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The board should have their arms around the company, 
without it's fingers in it.
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In memoriam Huub van Kruchten
In maart 2010 vertrok een groep Nederlandse bestuurders en adviseurs naar 
Londen, om daar een bijzondere cursusweek mee te maken: de Policy Gov-
ernance Academy. John en Miriam Carver kwamen voor het eerst in jaren 
naar Europa om de finesses van het Policy Governancemodel uit de doeken te 
doen. De Nederlandse afvaardiging bleek onverwacht groot: maar liefst zeven 
op een totaal van negen cursisten. 

Het is in zo’n week altijd weer afwachten wie er nog meer in een groep zit. De 
mensen die we hier tegenkwamen, bleken het gelukkig goed met elkaar te vin-
den. 

Wat is goed toezicht houden?
Er	  gaat	  tegenwoordig	  geen	  week	  meer	  voorbij	  of	  er	  komt	  wel	  een	  maatschappelijke	  instel-‐
ling,	  provincie	  of	  gemeente	  in	  opspraak	  vanwege	  financiële	  malversa<es,	  fraude,	  corrup-‐
<e,	  lekken,	  machtsmisbruik	  etc.
En	  vroeg	  of	  laat	  gaat	  het	  dan	  ook	  om	  de	  vraag	  wat	  de	  toezichthouder	  (niet)	  heeB	  gedaan.	  
In	  deze	  nieuwsbrief	  vindt	  u	  weer	  verschillende	  ar<kelen	  die	  ons	  proberen	  verder	  te	  
helpen	  op	  het	  pad	  van	  goed	  toezicht	  houden.	  
Goed	  toezicht	  is	  volgens	  prof.	  Mirko	  Noordegraaf	  in	  een	  WRR-‐rapport	  niet	  zozeer	  veel	  
meten,	  maar	  meer	  specifiek	  meten.	  Een	  toezichthouder	  moet	  zich	  ook	  bezig	  houden	  met	  
de	  maatschappelijke	  legi<miteit	  van	  het	  toezicht,	  want	  hierdoor	  komt	  de	  organisa<e	  de	  
waarden	  op	  het	  spoor	  die	  rich<nggevend	  zijn	  voor	  de	  bestuurder.	  Hartger	  Wassink	  
bespreekt	  in	  zijn	  ar<kel	  dit	  rapport	  en	  deelt	  met	  ons	  zijn	  conclusie	  dat	  het	  WRR-‐rapport	  
heel	  veel	  overeenkomsten	  vertoont	  met	  de	  principes	  van	  Policy	  Governance!
De	  toezichthouder	  vraagt	  informa<e,	  maar	  de	  bestuurder	  moet	  die	  vaak	  verstrekken.	  Als	  
het	  goed	  is	  heeB	  de	  toezichthouder	  vooraf	  beleidsuitspraken	  gedaan	  of	  beoogde	  resul-‐
taten	  geformuleerd.	  De	  bestuurder	  staat	  vervolgens	  voor	  de	  grote	  klus	  om	  die	  algemene	  
uitspraken	  te	  concre<seren.	  Maar	  wat	  is	  nu	  een	  redelijke	  interprea<e	  en	  hoe	  benut	  je	  de	  
volle	  ruimte	  van	  zo’n	  algemene	  uitspraak?	  Meer	  daarover	  kunt	  u	  lezen	  in	  de	  bijdrage	  van	  
Helmie	  van	  Ravestein.	  Niek	  Mertens	  vervolgt	  tot	  slot	  zijn	  ar<kel	  van	  de	  vorige	  edi<e	  over	  
toezicht	  op	  financieel	  beleid.

Veel	  leesplezier	  gewenst!
namens	  de	  redac<e,	  Harry	  Nijkamp
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QUIZ

Individuele	  leden	  (van	  een	  bestuur	  /	  van	  een	  raad	  
van	  toezicht)	  hebben…:

A) meer	  autoriteit	  dan	  leden	  van	  het	  
staUureau

B) evenveel	  autoriteit	  als	  de	  directeur/
bestuurder	  CVB

C) geen	  autoriteit

D) minder	  autoriteit	  dan	  leden	  van	  een	  
commissie

Het	  antwoord	  vindt	  u	  op	  pagina	  8

Een van hen 
was Huub 
van Kruch-
ten. Huub 
was niet de-
gene die het 
meest op de 
voorgrond 
trad in de 
groep, maar 
toch iemand 
die een 
belangrijke 
plek in de 
groep innam. 
Als boven-

