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Over Hein Griffioen
Het is mijn passie als toezichthouder, als coach en als organisatieadviseur in de zorg (sinds 1995) bij te dragen aan
vitale organisaties. Aanknopingspunt is doorgaans het functioneren van de governance. Sinds 2014 begeleid ik
zelfevaluaties van raden van toezicht, begeleid ik intervisiegroepen van toezichthouders en bestuurders en geef ik les aan
de NVTZ Academie.
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Methodiek
Bij de keuze voor een methode laat ik mij leiden door de fase waarin de RvT zich bevindt. Een enkele keer tref ik
een jonge, vaak kleine zorgorganisatie of -onderneming, waar ik het hele governancegebouw met de
toezichthouders help opbouwen. Veel vaker werk ik met een uitgebreide questionnaire, die de gehele Governancecode
de revu laat passeren, maar ook aandacht schenkt aan de boardroom dynamics. Als de raad geheel compliant is, richt ik
mij ook wel louter op de boardroomdynamics. Altijd ga ik een op een in gesprek met de bestuurders en met ieder van de
leden van de RvT. Ik betrek de ontwikkelingen in de (omgeving van de) instelling en de eisen die die stellen aan de RvT van
morgen. Uitkomst is doorgaans een agenda voor de verdere ontwikkeling van het toezicht en de Visie daarop.
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