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Diana Monissen: 
 Overdonderende doorzetter

Nooit geeft zij de regie uit handen. Diana Monissen wil zelf keu-
zes maken. En dat doet ze in een moordend tempo. De een vindt 
dat een verademing, de ander laat zich overdonderen.
Door Marloes Elings

“Diana wil haar targets halen. Niet haar 
energie verdoen aan gedoe dat niets te 
maken heeft met het doel dwat zij wil 
bereiken: kwalitatief goede zorg die 
voor iedereen beschikbaar én betaal-
baar is”, schetst Ben van Miltenburg, 
medebestuurslid bij zorgverzekeraar 
De Friesland. Hij vertelt, net als veel 
anderen, dat Monissen niets moet heb-
ben van machtsspelletjes en politiek 
gedraai. “Dat vindt zij zonde van haar 
tijd.”
Die karaktereigenschap maakte dat 
haar baan als directeur-generaal op het 
ministerie van VWS gedoemd was te 
mislukken. Ze werd er doodongelukkig. 
Directeur-generaal Marcelis Boere-
boom: “Haar vertrek heeft mij echt 
geraakt. Ik huil niet snel, maar bij haar 
afscheidsreceptie liet ik een traan. Zo’n 
sterke vrouw, met zoveel visie en zoveel 
warmte. Ik voel het als een persoonlijk 
falen dat het mij in die anderhalf jaar 
niet is gelukt om haar te laten wennen 
aan de politieke omgeving.”

Een DG moet zich kunnen wegcijferen, 
karakteriseert Boereboom. Zijn of haar 
idealen kunnen laten varen. Weten dat 
de snelste weg niet altijd van A naar 
B is. En ermee kunnen leven dat als 
er geen politieke meerderheid voor 
een plan is, genoegen moet worden 
genomen met de next best. “Maar 
Diana neemt geen genoegen met next 
best”,  stelt Boereboom. “Zij wil alleen 
het allerbeste en daar moet alles voor 
wijken.”

Bevlogenheid
Maar waarom heeft de resultaatge-
richte Monissen dan ja gezegd tegen 
zo’n topbaan? Ze is niet naïef en ze 
kent zichzelf toch? Voormalige plaats-
vervangend DG Arnold Moerkamp, nu 
bestuursvoorzitter van het College voor 
zorgverzekeringen (CVZ), vermoedt 
dat Monissen “vanuit bevlogenheid en 
idealisme serieus heeft gedacht dat ze 
op die plek van grote betekenis kon zijn 
voor de zorg”. Boereboom: “Zij heeft 

onderschat wat voor karakter je daar-
voor moet hebben. En de Algemene 
Bestuursdienst, die haar voor de func-
tie heeft gevraagd, heeft onderschat 
hoe haar gebrek aan flexibiliteit en 
diplomatie haar zou gaan opbreken.”
Het aanbod om topambtenaar te wor-
den, heeft ze overigens niet aanvaard 
uit ijdelheid of machtswellust, verze-
kert iedereen. “Diana heeft niets met 
ego”,   weet collega toezichthouder bij 
het ROC Midden-Nederland, Peter van 
Lieshout. “Macht is voor haar helemaal 
geen issue.’ Al is zij wel een echte baas. 
Ook dát zegt iedereen. “Al zal zij dat 
woord zelf nooit gebruiken”, vermoedt 
voormalig Mentrum-bestuurslid 
Arnout Wijs. “Ze wil als eindverant-
woordelijke haar stempel zetten.” 
En haar zin krijgen, schetst ziekenhuis-
directeur Cees Meijer van Nij Smelling-
he. “Het is een gedreven mevrouw met 
een hoog ambitieniveau en heel veel 
haast.” En vooral dat laatste zorgt soms 
voor gebrek aan draagvlak. Meijer: 
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“Diana is heel erg ongeduldig.”
Monissen heeft maar liefst zes kinde-
ren; drie uit het eerste huwelijk van 
haar man, twee geadopteerde Poolse 
jongens en een dochter. Ayla, de jong-
ste dochter, vertelt dat haar moeder 
al zucht als ze vijf minuten te laat is. 
“En als ze in de file staat, raakt ze heel 
geïrriteerd. Mijn moeder wil vooruit. 
Doorgaan. Zij vindt het zonde om haar 
tijd te verdoen.” 
Die enorme gedrevenheid en haast, én 
haar passie voor de zorg, zouden een 
logisch gevolg kunnen zijn van Monis-
sens zwakke gestel. Zij kampt met een 
aangeboren wervelkolomafwijking, 
zodat dat haar chauffeur altijd met een 
Stokke-stoel sleept. Ze heeft heel veel 
operaties achter de rug, ook als tiener. 
In totaal ligt zij tijdens haar jeugd een 
jaar lang in het ziekenhuis. 

Slim kind
Monissen is de jongste dochter uit een 
katholiek Limburgs ondernemersgezin. 