schools directeur bij de Zuid-Limburgse onder-
wijsstichting Jong Leren had hij een lange en grondige 
ervaring in het werken met Policy Governance.
Zijn kennis van het model bleek groot, niet alleen 
theoretisch, maar ook praktisch.
Nu was Huub de man er niet naar om die kennis 
breeduit te etaleren, laat staan er anderen mee te im-
poneren. Eerder was hij degene die na verloop van 
tijd, als de discussie misschien net over het hoogte-
punt heen was, het woord nam om nog een paar las-
tige, maar daarom juist goede vragen te stellen. Uit 
die vragen bleek zijn betrokkenheid bij de Policy 
Governance-principes, en de moeite die hij nam om 
ze in de details van het dagelijks werk te doordenken.
Huub was, terug in Nederland, een van de mensen die 
het meest actief  was in de alumnigroep die na die 
week ontstond. Hij was een belangrijke kracht achter 
het initiatief  voor de Nieuwsbrief, die hij van een 
mooie vormgeving voorzag. Hij zat vol ideeën om 
meer met Policy Governance te doen. Zo bleek dat hij 
vrijwel alles gelezen had over Policy Governance, en 
sterker nog: dat uit het Engels had vertaald. In eerste 
instantie voor zichzelf, maar een van zijn plannen was 
om die vertalingen te herschrijven en uit te brengen.
Hij had inmiddels zijn eigen bureau opgericht en was 
van plan om andere schoolbesturen te ondersteunen 
bij het werken met de Policy Governance-principes. 
Van hem kwam ook het voorstel om een overzicht te 
maken van organisaties die werken volgens Policy 
Governance, zodat die ook van elkaar zouden kunnen 
leren.

Wij zullen hem niet alleen missen om die initiatiefrijk-

heid en zijn betrokkenheid bij Policy Governance en 
onze alumnigroep. Vooral missen we hem vanwege 
zijn persoon. Hij was er altijd, betrouwbaar en geïn-
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teresseerd. Met zijn rust, zijn subtiele humor, en toch 
ook, onmiskenbaar, enige zuidelijke ‘joie de vivre’ 
was hij onlosmakelijk deel van onze groep.

Huub overleed plotseling, afgelopen zomer. De schok 
toen we het hoorden was groot, voor ieder van ons. 
Allemaal waren we op dat moment met vakantie in 
het buitenland. Niemand van ons kon daardoor bij de 
afscheidsplechtigheid zijn. Dat spijt ons zeer. Maar 
zolang we over hem praten, en aan hem denken, is 
hij niet vergeten. 
We wensen zijn familie, vrienden, en oud-collega’s 
veel sterkte toe.

Namens de gehele redactie,
Hartger Wassink



Policy Governance 
opnieuw 
uitgevonden?
Hartger Wassink

De	  schandalen	  in	  toezicht	  in	  de	  publieke	  en	  private	  
sector	  volgen	  elkaar	  op.	  Rapporten	  worden	  uitge-‐
bracht,	  ar;kelen	  geschreven,	  en	  congressen	  georgani-‐
seerd.	  Maar	  gek	  genoeg	  lees	  daarbij	  je	  rela;ef	  weinig	  
over	  Policy	  Governance.	  Dat	  is	  jammer,	  omdat	  Policy	  
Governance	  tracht	  een	  integraal	  systeem	  te	  bieden,	  
dat	  van	  toepassing	  is	  op	  zowel	  de	  interne	  werkwijze	  
van	  de	  toezichthouder,	  de	  rela;e	  met	  de	  bestuurder,	  
als	  de	  (horizontale)	  verantwoording	  naar	  de	  externe	  
omgeving.	  

Onlangs	  kwam	  een	  rapport	  van	  de	  WRR	  uit,	  over	  intern	  
toezicht,	  van	  de	  Utrechtse	  hoogleraar	  Mirko	  Noorde-‐
graaf	  en	  een	  collega-‐onderzoeker,	  Bas	  de	  Wit.	  Zij	  geven	  
een	  zeer	  herkenbaar	  overzicht	  van	  de	  problema<ek	  ten	  
aanzien	  van	  intern	  toezicht.	  Hun	  aanbevelingen	  komen,	  
zonder	  dat	  ze	  dat	  zo	  benoemen,	  sterk	  overeen	  met	  de	  
Policy	  Governance	  principes.	  
In	  dit	  ar<kel	  wil	  ik	  een	  aantal	  elementen	  uit	  hun	  studie	  
benoemen,	  en	  vergelijken	  hoe	  dit	  overeenkomt	  met	  
Policy	  Governance.	  Op	  basis	  hiervan	  wil	  ik	  kijken	  hoe	  we	  
meer	  zouden	  kunnen	  laten	  zien	  wat	  de	  universele	  
bruikbaarheid	  van	  Policy	  Governance	  is.

De	  basis:	  ‘redelijkheid’	  en	  eigenaarschap
Noordegraaf	  en	  De	  Wit	  stellen	  dat	  de	  hervormingen	  in	  
management	  en	  governance	  geleid	  hebben	  tot	  meer	  
meten	  en	  meer	  accountability.	  Hun	  stelling	  daarbij	  is,	  
dat	  meer	  meten	  niet	  automa<sch	  tot	  betere	  presta<es	  
leidt,	  eerder	  het	  tegenovergestelde.	  Dit	  is	  een	  bekend	  
sen<ment,	  waarvan	  echter	  vrijwel	  niemand	  het	  aan-‐
durB	  om	  het	  in	  de	  prak<jk	  te	  brengen.
Terecht,	  vanuit	  Policy	  Governance	  gedacht,	  want	  zo	  
dichotoom	  is	  de	  problema<ek	  niet.	  Policy	  Governance	  
biedt	  het	  inzicht	  dat	  je	  niet	  zozeer	  minder	  moet	  meten,	  
maar	  dat	  je	  specifieker	  moet	  meten.	  Namelijk	  alleen	  op	  
die	  doelen	  en	  kaders	  waar	  specifieke	  beleidsuitspraken	  
over	  gedaan	  zijn.	  En:	  de	  toezichthouder	  moet,	  voordat	  
hij	  beoordeelt	  of	  de	  ‘meetwaarden’	  van	  voldoende	  ni-‐
veau	  zijn,	  eerst	  beoordelen	  of	  ze	  de	  gebruikte	  indicato-‐
ren	  een	  redelijke	  interpreta<e	  van	  de	  genoemde	  be-‐
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Roel van Leerdam, een korte 
kennismaking

Betrokken, zowel theoretisch als praktisch 
gericht met veel ervaring op de werkvloer.

