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Organisatiebelang en /of cliëntbelang 

Arno Lelieveld van Trivium Lindenhof opende met een indringend verhaal over een 22-jarige vrouw 

van die vertelde over haar ervaringen met een volledig falende jeugdzorg en die ONDANKS de 

jeugdzorg toch nog goed terecht was gekomen. Dat leidde tot zijn stelling dat je over het belang van je 

eigen organisatie heen moet kijken, dat het cliëntbelang boven het organisatiebelang gaat. Dus je 

moet steeds dat doen wat het beste is voor de cliënt, ook al gaat dat ten koste van het belang van je 

organisatie. 

Er kwamen kritische tegengeluiden: en het belang dan van de continuïteit van je organisatie, van de 

werkgelegenheid? Tja, ook dan gaat uiteindelijk het cliënt belang voor.  

 

Al pratend realiseren we ons dat dat veel vraagt van de bestuurder. Wat te denken van organisaties 

die claimen het cliënt belang bovenaan te zetten, maar die tegelijkertijd proberen groot te worden en 

aanbestedingen te winnen? Doen zij dat echt omdat zij denken dat de zorg en hulp die zij leveren 

beter is dan die van anderen? Zijn wij bereid onze eigen ambities ondergeschikt te maken aan die van 

de cliënt? Maar gaat er dan ook niet iets verloren? Is het niet mooi dat organisaties de ambitie hebben 

om groter en beter te worden? 

Het cliënt belang voorop zetten betekent niet alleen iets voor het ego van bestuurders, maar ook voor 

de wijze van samenwerken met partners in het veld. De cliënt is gebaat bij samenwerking en niet bij 

competitie tussen organisaties. Maar echte samenwerking vraagt om eerlijkheid, openheid, 

kwetsbaarheid. Durven we dat wel aan? Durven we ook toe te geven, wat we niet goed doen? 

Conclusie is dat het vooropstellen van het cliënt belang boven het organisatiebelang vraagt dat je 

bereid bent om: 

- Werk aan anderen te gunnen als die dat echt beter kunnen 

- Je ego als bestuurder, MT en RvT opzij te zetten 

- Je kwetsbaar en open opstelt als organisatie 

en dat het belangrijk is om daar als RvT een gemeenschappelijk beeld over te krijgen, over de 

ambities van de organisatie in relatie tot de ontwikkelingen om ons heen. Dat dat om een intensieve 

dialoog vraagt waarbij ontwikkelingen om ons heen geduid worden en de eigen waarden en ambities 

geëxpliciteerd worden. 

 

 

 

 


