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Henk Smid, directeur van ZonMw, 
herinnert zich een gesprek dat hij en 
Pauline Meurs hadden met iemand die 
maar bleef hameren op het gebruik van 
protocollen. “Ik had hem al een paar 
keer mild een andere kant op proberen 
te sturen, maar op een gegeven mo-
ment was Pauline het zat. Koeltjes zei 
ze: “Patiënten zijn écht iets anders dan 
pijpleidingen.” Smid vindt dat typerend 
voor zijn voorzitter. “Ze is een vrolijk, 
geïnteresseerd en lief mens, maar ook 
heel scherp in haar analyses en absoluut 
niet iemand die haar mond houdt.” 
Relativerend: “Dat kan zij zich ook 
gemakkelijk veroorloven met haar staat 
van dienst.”
Die staat van dienst wordt door veel 
mensen aangehaald. Menigeen is onder 
de indruk van haar cv. “Pauline is heel 
gezaghebbend en dat geeft status”, rede-
neert Marcel de Haas. Hij is secretaris 
bij de VKO, de commissie die beoordeelt 
of de kwaliteitszorg voor het onderzoek 
op hogescholen in orde is. Hij noemt 

zijn voorzitter daadkrachtig, betrokken, 
intelligent en iemand die zich kwets-
baar durft op te stellen. “Zij pretendeert 
niet de waarheid in pacht te hebben. 
Dat werkt heel prettig.” Ook Annemiek 
Stoopendaal, die bij haar promoveerde, 
associeert haar hoogleraar met status. 
Alleen dan wel in een iets ander dag-
licht. “Pauline laat zich niet voorstaan 
op haar positie, maar vindt die wel heel 
belangrijk. Werk zonder aanzien vindt 
ze niet interessant. Ze wil gezien wor-
den.” Piet-Hein Buiting, voorzitter van 
de raad van bestuur van het Nijmeegse 
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis: “Alle 
mensen die er in de zorg en het maat-
schappelijke veld toe doen, heeft zij 
weleens gesproken.”

Linkse dochter
Niet zo verwonderlijk wellicht voor 
de dochter van een diplomaat. Meurs 
werd, net zoals haar twee oudere broers, 
geboren in Frankrijk. Daarna volgde 
een expat-bestaan in Mexico, waar haar 

jongste zus werd geboren, Brazilië en 
Colombia. “Een beetje verwende op-
voeding hebben wij wel gehad”, vertelt 
haar broer Michiel. Hij schetst een leven 
van exclusieve scholen en een onge-
bruikelijke gezinssituatie. “Mijn oudste 
broer en ik gingen al heel vroeg naar 
een kostschool in Nederland. En ook 
mijn jongste zus ging in Nederland naar 
school. Pauline is de enige die haar hele 
jeugd bij onze ouders heeft gewoond. 
Daar hebben zij de lusten, maar ook de 
lasten van gehad. Want Pauline was niet 
gemakkelijk. Ze was, en is, heel onaf-
hankelijk. Ze liet zich niets voorschrij-
ven en wilde haar eigen keuzes maken. 
Dat leidde weleens tot botsingen.”
De jonge Pauline maakte dan ook echt 
heel andere keuzes dan haar conser-
vatief liberale ouders. Zo ging zij in 
Rotterdam geen rechten of economie 
studeren, maar sociologie. Het liefst 
had zij dat aan de Sorbonne in Parijs 
gedaan, maar omdat zij vermoedde dat 
haar ouders dan helemaal zouden gaan 
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per. Als je zoals ik uit de politiek en de 
ambtenarij komt, ben je je daar veel 
bewuster van.”
“Pauline speelde met vuur en nam met 
dat rapport een enorm risico”, stelt 
Annemiek Stoopendaal. “Dat past ook 
bij haar.” Stoopendaal zegt dat Meurs 
interessante dingen wil doen. Zaken 
waarvoor zij soms haar hoofd boven het 
maaiveld moet steken. “Pauline zegt wat 
ze denkt. En dat doet ze niet altijd even 
diplomatiek”, vult haar broer aan. “De 
inhoud is bij Pauline veel belangrijker 
dan de vorm.” 
CZ-bestuursvoorzitter Wim van der 
Meeren beaamt dat Meurs enorm van 
de inhoud is. Hij kent haar al ruim 
twintig jaar. Uit de tijd dat hij nog direc-
teur was in een verpleeghuis en Meurs 
consultant. Toen hij als voorzitter van 
de NVZD haar tot bijzonder hoogleraar 
mocht benoemen, was hij trots. “Haar 
oratie Nobele Wilden in 1997 was een 
steengoed verhaal. Pauline heeft écht 
iets te melden. En zij heeft natuurlijk 

steigeren, werd het de Maasstad. “Mijn 
vader had grote angst dat hij door die 
studie een linkse dochter zou krijgen”, 
vertelt haar broer. Als compromis moest 
en zou Pauline van haar vader lid wor-
den van de Rotterdamsche Vrouwelijke 
Studenten Vereeniging. Michiel: “En 
dat was helemaal niet zo gek voor haar 
sociale start in Nederland.” Al heeft dat 
corpslidmaatschap niet kunnen verhoe-
den dat Meurs lid werd van de PvdA.