Roel van Leerdam is in het dagelijks leven 
voorzitter van het college van bestuur van 
een onderwijsorganisatie voor zowel voort-
gezet- als primair onderwijs met ruim 9000 
leerlingen. Hij kwam ruim dertig jaar gele-
den terecht in de schoolleiding van het 
voortgezet onderwijs. Hij deed interimwerk 
en gaf  in eindverantwoordelijke functies leid-
ing aan diverse schoolorganisaties. In deze 
functies initieerde hij diverse fusies en gaf  
vorm aan transities van verenigingsstructuur 
naar stichtingen. Naast zijn werk adviseert 
hij nu, o.a. in samenwerking met InVerb B.V. 
, schooldirecties, colleges van bestuur en 
raden van toezicht over vraagstukken van de 
meest uiteenlopende aard die zich in het on-
derwijs voordoen. 
In 2006 kwam hij in aanraking met Policy 
Governance. In dat jaar nam hij deel aan een 
Governance congres op Nyenrode waar John 
Carver de keynote speaker was. De prak-
tische toepasbaarheid van het model van 
Carver sprak hem aan en was aanleiding  
zich hierin verder te verdiepen. Hij volgde in 
Londen de Carver Governance Academy en 
werd zodoende een specialist op het gebied 
van Policy Governance. Vanzelfsprekend 
werkt de Raad Van Toezicht van zijn huidige 
organisatie met het gedachtengoed van John 
Carver. 
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leidsuitspraken	  acht.	  Dit	  begrip	  ‘redelijkheid’	  komt	  later	  
nog	  terug.

Een	  tweede	  probleem	  dat	  Noordegraaf	  en	  De	  Wit	  
schetsen,	  is	  de	  tanende	  legi<miteit	  van	  toezicht.	  Ze	  stel-‐
len	  dat	  toezicht	  ‘als	  gegeven’	  wordt	  beschouwd.	  Zij	  be-‐
noemen	  de	  nadruk	  op	  economisch	  belangen	  bij	  de	  ver-‐
nieuwing	  en	  ontwikkeling	  in	  overheid	  en	  publieke	  orga-‐
nisa<es	  als	  een	  belangrijke	  factor	  in	  het	  diffuser	  worden	  
van	  de	  rol	  van	  het	  toezicht.	  Waar	  vroeger	  bepaalde	  
ideële	  belangen	  van	  een	  bepaalde	  doelgroep	  werden	  
gediend,	  daar	  zijn	  door	  schaalvergro<ng	  andere	  dan	  
economische	  criteria	  naar	  de	  achtergrond	  gedrongen.
Hier	  biedt	  Policy	  Governance	  bij	  uitstek	  een	  helder	  ka-‐
der.	  Volgens	  Carver	  is	  het	  de	  belangrijkste	  taak	  van	  het	  
bestuur	  (ofwel	  het	  intern	  toezicht)	  om	  de	  ‘microkosmos	  
van	  het	  eigenaarschap’	  te	  zijn.	  Toezicht	  is	  in	  deze	  visie	  
in	  de	  eerste	  plaats	  het	  representeren	  van	  het	  eigenaar-‐
schap,	  en	  niet	  een	  soort	  ‘super-‐management’.	  In	  andere	  
woorden:	  bij	  Policy	  Governance	  gaat	  het	  om	  het	  verta-‐
len	  van	  de	  ‘waarden	  van	  het	  eigenaarschap’	  naar	  resul-‐
taten	  van	  de	  organisa<e.	  Wil	  de	  intern	  toezichthouder	  
opnieuw	  zijn	  posi<e	  legi<meren,	  dan	  zal	  hij	  op	  zoek	  
moeten	  gaan	  naar	  wat	  de	  huidige	  kernwaarden	  van	  zijn	  
eigenaarschap	  (nog)	  zijn.

Dialoog	  en	  delibera;e
Hoewel	  de	  rol	  en	  legi<miteit	  van	  de	  intern	  
toezichthouder	  onder	  vuur	  ligt,	  is	  er,	  volgens	  Noorde-‐
graaf	  en	  De	  Wit,	  nie_emin	  steeds	  meer	  vraag	  naar	  toe-‐
zicht.	  Er	  zijn	  ook	  meer	  extern	  toezichthouders	  geko-‐
men,	  om	  het	  (vermeende)	  falen	  van	  intern	  toezicht-‐
houders	  te	  ondervangen.	  Al	  deze	  extra	  regulering	  heeB	  
echter	  niet	  geleid	  tot	  een	  oplossing.	  
Noordegraaf	  en	  De	  Wit	  stellen	  vast	  dat	  er	  sprake	  is	  van	  
een	  ‘performance	  paradox’:	  naarmate	  je	  meer	  criteria	  
stelt,	  en	  specifiekere	  doelen	  formuleert,	  wordt	  de	  ruim-‐
te	  voor	  de	  bestuurder	  en	  de	  organisa<e	  om	  deze	  doelen	  
te	  bereiken,	  beperkter.	  Waar	  gestreefd	  wordt	  naar	  
meer	  vertrouwen,	  leidt	  het	  optuigen	  van	  een	  kerst-‐
boom	  aan	  ‘control’-‐instrumenten	  in	  de	  prak<jk	  tot	  
meer	  wantrouwen.	  Hoe	  deze	  vicieuze	  cirkel	  te	  doorbre-‐
ken?
De	  oplossing	  die	  zij	  bieden,	  benoemen	  zij	  als	  ‘professio-‐
neel-‐poli<eke	  sturing’	  en	  kent	  de	  volgende	  veronder-‐
stellingen:

