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Geachte dames en heren, 

Op 4 juli 2018 werd tijdens het VU Compliance Symposium in samenwerking met PwC en 
DBBW voor het eerst de Jacobus Oranje Integriteitspenning uitgereikt. Jacobus Oranje 
was rector magnificus van de VU en als zodanig tijdens de Tweede Wereld Oorlog 
verantwoordelijk voor de verzetshouding van de VU. Ook breder, buiten de VU, was hij 
actief: hij werkte mee aan en initieerde inter-academische contacten tussen hoogleraren, 
docenten en studenten en coördineerde vele agitatie- en verzetsacties. Ook regelde hij dat 
na de sluiting van de universiteiten studenten bij hem thuis en bij collega’s clandestien 
tentamens konden blijven afleggen. Kort na de oorlog is hij overleden. Er is een 
gedenkplaat voor hem naast het Auditorium waar wij vandaag bijeenkomen.  

De jury, bestaande uit Prof. Jean Frijns, voorzitter, Mr. Jacques Schraven, Dr. Edgar 
Karssing, Ilse Roeleveld-Schmidt en Prof. Sylvie Bleker, kwam tot het unanieme besluit 
dat Prof. dr. Pauline Meurs vandaag, 4 juni 2019, als tweede deze penning in ontvangst 
mag nemen. De vereisten nalopend waaraan de kandidaat zou moeten voldoen, komen 
overeen met het werk en de levensinstelling van Pauline Meurs. 

De vereisten zijn: 

 De kandidaat heeft baanbrekend/innoverend werk verricht op het terrein van 
integriteit-management; 

 De kandidaat is (inter)nationaal actief betrokken bij kennisoverdracht op het 
gebied van integriteit; 

 De kandidaat heeft een positieve, blijvende en bedrijfsoverstijgende (sector) 
bijdrage geleverd aan de integere bedrijfsvoering van de organisatie; 

 De kandidaat heeft niet geschuwd ingrijpende keuzes te maken met als oogmerk 
het verbeteren van de integriteit en het integriteitmanagement van de organisatie; 

 De kandidaat heeft door zijn bijdragen aan de verbetering van de integriteit en het 
integriteitmanagement als voorbeeld gediend voor organisaties binnen de sector en 
zelfs sector-overschrijdend. 

  



 

 

Pauline Meurs is opgeleid als socioloog en organisatiekundige aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam en de Rijks Universiteit Leiden.  

In 1999 heeft zij de commissie Health Care Governance voorgezeten, ook wel de 
commissie-Meurs genoemd. De aanbevelingen van deze commissie hebben een 
essentiële rol gespeeld bij het opstellen van de Zorgbrede Governance Code die enkele 
jaren later door de brancheorganisaties is uitgebracht. In 2016 werd onder haar co-
voorzitterschap het rapport “Integriteit in zorgorganisaties: perspectieven van bestuurders” 
uitgebracht. Dit rapport beoogt bestuurders handvatten te bieden voor het behouden en 
bevorderen van integriteit in zorgorganisaties. Bestuurders is gevraagd welke 
benaderingen en werkwijzen zij hanteren bij het sturen op integriteit. Dat leidt tot een in de 
compliance wereld bekend dilemma zoals blijkt uit de bijna-slotzin in de samenvatting: “de 
voorkeur die de geïnterviewde bestuurders hebben voor een op waarden gerichte 
benadering brengt hen in een ongemakkelijke spagaat, want tegelijkertijd worden 
bestuurders door de buitenwereld nu juist afgerekend op controle en regels.” Het probleem 
in een notendop! 

Pauline Meurs is sinds januari 2007 hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg aan het 
instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Zij voert onderzoek uit naar besturingspraktijken in de gezondheidszorg. Vanaf 
november 1996 tot aan december 2008 bekleedde zij de NVZD (Nederlandse Vereniging 
van bestuurders in de zorg)-leerstoel op het gebied van management in de zorg. 

Centraal in haar denken staat hoe je in de zorg organisaties krijgt die goed bestuurd 
worden door goede en integere bestuurders, waarin de belangen van de patiënten 
centraal staan en waarin medewerkers intrinsiek gemotiveerd zijn. Niet voor niets heeft 
een van haar (vele) publicaties de titel “Between trust and accountability”. De aandacht 
voor de medewerker en hoe een hoog niveau van professionele verantwoordelijkheid te 
bereiken is een centrale vraag in haar wetenschappelijke publicaties. Vandaar haar grote 
aandacht en commitment voor het opzetten en uitbouwen van (post-)academische 
opleidingen voor managers en bestuurders in de zorg. Deze zijn in 2003 samengebracht 
onder de vlag van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, waarvan zij de directeur is. De 
inhoudelijke eindverantwoordelijkheid voor de programma's van het Erasmus Centrum 
voor Zorgbestuur liggen bij haar. De programma’s bieden naar haar zeggen managers en 
bestuurders in de zorg de gelegenheid om meer diepgaand op zoek te gaan naar de 
antwoorden op de vragen in haar/hun vakgebied.  

  



 

 

Pauline Meurs is van 1998 tot 2008 lid geweest van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid. Onder haar verantwoordelijkheid verschenen de rapporten Nederland als 
immigratiesamenleving (september 2001), Bewijzen van goede dienstverlening (december 
2004), Lerende Overheid. Een pleidooi voor probleemgerichte politiek (september 2006) 
en Identificatie met Nederland (september 2007). 

In juni 2007 is zij lid geworden van de Eerste Kamer voor de PvdA. In september 2007 
werd zij benoemd tot voorzitter van ZonMw, het fonds voor gezondheidsonderzoek en 
zorginnovatie. Deze functie heeft zij met enthousiasme vervuld tot 2015.  

Per 1 januari 2019 is zij benoemd tot voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds als 
opvolger van Alexander Rinnooy Kan. Daar kan zij haar kwaliteiten als bestuurder en haar 
belangstelling voor de mens combineren met haar brede culturele belangstelling.  

Pauline, deze penning komt jou zonder twijfel toe. Je loopbaan is indrukwekkend maar 
voor ons doorslaggevend is hoe je op al de gebieden waarop je werkzaam bent of was de 
oplossing hebt gezocht in een werkbare combinatie van goede structuren en goede 
mensen om de integriteit en het integriteitmanagement van organisaties te waarborgen. 
Dat laatste is ook het centrale oogmerk van deze penning. 
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