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Een interim-voorzitter voor de Raad van Toezicht aantrekken  
in het kader van een fusie tussen zorgcentra, dat was de 
directe vraag. Hij of zij zou een aantal bestuurlijk zaken 
moeten realiseren én een basis leggen voor de toekomst.  
‘Ik moest niet alleen op de winkel passen’, zegt Dorothé 
Lamers, voorzitter ad interim bij de nieuwe Mennistenerf 
Pennemes Combinatie. Fuseren leek vanzelfsprekend  
voor de twee instellingen, die op steenworp afstand van 
elkaar liggen: ‘In het verleden was het ook al zo dat we  
een aantal zaken samendeden’, zegt Leo Groenendaal,  
Raad van Bestuur.

Elke fusie is een kwetsbaar en complex proces met vragen waarvoor 

geen standaardantwoorden zijn, zo ook deze. Vooral het samenvoe-

gen van de beide Raden van Toezicht en het voorzitterschap had nogal  

wat voeten in de aarde, maar: ‘Toeval bestaat niet’, zegt Leo. ‘In die fase 

raakte ik in gesprek met Astrid van Movimento. Zij vroeg mij: heb je wel 

eens gedacht aan een interim-voorzitterschap? Nou eigenlijk niet, ik was 

onbekend met het fenomeen.’

Gemeenschappelijke drijfveren
In eerste instantie was het draagvlak vooral instrumenteel, vertelt Leo: 

‘De eerste fase was dat de raad zei: “Dat lijkt ons wel wat”, maar ik voelde 

op dat moment niet dat men toen de voordelen zag op de inhoudelijke 

kant. Dat is pas later gegroeid.’ Aan Dorothé dus de vraag dat te doen wat 

nodig was om de raden tot een nieuw team te smeden, al voegt Leo er 

snel aan toe: ‘Je kunt die praktische zaken alleen niet invullen als je niet 

eerst aandacht besteedt aan visieontwikkeling.’

Dorothé: ‘Je bent bezig met het inrichten van een Raad van Toezicht en 

het vergroten van de teameffectiviteit. Een Raad van Bestuur heeft er 

baat bij dat er een gemeenschappelijk standpunt is. Daarom is het ook 

belangrijk dat er in de eerste plaats een visie op toezichthouden wordt 
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geformuleerd: wat zijn onze 

drijfveren, onze gemeen-

schappelijke waarden? Wat 

vinden we belangrijk?’ In dat 

proces gaat het vooral niet 

om het afvinken van lijstjes, 

maar om het winnen van ver-

trouwen en het gesprek met 

elkaar aangaan. 

Vreemde ogen  
dwingen
Pas als er vertrouwen is kun je op inhoud het gesprek 

met elkaar voeren en daarin krijgt een interim-voor-

zitter misschien wel meer gedaan dan een voorzitter 

met een vaste aanstelling. Leo: ‘Het voordeel is toch 

dat vreemde ogen dwingen. Dorothé is binnengeko-

men zonder verder belang in of historie met een van 

beide organisaties. Dat maakte dat ze met open vizier 

en in het belang van beide organisaties de dingen kon  

doen die een ander nooit had kunnen doen.’ Hij  

complimenteert haar met de manier waarop zij in staat 

was niet alleen de kwaliteiten, maar ook de beperking 

van het volledige team in kaart te brengen. Daarmee 

kan uiteindelijk de slagkracht waarmee het werkt gro-

ter worden. ‘Er zijn nog wel stekeligheden, maar die  

moeten er ook zijn. Juist op een moment dat het even 

wat moeilijker gaat leer je elkaar goed kennen.’

Dorothé: ‘De kracht is dat je uiteindelijk de leden  

meeneemt en ze laat uitzoomen én inzoomen.  

Beide raden zaten in een proces waarbij ze nog vanuit  

hun eigen positie keken. Op het moment dat er een  

interimmer is - waarvan ze weten dat die weer weggaat 

- biedt dat de mogelijkheid om je in vertrouwen te ne-

men. Ze weten ook: iemand gaat nu extra investeren. 

Het is niet even ernaast en erbij. Het heeft meerwaarde  

als het gaat om daadwerkelijk aandacht kunnen  

hebben en met frisse ogen meekijken.’ En al was de 

spanning in het begin soms 

hoog: ‘Ik wil ook zorgen voor 

ontspanning. Zeggen: kom 

op, het is ook fun. We gaan 

het leuk hebben met elkaar.’

Leo Groenendaal beaamt 

dat. Ook in andere situaties 

dan een fusie ziet hij de toe-

gevoegde waarde van een 

interim-voorzitterschap: ‘Als 

ik denk aan een Raad van 

Toezicht bijvoorbeeld waar 

de samenwerkingsrelaties niet als vanzelfsprekend 

goed zitten, dan kan een interim-voorzitter hele goede 

dingen doen, omdat die dingen op een andere manier 

kan bespreken. Ik denk dat de toon van de boodschap 

anders kan zijn, scherper.’ 

Professionalisering
Nu, een half jaar na de fusie, worden de contouren van 

de nieuwe Raad van Toezicht zichtbaar. Dat de kou uit 

de lucht is schrijft Leo op het conto van Dorothé en de 

wijze waarop zij invulling geeft aan haar rol als voorzit-

ter: ‘Ik vind dat we flinke stappen gemaakt hebben en 

dat er nu een sfeer is waarbij we op inhoud de discussie 

aangaan. Er is een gemeenschappelijke visie gevormd. 

Er wordt ook veel van mensen gevraagd: alles moet op-

nieuw worden uitgevonden, je moet je opnieuw tot el-

kaar gaan verhouden. Dat proces vraagt tijd en energie. 

We zijn nu wel zover dat er voldoende elan is om aan 

dat proces inhoud te geven. Mensen vinden het ook 

weer leuk.’ Er is een professionaliseringsslag gemaakt. 

Dorothé voegt toe: ‘Nu zitten we in een situatie dat 

iedereen alsmaar enthousiaster wordt. ‘Er moeten nog 

een paar piketpaaltjes geslagen worden. Een stevige 

basis en dan kan ik het loslaten. Ik help ze straks met het 

aantrekken van een nieuwe voorzitter’, en dan is haar 

taak rond.
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Dorothé Lamers: 

 DAADWERKELIJK 
AANDACHT HEBBEN 
EN MET FRISSE OGEN 
MEEKIJKEN. 
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