• (inter-‐)subjec<viteit
• redelijkheid
• bruikbaarheid

Het	  is	  niet	  moeilijk	  hier	  belangrijke	  principes	  van	  Policy	  

Governance	  in	  te	  herkennen.	  Ook	  Policy	  Governance	  
gaat	  ervan	  uit	  dat	  objec<viteit	  in	  ‘goed	  bestuur’	  niet	  
bestaat.	  Wat	  een	  goed	  resultaat	  is	  van	  een	  organisa<e,	  
zal	  afgewogen	  moeten	  worden	  in	  een	  gezamenlijke	  
dialoog	  van	  toezichthouder	  en	  bestuurder.
Daarvoor	  is	  het	  nodig	  om	  de	  bestuurder	  vooraf	  ruimte	  
te	  geven,	  binnen	  enkele	  kaders,	  en	  aan	  de	  hand	  van	  
doelen,	  die	  geformuleerd	  zijn	  als	  beoogde	  resultaten.	  
Daarbinnen	  kan	  de	  bestuurder	  dan	  zijn/haar	  redelijke	  
interpreta-e	  maken	  van	  die	  doelen.	  ‘Redelijkheid’	  is	  dus	  
een	  tweede	  leidend	  principe	  van	  Policy	  Governance.
Ten	  derde:	  bruikbaarheid	  is	  ook	  een	  kernprincipe,	  bij-‐
voorbeeld	  waar	  het	  gaat	  om	  verantwoording.	  Niet	  de	  
‘op<maliteit’	  van	  de	  gepresenteerde	  cijfers	  moet	  cen-‐
traal	  staan,	  maar	  de	  bruikbaarheid	  van	  de	  gegevens	  om	  
inzicht	  te	  geven.	  Dat	  kunnen	  ook	  kwalita<eve	  gegevens	  
zijn:	  foto’s,	  een	  filmpje	  met	  interviews,	  korte	  ‘vigne_en‘	  
die	  een	  resultaat	  schetsen	  door	  de	  ogen	  van	  betrokke-‐
nen.	  	  

Bij	  uitstek,	  tot	  slot,	  is	  Policy	  Governance	  een	  systeem	  
waarin	  dialoog,	  delibera<e	  en	  interpra<e	  (een	  trits	  die	  
Noordegraaf	  en	  De	  Wit	  ook	  noemen)	  voortdurend	  te-‐
rugkeren.	  Dit	  alles	  betekent	  dat	  toezicht	  volgens	  Policy	  
Governance,	  in	  tegenstelling	  tot	  wat	  Noordegraaf	  en	  De	  
Wit	  stellen,	  wel	  degelijk	  beheersbaar	  en	  transparant	  te	  
maken	  is.	  Alleen:	  beheersbaar	  tot	  op	  het	  niveau	  dat	  de	  
toezichthouder	  nodig	  acht.	  De	  overige	  ruimte	  heeB	  de	  
bestuurder	  namelijk	  nodig	  om	  zijn	  rol	  goed	  te	  kunnen	  
vervullen.	  En:	  transparant,	  voorzover	  het	  vooraf	  te	  for-‐
muleren	  criteria	  voor	  doelen	  en	  kaders	  betreB,	  niet	  wat	  
betreB	  de	  precieze	  aanpak	  die	  de	  bestuurder	  zou	  moe-‐
ten	  volgen.	  
In	  die	  balans	  biedt	  Policy	  Governance	  een	  rela<ef	  ‘zui-‐
nig’	  model,	  waarin	  vastgelegd	  wordt	  wat	  vastgelegd	  kan	  
en	  moet	  worden,	  en	  het	  overige	  wordt	  overgelaten	  aan	  
de	  integriteit	  en	  deskundigheid	  van	  de	  betrokken	  be-‐
stuurders.	  Want	  welk	  model	  je	  ook	  hanteert,	  daar	  ligt	  
al<jd	  de	  sleutel.