Aanpassen
Bij de RVSV ontmoette zij haar harts-
vriendin Irene de Vries. “Wij hadden 
veel gemeen. Ook ik had altijd in het 
buitenland gewoond en moest mijn weg 
in Nederland vinden. Dat was in die tijd 
niet gemakkelijk. Nederland was in de 
jaren zestig en zeventig van de vorige 
eeuw niet zo open als nu.” De Vries, die 
Engelstalig was opgeleid en Meurs met 
haar Franstalige achtergrond, hadden 
het moeilijk met de Nederlandse taal en 
de Hollandse mores. “Aanpassen was 

het devies”, typeert de vicepresident 
van het gerechtshof in Den Haag hun 
gezamenlijke Nederlandse start.
Wellicht heeft die periode Meurs geïn-
spireerd bij de diverse WRR-rapporten 
over integratie waarbij ze betrokken 
was. Meurs schreef mee aan Nederland 
als immigratiesamenleving (2001) en 
ook aan het veel becommentarieerde 
Identificatie met Nederland, het rap-
port waarover Prinses Maxima bij de 
presentatie zei dat ‘er niet zoiets bestaat 
als dé Nederlander’.
 “Pauline heeft onderschat wat voor im-
pact de woorden van de prinses zouden 
hebben in het Nederlandse klimaat van 
dat moment”, oordeelt Marjanne Sint, 
voorzitter van de raad van bestuur van 
Isala. “Ze heeft me verteld dat de com-
motie haar zeer verbaasde.” 

Nobele wilde
Volgens Sint getuigt dat van een gebrek 
aan politiek gevoel. Relativerend: 
“Typisch gedrag voor een wetenschap-



good governance in de zorg op de kaart 
gezet.” Nadenkend: “In verhouding tot 
wat zij allemaal voor elkaar krijgt, heeft 
zij een bijzonder bescheiden ego.”
“Met haar eigen zoeken naar de randen 
van passendheid zou je haar als een 
Nobele Wilde kunnen typeren”, vindt 
Annemiek Stoopendaal. Zij heeft veel 
bewondering voor Meurs, maar vindt 
haar geen rolmodel. “Pauline identifi-
ceert zich zó met haar werk; dat is niet 
mijn manier.” Ook anderen vertellen dat 
Meurs altijd keihard werkt. Mails die 
midden in de nacht worden verstuurd, 

zijn geen uitzondering, maar vaste prik. 
PvdA-collega in de Eerste Kamer Kim 
Putters: “Pauline heeft passie voor zowel 
politiek, bestuur als de wetenschap. 
Daar gaat ze helemaal in op. En daar 
kan zij zich ook in verliezen.” Met als 
gevolg dat zij aan het eind van het jaar 
nogal eens op apegapen ligt, weet Henk 
Smid. “De keerzijde van haar enthou-
siasme is dat ze vergeet te eten en te rus-
ten. Ik zou haar gunnen dat ze iets meer 
vakantie nam.”

Bittere pil
“Dat een dag daadwerkelijk maar 24 uur 
heeft, is voor Pauline een bittere pil”, 
weet zakelijk directeur Wilma van der 
Scheer van Erasmus Centrum voor Ma-
nagement Development in de zorg. “En 
ze vindt het onprettig als zij afhankelijk 

is van anderen. Dan kan ze heel gefrus-
treerd raken.” Van Der Scheer is vol lof 
over Meurs. En ziet haar wel als een 
rolmodel. “Pauline is duidelijk aanwezig 
zonder machogedrag. Ze is intelligent 
zonder arrogant te zijn. En ze geeft rich-
ting. Weet mensen te inspireren. Krijgt 
ze in beweging.” Bewonderend: “Zelfs 
een slechtnieuwsgesprek weet Pauline 
tot een positieve ervaring om te buigen.”
Hoewel Meurs slechts een paar dagen 
per week in Rotterdam werkt, ontgaat 
haar aanwezigheid niemand. En zo gaat 
het overal waar zij verschijnt. “Never a 

dull moment met mijn zus”, omschrijft 
broer Michiel. Piet-Hein Buiting roemt 
de keren dat hij met Meurs op reis was. 
“Ze gaat helemaal los en het programma 
komt bijna in gevaar omdat er ook nog 
een jasje moet worden gescoord en lek-
kere koffie gekocht. Pauline houdt van 
het goede leven.” 
Die levenslust is nauw verbonden met 
haar Zuid-Amerikaanse wortels. Haar 
werkomgeving is kleurrijk, haar outfits 
superelegant en automatenkoffie is not 
done. Vriendin Irene de Vries: “Pauline 
verdraagt geen grijzigheid. Zij wil kleur, 
gedoe en actie.” Tegelijkertijd is ze ook 
Hollands plichtsgetrouw en verslaafd 
aan de Nederlandse Matthäus-traditie 
in Naarden. Meurs als succesvolle 
Nieuwe Nederlander. Had ze dat zelf zo 
ooit gedacht?
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Pauline Meurs staat op 15 in de Skipr 
99. Een compleet overzicht van al 
haar voormalige en huidige functies 
is te vinden op Skipr.nl/skipr99.

‘Pauline zegt wat ze
     denkt en doet dat niet 
 altijd even diplomatiek’
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Z O R G  E N  V A S T G O E D : 
I N T E G R A A L  N A A R 
O P T I M A L I S A T I E

Vastgoed is sterk van invloed op zowel de zorg alsook de cliënten die zich daarin bevinden. 

Daarbij komt dat de bekostiging van de zorg en het vastgoed in de toekomst plaats zal vinden 

door middel van een integraal tarief. Het afzonderlijk beoordelen van zorg en vastgoed behoort 

tot het verleden, de integrale benadering heeft de toekomst. Bent u er klaar voor?
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