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Voorwoord

In deze publicatie doen wij verslag van de uitkomsten van het enquêteonderzoek dat 
wij uitvoerden onder zorgbestuurders in 2000, 2005, 2010 en laatstelijk in 2015. Deze 
unieke reeks onderzoeken geeft elke keer weer een interessante inkijk in de wereld van 
zorgbestuurders, hoe die verandert of juist niet.
Uit het jongste onderzoek blijkt onder andere dat in de zorg steeds vaker gezocht wordt 
naar andere manieren van besturen, waarbij meer ruimte is voor inbreng van zorgprofes-
sionals en andere stakeholders. Dit is een van de thema’s die we graag in vervolgonder-
zoek verder uitdiepen. Net als bij dit onderzoek gaat dat niet zonder de medewerking van 
zorgbestuurders zelf.
Via deze weg willen we alle driehonderd respondenten van harte bedanken voor hun 
medewerking. Hopelijk kunnen we ook voor toekomstig onderzoek weer op uw medewer-
king rekenen.
Wij wensen u veel leesplezier!

Jos de Beer, directeur NVZD
Wilma van der Scheer, directeur Erasmus Centrum voor Zorgbestuur 