Bronnen
Carver,	  J.	  (2010).	  A	  Case	  for	  Global	  Governance	  Theory:	  
Prac<<oners	  Avoid	  It,	  Academics	  Narrow	  It,	  the	  World	  
Needs	  It.	  Corporate	  Governance:	  An	  Interna-onal	  Re-‐
view,	  18(2),	  149-‐157

Noordegraaf,	  M.,	  &	  de	  Wit,	  B.	  (2012).	  Van	  maakbaar	  
naar	  betekenisvol	  bestuur.	  Een	  achtergrondstudie	  naar	  
(keten)	  governance	  en	  (nieuw)	  publiek	  management	  en	  
de	  gevolgen	  voor	  toezicht	  en	  evalua-e.	  Den	  Haag:	  WRR.	  
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Helmie van Ravestein

Zonder	  uitzondering	  noemen	  toezichthouders	  en	  be-‐
stuurders	  het	  een	  groot	  winstpunt	  van	  Policy	  Gover-‐
nance:	  de	  waardevolle	  gesprekken	  die	  ontstaan	  bij	  het	  
opstellen	  van	  een	  toezichtskader.	  Voordat	  alle	  vier	  
kwadranten	  van	  het	  kader	  zijn	  ingevuld,	  komen	  alle	  
aspecten	  van	  bestuur	  en	  toezicht	  aan	  de	  orde	  en	  ko-‐
men	  ook	  de	  zorgen	  en	  risico’s	  op	  tafel.	  

Het	  opstellen	  van	  een	  toezichtskader	  (“referen<ekader	  
/	  toetskader	  “	  of	  welke	  naam	  ook	  wordt	  gebruikt)	  is	  een	  
eerste	  vereiste	  om	  met	  Policy	  Governance	  te	  kunnen	  
werken.	  Het	  opstellen	  van	  een	  verantwoordingsschema	  
is	  de	  volgende	  stap.	  Als	  aan	  deze	  twee	  voorwaarden	  is	  
voldaan,	  is	  het	  <jd	  om	  aan	  de	  slag	  te	  gaan	  met	  de	  ver-‐
antwoordingsrapportages.	  Die	  rapportages	  moeten	  het	  
bewijs	  leveren	  dat	  de	  resultaten	  zijn	  gehaald,	  of	  dat	  de	  
grenzen	  niet	  zijn	  overschreden	  én	  dat	  het	  Policy	  Gover-‐
nance	  systeem	  werkt	  binnen	  de	  organisa<e.

De	  bestuurder/directeur	  heeB	  het	  recht	  van	  “elke	  
redelijke	  interpreta<e”	  (1)	  van	  de	  uitspraken	  van	  de	  
“beoogde	  resultaten	  en	  de	  grenzen	  van	  de	  handelings-‐
ruimte”	  die	  in	  het	  toezichtskader	  staan.	  Dat	  recht	  op	  
interpreta<e	  geeB	  veel	  manoeuvreerruimte.	  Toch	  merk	  
ik	  dat	  bestuurders	  de	  neiging	  hebben	  om	  hun	  
interpreta<e	  zo	  simpel	  mogelijk	  te	  houden	  en	  niet	  de	  
ruimte	  ten	  volle	  te	  benu_en.	  Die	  grote	  ruimte	  moet	  
natuurlijk	  wel	  verantwoord	  worden.	  Die	  verantwoor-‐
ding	  kun	  je	  afleggen	  door	  het	  maken	  van	  verantwoor-‐
dingsrapportages.	  Daarbij	  gaat	  het	  om	  het	  goed	  kunnen	  
uitleggen	  en	  aantonen	  wat	  je	  hebt	  gedaan,	  om	  de	  resul-‐
taten,	  maar	  niet	  alleen,	  ook	  waarom	  je	  het	  zò	  hebt	  ge-‐
daan	  en	  niet	  anders.	  Het	  gaat	  er	  beslist	  niet	  om	  om	  al-‐
leen	  de	  ac<viteiten	  die	  gedaan	  zijn,	  te	  benoemen.

Het	  formaat	  dat	  ik	  des<jds	  heb	  ontwikkeld,	  helpt	  bij	  het	  
maken	  van	  een	  verantwoordingsrapportage.	  Toch	  blijB	  
interpreteren	  een	  las<g	  onderdeel.	  Daarom	  wat	  voor-‐
beelden	  uit	  de	  prak<jk.

Voorbeeld	  1
Verantwoordingsrapportage

Uitspraak Het	  percentage	  gediplomeerden	  is	  ten-‐
minste	  gelijk	  aan	  dat	  van	  landelijk,	  met	  
Huysstede	  College*	  te	  vergelijken	  instel-‐
lingen.

Interpreta<e Onze	  uitstroomrendementen	  zijn	  gelijk	  
of	  hoger	  dan	  de	  landelijke	  cijfers.

De	  bestuurder	  van	  het	  (fic<eve)	  Huysstede	  College	  koos	  
ervoor	  de	  interpreta<e	  “simpel“	  te	  houden	  en	  alleen	  
examencijfers	  te	  geven	  en	  die	  te	  vergelijken	  met	  de	  
landelijke	  cijfers.	  Hij	  liet	  daarmee	  veel	  ruimte	  onbenut.	  
Hij	  had	  er	  ook	  de	  doorstroomcijfers	  bij	  kunnen	  betrek-‐
ken.
Achteraf	  bleek	  dat	  de	  raad	  de	  doorstroomcijfers	  ook	  
van	  groot	  belang	  vond.	  Als	  gevolg	  wilden	  ze	  daarom	  
deze	  uitspraak	  aanpassen,	  waardoor	  de	  interpreta<e-‐
ruimte	  van	  de	  bestuurder	  zou	  afnemen.

