
 

5 vragen aan de leden van onze Raad van Advies  

Siem van den Broek 

secretaris Raad van Bestuur en directeur bestuurlijke en juridische 

zaken bij Stichting Philadelphia Zorg  

 

1. Hoe heeft je loopbaan er tot op heden uitgezien? Welke functies heb je vervuld?  

Ik ben gestart als juridisch medewerker bij Hypotheek Visie en van daaruit doorgegroeid 

naar het vak van bedrijfsjurist bij Essent Energie. Vanuit de profit sector maakte ik de 

overstap naar de not for profit en startte ik als beleidsmedewerker juridische zaken bij 

Philadelphia Zorg. Daar ben ik intern doorgegroeid naar de functie die ik nu bekleed van 

Secretaris Raad van Bestuur. 

 

2. Met welke rechtsgebieden houd je je voornamelijk bezig? 

De zorg is in Nederland privaat georganiseerd, maar weer publiek gefinancierd en 

gereguleerd. Bij Philadelphia bewegen we ons tussen dus privaat en publiek recht. De 

overeenkomsten met onze klanten zijn gebaseerd op het civiele recht. De financiering wordt 

verdeeld door eveneens private organisaties (zorgverzekeraars en zorgkantoren). Maar het 

toezicht en regulatoir kader is volledig publiek recht, met een veelheid aan toezichthouders 

en zelfstandig bestuursorganen (ZBO’s) die de zorg domineren. 

 

3. Voor welke jurist heb je grote bewondering? 

Huub Willems, oud President van de Ondernemingskamer van het Hof. Hij heeft interessante 

gedachten over de omgang met governancecodes: "Het bestaan van regels voegt weinig toe 

aan het gedrag van mensen in algemene zin. Het begint ergens anders, namelijk met de 

vraag of mensen het juiste kompas hebben voor de manier waarop ze zich in verschillende 

functies behoren te gedragen. Als je de onderliggende habitus niet hebt hoe met je functie 

om te gaan, heb je niets aan al die codes."  

 

4. Wanneer en op welke wijze ben je bekend geraakt met Legal Lounge? 

Meteen bij de oprichting ben ik aangehaakt. 

 

5. Waarom zou je bedrijfsjuristen aanraden lid te worden van Legal Lounge?  

Om dat het goed is om in de waan van de dag en het werk altijd wat tijd te nemen om weer 

wat afstand te nemen en te kijken waar jijzelf in je werkgebied staat. Het scherpt je geest, 

brengt weer nieuwe inzichten en contacten waardoor je je persoonlijk en vakinhoudelijk kunt 

ontwikkelen. Niet elk rechtsgebied is wellicht direct relevant voor je werkzaamheden. Maar 

het geeft weer een ander perspectief waarmee je vast je voordeel kunt doen. De profit kan 

best iets leren van de not for profit. 


