel leden zijn er dan meestal aanwezig? Is het een trouwe groep? 
• Wat voor een vergoeding krijgen de leden? 
• Wie organiseert de vergadering? 
• Wie bepaalt wat er op de agenda van de ledenvergadering staat? 
• Wat staat er zoal op de agenda? 
• Mist u zaken, staan er overbodige onderwerpen op? 
• Wat vindt u van de vergaderingen? Wat gaat goed, wat gaat niet goed? 
• Wie neemt de lead in de vergaderingen? Wie is de voorzitter? 
• Wie zijn er naast de leden nog meer aanwezig bij de ledenvergaderingen? 
• Hoe wordt een ledenvergadering teruggekoppeld? Aan wie? 
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D. Het functioneren van de ledenraad (55 minuten) 
• Wat is het belang van een ledenraad van een zorgverzekeraar? Wat kan een 

ledenraad betekenen? 
• Wat zijn de wettelijke taken van een ledenraad? Hoe komt u aan deze 

informatie? 
• Hebben de leden van uw ledenraad voldoende in te brengen? Waar schort het 

eventueel aan? 
• In hoeverre wordt uw ledenraad binnen de zorgverzekeraar serieus genomen? 

Waar blijkt dat uit? Denkt u dat de andere leden er ook zo over denken?  
• Hoe belangrijk vinden andere verzekerden van uw zorgverzekeraar de 

ledenraad? Waarom denkt u dat? Denkt u dat de andere leden er ook zo over 
denken?  

• Waar moet een ledenraad nou volgens u aan voldoen om goed te kunnen 
functioneren? INT: inventariseer op flipover. En wat nog meer?  

• De RVZ heeft een aantal mogelijke voorwaarden geformuleerd. Ik wil ze graag 
met u doorlopen.  

• Voorwaarde 1: Een ledenraad moet onafhankelijk kunnen functioneren van de 
raad van bestuur en de raad van commissarissen; dat betekent dat een 
ledenraad zonder raad van bestuur en raad van commissarissen kan 
vergaderen en een eigen onafhankelijke secretaris heeft. 
- Vindt u dit een belangrijke voorwaarde? Waarom wel, waarom niet? 
- Gaat het in de praktijk al zo? Hoe onafhankelijk is uw ledenraad?  
- Hoe zou je de onafhankelijkheid kunnen waarborgen? Wat moet je dan wel 

of niet doen? 
• Voorwaarde 2: De selectieprocedure is onafhankelijk, transparant en 

democratisch. Er wordt gewerkt met competentieprofielen: enerzijds een goede 
afspiegeling van de leden en anderzijds een goede vertegenwoordiging van 
expertise. 
- Vindt u dit een belangrijke voorwaarde? Waarom wel, waarom niet? 
- Gaat dit in de praktijk al zo? Wat gaat goed, wat gaat niet goed? 
- Kan een ledenraad op deze manier werken? Waarom wel, waarom niet? 

• Voorwaarde 3: Ledenraden staan voor het verzekerdenbelang in plaats van 
voor het individuele belang 
- Vindt u dit een belangrijke voorwaarde? Waarom wel, waarom niet? 
- Gebeurt dit binnen uw ledenraad al? Waar blijkt dat uit?  
- Moet een ledenraad ook voor het brede maatschappelijke belang staan? 
- Op welke manier kun je het maatschappelijk belang meenemen? 
- Kan een ledenraad op deze manier werken? Waarom wel, waarom niet? 



P6251 – checklist gesprek ledenraden zorgverzekeraars – RVZ - oktober 2014 

• Voorwaarde 4: Een ledenraad heeft toegang tot klantenonderzoek, maar ook de 
mogelijkheid om zelf de achterban via enquetes te raadplegen. 
- Vindt u dit een belangrijke voorwaarde? Waarom wel, waarom niet? 
- Wat voor een soort informatie over klanten krijgt u nu? 
- Is dat de informatie waar u naar op zoek bent? Is dat voldoende? 
- Verzamelt uw ledenraad zelf wel eens informatie bij de klanten? Over wat 

voor een onderwerpen is dat dan?  
- Schakelt uw ledenraad weleens externe deskundigen in? Over wat voor 

onderwerpen is dat dan? 
• Voorwaarde 5: Een ledenraad legt zelf ook verantwoording af over zijn 

functioneren. 
- Vindt u dat een belangrijke voorwaarde? Waarom wel, waarom niet? 
- Hoe wordt er vanuit uw ledenraad nu verantwoording afgelegd? Aan wie?  
- Kan een ledenraad deze verantwoording afleggen? 

• Voorwaarde 6: Een ledenraad moet over middelen kunnen beschikken om zijn 
deskundigheid te vergroten, bijvoorbeeld door het volgen van opleidingen. 
- Vindt u dat een belangrijke voorwaarde? Waarom wel, waarom niet? 
- Hoe wordt er nu voor gezorgd dat de ledenraad voldoende deskundig is? 

• Wat vindt u van deze zes voorwaarden de belangrijkste? Waarom juist die?  
• Hoe tevreden bent u al met al over het functioneren van uw ledenraad? 
• Wat kan er bij uw ledenraad beter? Stel dat u het voor het zeggen had: wat zou 

u dan als eerste aanpakken? 
 

Deel E. Tot slot (5 minuten)  
 Wat vindt u ervan dat de RVZ deze gesprekken met leden laat uitvoeren?  
 Wat moet de RVZ hier nu van leren?  
 Zijn er nog dingen niet aan de orde geweest, maar die u wel belangrijk vindt om 

te noemen? 
 
Dank voor uw medewerking.  
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