In	  het	  begin	  vergt	  het	  maken	  van	  verantwoordingsrap-‐
portages	  een	  behoorlijke	  (<jds)investering.	  Ik	  adviseer	  
al<jd	  om	  zeker	  twee	  jaar	  te	  gebruiken	  als	  ‘leerperiode’	  	  
Het	  is	  in	  die	  <jd	  van	  belang	  dat	  toezichthouders	  en	  be-‐
stuurders	  het	  proces	  en	  het	  product	  in	  alle	  openheid	  
bespreken,	  zodat	  beide	  par<jen	  er	  van	  leren.	  Goed	  
overleg	  hierover	  kan	  het	  succes	  behoorlijk	  beïnvloeden.	  
Ook	  hierbij	  geven	  zowel	  raad	  van	  toezicht	  als	  college	  
van	  bestuur	  aan	  dat	  deze	  gedachtewisselingen	  veel	  
winst	  voor	  de	  organisa<e	  en	  het	  eigen	  func<oneren	  
opleveren.

Om	  het	  leerproces	  te	  vergemakkelijken	  had	  ik	  in	  mijn	  
verantwoordingsformat	  (2)	  een	  onderdeel	  opgenomen	  
dat	  ik	  “rechtvaardiging	  van	  de	  interpreta<e”	  heb	  ge-‐
noemd.	  Die	  term	  bleek	  voor	  verwarring	  te	  zorgen,	  beter	  
had	  ik	  kunnen	  vragen:	  “licht	  de	  interpreta<e	  toe”.	  
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De praktijk: verantwoor-
dingsrapportages en ‘elke 
redelijke interpretatie’
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Voorbeeld	  2
Verantwoordingsrapportage

Uitspraak Het	  percentage	  gediplomeerden	  is	  
tenminste	  gelijk	  aan	  dat	  van	  landelijk,	  
met	  Vredeveld	  College*	  te	  vergelijken	  
instellingen.

Interpreta<e Onze	  doorstroom-‐	  en	  uitstroomrende-‐
menten	  zijn	  gelijk	  of	  hoger	  dan	  de	  lan-‐
delijke	  cijfers.

Toelich<ng Het	  zou	  vreemd	  zijn	  als	  een	  school	  hoge	  
examenresultaten	  behaalt	  terwijl	  leer-‐
lingen	  “onderweg”	  vaak	  struikelen.	  
Met	  andere	  woorden:	  hoge	  uitstroom-‐
rendementen	  zijn	  pas	  posi-ef	  te	  duiden	  
als	  ze	  samengaan	  met	  hoge	  door-‐
stroomcijfers.

Bij	  voorbeeld	  2:
Het	  is	  goed	  om	  <jdens	  het	  leerproces	  aan	  te	  geven	  
waarom	  voor	  deze	  interpreta<e	  /opera<onele	  vertaling	  
gekozen	  is	  (en	  niet	  voor	  mogelijke	  alterna<even).	  

Voorbeeld	  3

Verantwoordingsrapportage

Uitspraak Wij	  accepteren	  niet	  dat	  meer	  dan	  0.3	  %	  
van	  de	  totale	  leerlingenpopula-e	  de	  
school	  voor-jdig	  verlaat	  zonder	  te	  star-‐
ten	  op	  een	  vervolgopleiding.

Interpreta<e Elke	  leerling	  die	  de	  school	  verlaat	  ver-‐
volgt	  zijn	  schoolloopbaan	  op	  een	  ande-‐
re	  school.

Toelich<ng Leerlingen	  zijn	  leerplich-g	  dus	  de	  
school	  heeV	  een	  weWelijke	  zorgplicht.

Bij	  voorbeeld	  3	  heeB	  de	  bestuurder	  de	  0.3	  %	  niet	  “mee-‐
genomen”	  in	  zijn	  interpreta<e.	  Met	  zo’n	  interpreta<e	  
suggereert	  hij	  dat	  er	  nooit	  een	  leerling	  voor<jdig	  de	  
school	  verlaat.	  Dat	  lijkt	  geen	  redelijke	  interpreta<e,	  
omdat	  die	  garan<e	  niet	  te	  geven	  is.	  Ook	  geeB	  de	  toe-‐
lich<ng	  niet	  specifiek	  aan	  waarom	  de	  bestuurder	  voor	  
deze	  interpreta<e	  koos,	  hij	  geeB	  alleen	  de	  we_elijke	  
zorgplicht	  weer.	  	  

Het	  bestuur	  of	  raad	  van	  toezicht	  worden	  van	  voorbeeld	  
3	  dus	  niet	  heel	  veel	  wijzer.

JAARGANG 2, EDITIE 4 NAJAAR 2012

Policy Governance Nieuwsbrief Pagina 6

Lezersvraag PG

Tijdens een bijeenkomst met toezichthouders en 
bestuurders uit het onderwijs kwam de volgende 
vraag naar voren: 

Wat is in een Raad Van Toezicht – college van bestuur 
model de rol van de toezichthouder bij functionerings- en 
beoordelingsgesprekken? 

Vanuit Policy Governance kun je de vraag als 
volgt beantwoorden. De toezichthouder heeft wet-
telijk de werkgeversrol over de leden van het col-
lege van bestuur. Het college van bestuur opereert 
vanuit eenheid van bestuur, ook als het uit meer-
dere leden bestaat. Wie is nu aan te spreken 
waarop? Ons idee is: houd gesprekken tussen 
voorzitter RVT en voorzitter en  leden CVB over:
• het welbevinden
• de persoonlijke ontwikkeling
• de persoonlijke ambities 
• de omgang tussen RVT en CVB (dit laatste op 

basis van gedane beleidsuitspraken) 
en maak daarvan verslag. 