Oorspronkelijk is haar vader bakker, 
maar als zijn zeer initiatiefrijke vrouw 
een hotel wil beginnen, gaat de familie 
Monissen in de horeca. Diana heeft 
een oudere broer en beiden helpen 
van jongs af aan mee in het hotel in 
Valkenburg. “Mijn oma was een harde 
werkster en een echte zakenvrouw. 
Mijn opa was lief”, beschrijft Ayla. 
Het geloof speelt geen grote rol in het 
gezin. Het zorgt eerder voor irritaties. 
Monissens moeder bijvoorbeeld, haalt 
samen met gelijkgestemden de bordjes 
van de kerkbanken af waar de namen 
van de notabelen op staan. Ayla: “Mijn 
moeder schaamde zich dood.”
Diana is een slim kind. Ondanks haar 

ziekte en regelmatige afwezigheid op 
school, haalt ze hoge cijfers en gaat ze 
pedagogiek en bestuurskunde studeren 
in Nijmegen. “Tentamens deed ze soms 
liggend op bed. Alles moest doorgaan”, 
vertelt vriendin Yvon Rasing. “Dat 
deed ze later ook met bestuursvergade-
ringen; mensen kwamen aan haar bed 
vergaderen. En waarom niet? Er is toch 
niets mis met haar hoofd?”

Tweede natuur
Tijdens haar studie werkt Monissen als 
vrijwilligster in een gezinsvervangend 
tehuis voor studenten met een licha-
melijke handicap. Rasing: “Diana gaat 
altijd enorm effectief om met haar 

Diana Monissen gaat laat zich niet weerhouden door haar zwakke gestel

‘Als Diana je  
 voor iets uitnodigt,  
zeg je geen nee’
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1978 – 1983 MO Pedagogiek en So-
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2007 – 2008 Bestuurslid ZonMw

2007 – 2008 Lid rvt UvA 

2008 – heden Voorzitter Special Arts

2008 – 2009 DG Curatieve Zorg VWS

2009 – heden Lid rvt ROC Midden 

Nederland

2009 – heden Voorzitter rvb De Fries-

land

2009 – heden Bestuurslid ZN 

2009 – heden Bestuurslid Innovatie-

fonds Zorgverzekeraars

2010 – heden Voorzitter rvt NIGZ

2010 – heden Bestuurslid VNO NCW  

Friesland

Diana Monissen staat op  de zesde 
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tijd. Ze wil eruit halen wat erin zit.” 
Als een van de gehandicapte studenten 
verongelukt als hij zichzelf in bed hijst 
met een hydraulische tillift, besluit Mo-
nissen zich definitief in te gaan zetten 
voor betere zorg. 
“Diana wil de gezondheidszorg écht 
verbeteren”, vertelt Van Miltenburg. 
Van Lieshout vult aan dat Monissen 
nooit verbitterd is geraakt door haar 
persoonlijke ervaringen. “Ze weet 
waarom ze het doet, maar dat doet ze 
op een heel integere manier. Haar pas-
sie voor de zorg is totaal geïntegreerd 
in haar persoonlijkheid.”
En geen oplossing is haar te gek, weet 
SER-kroonlid Hans Kamps. “Diana 
denkt niet in problemen, maar in 
mogelijkheden.” Kamps vertelt dat 
Monissen altijd ‘dwars tegen de stroom 
durft in te gaan’. “Vernieuwing is haar 
tweede natuur.”

Schrikken
Die vernieuwingsdrift, gecombineerd 
met haar daadkrachtige manier van 
optreden en haar directe wijze van 
communiceren, maakt dat sommige 
mensen schrikken van Monissen. “Het 
is niet bepaald een kleine vrouw, ze is 
aanwezig en heeft ook nog eens heel 
veel haar”, beschrijft Martin Bontje, 
vicevoorzitter van Zorgverzekeraars 
Nederland. En dat valt natuurlijk op in 
de vergadercircuits waar vooral heren-
met-een-wijkende-haargrens de norm 
zijn.
En ook aan die norm heeft Monissen 
gepoogd iets te doen. In 2001 richtte 
zij Balans in de Top op, een organisatie 
die streeft naar net zoveel vrouwen 
als mannen in de top van het bedrijfs-
leven. “Daar heeft ze zich met enorm 

veel passie ingestort”, vertelt Jeroen 
Crasborn, medebestuurslid en senior 
adviseur zorgstrategie bij Achmea. 
“Omdat er nu op heel veel plekken van 
dit soort initiatieven zijn, wordt de club 
opgeheven. Maar dit was echt een ding 
van Diana.”

Trouw
In Balans in de Top figureerden allerlei 
mensen waar Monissen eerder mee 
werkte. Crasborn kent ze bijvoorbeeld 
nog uit haar Agis-tijd. En het secretari-
aat wordt gevoerd door iemand die ze 
van Mentrum kent. 
Dat is typisch Monissen, vertelt ie-
dereen. Ze is trouw. Loyaal. En weet 
mensen aan zich te binden. “Als Diana 
je voor iets uitnodigt, zeg je geen nee”, 
vertelt Crasborn. “Ze spreekt je aan op 
je verantwoordelijkheid en je weet dat 
je aan de bak moet. Maar je weet ook 
dat het een succes wordt als Diana iets 
trekt.”
Vriendin Rasing vertelt dat de levens-
lustige Monissen altijd alles en ieder-
een verbindt. Met veel enthousiasme. 
En heel veel energie. “Als zij een feest 
geeft bijvoorbeeld, hangt er kunst aan 
de muur van Special Arts. Prachtige 
werken die zijn gemaakt door kun-
stenaars met een handicap. Een deel 
wordt ook zeker verkocht, want Diana 
heeft vrienden die van kunst houden en 
geld hebben. Dat is typisch Diana; ze 
laat geen kans onbenut.”

Voor dit profiel is ook nog gesproken 
met Jaap Koot (NIGZ) en dochter 
Gwenda. 


