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Informatie over onderzoek ‘vertrek van bestuurders’ 

 

Governance Support doet onderzoek naar het (min of meer) gedwongen vertrek van 

bestuurders van zorginstellingen, woningcorporaties, onderwijsinstellingen en andere 

grote not-for-profit-organisaties. Wij onderzoeken het proces dat leidt tot het vertrek, 

de wijze van afwikkeling daarvan, de manier waarop bestuurders vormgeven aan het 

vervolg van hun carrière en de wijze waarop de Raad van Toezicht/Raad van 

Commissarissen de opvolging borgt.  

 

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Pieter Wijnsma, als associé verbonden aan 

Governance Support, interviewt daartoe enerzijds tientallen bestuurders die dit is 

overkomen. Dat kan overigens ook bestuurders betreffen die besloten zelf op te 

stappen omdat de druk om wat voor reden dan ook te groot werd. Inmiddels is reeds 

een groot aantal bestuurders geïnterviewd. Maar we zijn nog steeds zeer 

geïnteresseerd in meer gesprekken. 

 

Daarnaast worden tientallen voorzitters van Raden van Toezicht c.q. Raden van 

Commissarissen geïnterviewd, bij voorkeur samen met een tweede lid van de raad, die 

dit proces als toezichthouders geleid hebben. Deze interviews worden gevoerd door 

Pieter Wijnsma, Hildegard Pelzer en/of Monica Milz, beide eveneens verbonden aan 

Governance Support.  

 

De interviews duren in de regel anderhalf tot twee uur. Naar aanleiding van deze 

interviews zal een boek gepubliceerd worden, georganiseerd rond een aantal 

algemene thema’s die uit deze interviews naar voren komen. Enerzijds vanuit het 

perspectief van de bestuurder en anderzijds vanuit het perspectief van de 

toezichthouders. Verwacht wordt dat dit leerzame inzichten oplevert voor beide 

partijen en voor andere betrokkenen. 

 

De interviews zijn strikt vertrouwelijk. Het is de bedoeling er alleen algemene thema’s 

uit te destilleren. Deze zullen geïllustreerd worden met citaten. Er zal zorg voor 

worden gedragen dat de citaten strikt anoniem zijn en ook niet herleidbaar voor 

ingewijden. Vanwege de citaten zal verzocht worden om de interviews op te mogen 

nemen. Daarom is het wenselijk om ongestoord en in een rustige ruimte te kunnen 

praten. Alle opnames worden verwijderd na afloop van het onderzoek. 

 

Alle geïnterviewden ontvangen te zijner tijd een exemplaar van het boek. Er wordt 

naar gestreefd om dit begin 2019 gereed te hebben.  

 

Voor meer informatie kunt u zich richten tot: 

Pieter Wijnsma    M: 06-51604595  pieter.wijnsma@governancesupport.nl 

Hildegard Pelzer   M: 06-10366228  hildegard.pelzer@governancesupport.nl 

Monika Milz   M: 06-22808601  monika.milz@governancesupport.nl 
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