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Het samenspel van bestuur, toezicht en medezeggenschap

De Gouden Driehoek
Het werken met een ‘driehoek’ van overleg
tussen bestuur, toezichthouder en medezeggenschap wordt steeds gangbaarder.
Hoe ziet dat overleg eruit, wat zijn de
voordelen, en wat de valkuilen?

Daarin is plaats voor discussie over de
herkenbaarheid en ‘slagkracht’ van de
diverse samenstellende organen en de
verhouding tot de wettelijke kaders. De
diverse raden worden hierbij geacht
‘zonder last of ruggespraak’ tot een
zelfstandig oordeel over kwesties te komen. Het kan ook gaan om een meer-
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• Spreek over samenspel in plaats van
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• Als één of meer van de betrokken ra-

Onze visie en tips

van hen heeft over besturen, mede-

Mede op basis van ervaringen van klan-

zeggenschap en toezicht.

• Zorg voor een bredere inbedding van

• Onderzoek of een (continue) dialoog
in een mix van offline en online, kan
bijdragen aan versterking van de gewenste participatie van personeel,
cliënten en relevante anderen, om
voorbij de eenmalige events te komen waarbij de borging van de daarin opgewekte energie en andere resultaten vaak te wensen overlaat.
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