De beoordeling van de leden van het CVB kan 
binnen Policy Governance en op basis van de wet-
geving als volgt gebeuren: 
Het totaal aan verantwoordingsrapportages geldt 
voor elk van de leden voor 50% als beoordeling. 
Het CVB levert haar prestatie immers vanuit de 
eenheid van bestuur. Zijn de verantwoordingsrap-
portages voldoende over het geheel, dan is ook de 
beoordeling voor de leden van het CVB voor deze 
helft voldoende.
Voor de andere 50% vindt de beoordeling plaats 
van het individueel functioneren van het lid CVB. 
Hiervoor moet een beoordelingsformat opgesteld 
worden: op basis waarvan wordt functioneren 
beoordeeld?  Opgeteld moet er een overall beoor-
deling plaatsvinden van het functioneren van elk 
lid van het CVB. 

Q&A
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Voorbeeld	  4
Verantwoordingsrapportage

Uitspraak Wij	  accepteren	  niet	  dat	  meer	  dan	  0.3	  %	  
van	  de	  totale	  leerlingenpopula-e	  de	  
school	  voor-jdig	  verlaat	  zonder	  te	  star-‐
ten	  op	  een	  vervolgopleiding.

Interpreta<e Van	  onze	  ca	  2000	  leerlingen	  mogen	  er	  
dus	  niet	  meer	  dan	  6	  de	  school	  verlaten	  
zonder	  startkwalifica-e	  en	  zijn	  wij	  ver-‐
antwoordelijk	  voor	  hun	  start	  bij	  een	  
vervolgopleiding.	  

Toelich<ng Als	  leerlingen	  zonder	  startkwalifica-e	  
de	  school	  verlaten,	  hebben	  wij	  een	  in-‐
spanningsverplich-ng	  ten	  opzichte	  van	  
die	  leerlingen.	  Wij	  betrekken	  daarbij	  
ook	  de	  ouders.	  Wij	  begeleiden	  het	  tra-‐
ject	  tot	  het	  starten	  met	  de	  vervolgop-‐
leiding	  en	  volgen	  daarna	  hun	  presta-e.

Bij	  voorbeeld	  4:	  
De	  bestuurder	  heeB	  niet	  alleen	  de	  0.3	  %	  geïnterpre-‐
teerd,	  maar	  geeB	  ook	  aan	  wat	  de	  school	  precies	  doet	  
voor	  de	  leerlingen	  die	  de	  school	  voor<jdig	  verlaten.
Deze	  interpreta<e	  werd	  door	  de	  raad	  als	  “redelijk”	  ge-‐
kwalificeerd.

Tot	  slot	  een	  vaak	  gestelde	  vraag:
Maar	  als	  “elke	  redelijke	  interpreta<e”	  goed	  is,	  dan	  zijn	  
voorbeeld	  1	  en	  3	  toch	  ook	  redelijk	  en	  kan	  er	  nooit	  iets	  
fout	  zijn?

Het	  antwoord	  op	  deze	  vraag	  zou	  als	  volgt	  kunnen	  lui-‐
den.	  Bij	  de	  bespreking	  van	  de	  verantwoordingsrappor-‐
tage	  bepaal	  je	  in	  dialoog	  wat	  “redelijk”	  is,	  dat	  ligt	  niet	  
op	  voorhand	  vast.	  Vaak	  levert	  dat	  een	  waardevol	  ge-‐
sprek	  op	  (weer	  een	  Policy	  Governance	  winstpunt).	  
Uiteraard	  gaat	  het	  om	  de	  collec<eve	  mening	  van	  het	  
bestuur/	  de	  raad	  van	  toezicht.	  

Bij	  voorbeeld	  1	  kwam	  de	  raad	  tot	  de	  conclusie	  dat	  hun	  
uitspraak	  “te	  ruim”	  was,	  bij	  voorbeeld	  3	  loert	  het	  gevaar	  
dat	  de	  interpreta<e	  als	  “onredelijk”	  wordt	  gezien.
Bij	  voorbeeld	  2	  en	  4	  	  werd	  de	  interpreta<e	  meteen	  als	  
“redelijk”	  aanvaard.

	  (1)	  Een	  van	  de	  10	  principes	  van	  Policy	  Governance;
	  (2)	  Werkboek	  Verantwoordingsrapportages	  maken,	  blz	  
12;
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Actueel

Carver Event

Op woensdag 14 november van 13.30 uur tot 
21.30 uur zullen John en Miriam Carver - 
ontwerper en vertegenwoordiger van het Policy 
Governance model -  op Nyenrode Business 
University aan een breed publiek van 
toezichthouders, bestuurders, directeuren en 
andere geïnteresseerden hun visie geven op 
goed bestuur en toezicht, en op de vraagstuk-
ken en uitdagingen die nu in Nederland ron-
dom governance spelen. Voor meer informatie 
kijk op www.carverevent.nl

Training Policy Governance CPS
Policy Governance in de hele keten: van 
bestuur tot in de klas

Doel: deelnemers kunnen resultaatgericht 
management toepassen met principes van PG
Doelgroep: bestuurders en schooldirecteuren
Data: start op 13-2-2013 (meerdere dagdelen in 
2013)
Door: Harry Nijkamp en Clarien Veltkamp 
(CPS)
Info: www.cps.nl of h.nijkamp@cps.nl

Van 14 tot en met 28 november
Vanwege het Carverevent
Aantrekkelijke korting bij de aanschaf  van 
Policy Governance boeken
Voor meer informatie: www.hevanravestein.nl   

mailto:h.nijkamp@cps.nl
mailto:h.nijkamp@cps.nl
http://www.hevanravestein.nl
http://www.hevanravestein.nl


Niek Mertens

In	  de	  Policy	  Governance®	  nieuwsbrief	  van	  juni	  2012	  
schreven	  we	  over	  het	  financieel	  beleid	  van	  	  instellin-‐
gen.	  De	  nadruk	  lag	  toen	  op	  de	  rela;e	  van	  het	  finan-‐
cieel	  beleid	  met	  het	  bestaansrecht	  van	  de	  organisa;e.	  
In	  het	  tweede	  deel	  van	  dit	  ar;kel	  leggen	  we	  de	  nadruk	  
op	  het	  vormgeven	  en	  verantwoorden	  van	  financieel	  
beleid.	  Dat	  doen	  we	  aan	  de	  hand	  van	  het	  beleid	  in	  een	  
onderwijsinstelling.	  

Een	  onderwijsinstelling	  bestaat	  niet	  om	  financieel	  be-‐
leid	  te	  voeren.	  Zij	  bestaat	  om	  leerlingen	  of	  deelnemers,	  
studenten	  een	  ontwikkeling	  te	  helpen	  doormaken,	  pas-‐
send	  bij	  de	  eigen	  talenten	  en	  voorkeuren,	  die	  leidt	  tot	  
succes,	  welzijn	  en	  maatschappelijke	  par<cipa<e	  in	  het	  
leven	  van	  degene	  die	  het	  onderwijs	  volgt.	  Een	  goed	  
financieel	  beleid	  is	  wel	  een	  noodzakelijke	  maar	  niet	  een	  
voldoende	  voorwaarde	  om	  het	  bestaansrecht	  waar	  te	  
maken!	  

Een	  kader	  voor	  financieel	  beleid:	  beleidsuitspraken	  
door	  de	  toezichthouder	  op	  financieel	  gebied

De	  toezichthouder	  geeB	  het	  bestuur	  de	  grenzen	  aan	  
waar	  het	  financieel	  beleid	  niet	  buiten	  mag	  treden	  door	  
het	  doen	  van	  beleidsuitspraken.	  Voldoet	  het	  financieel	  
beleid	  aan	  de	  uitspraken	  en	  de	  gestelde	  grenzen,	  dan	  
weet	  het	  bestuur	  VOORAF	  dat	  de	  toezichthouder	  het	  
beleid	  zal	  goedkeuren.	  
We	  geven	  hieronder	  voorbeelden	  van	  uitspraken,	  waar	  
het	  financieel	  beleid	  aan	  moet	  voldoen.	  Daarbij	  is	  op	  
geen	  enkele	  manier	  gezegd	  dat	  dit	  de	  uitspraken	  zijn,	  
die	  in	  een	  onderwijsinstelling	  de	  juiste	  zijn.	  Wat	  uit-‐
spraken	  moeten	  zijn,	  wordt	  bepaald	  door	  de	  waarden	  

JAARGANG 2, EDITIE 4 NAJAAR 2012

Policy Governance Nieuwsbrief Pagina 8

QUIZ
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Goede	  antwoord:	  C

Het	  bestuur/	  de	  raad	  van	  toezicht	  neemt	  zijn	  
gezaghebbende	  beslissingen	  alleen	  groepsgewijs,	  
het	  maakt	  daarbij	  niet	  uit	  om	  wat	  voor	  beslissing	  het	  
gaat.	  De	  autoriteit	  van	  een	  bestuur/	  raad	  van	  
toezicht	  is	  een	  groepsgezag,	  een	  formele	  en<teit	  en	  
niet	  de	  optelsom	  van	  het	  gezag	  van	  individuele	  
(raads)leden.	  
Uitspraken	  van	  individuele	  bestuursleden	  of	  leden	  
raad	  van	  toezicht	  hebben	  dus	  geen	  werking	  rich<ng	  
een	  directeur/	  bestuurder.	  Hij/zij	  is	  alleen	  gebonden	  
aan	  besluiten	  van	  bestuur/raad	  van	  toezicht	  als	  col-‐
lec<ef.	  Uitspraken	  <jdens	  een	  vergadering	  van	  een	  
bestuur	  of	  raad	  van	  toezicht	  in	  de	  trant	  van	  ‘ik	  ver-‐
wacht	  van	  de	  directeur/bestuurder	  dat	  hij…”	  
hebben	  pas	  werking	  zodra	  hierover	  een	  besluit	  is	  
genomen.
Commissies	  hebben	  bij	  Policy	  Governance	  een	  
voorbereidende	  taak,	  hun	  advies	  aan	  het	  bestuur/	  
de	  raad	  van	  toezicht	  dient	  om	  de	  discussie	  op	  gang	  
te	  brengen.	  Het	  wezenlijke	  debat	  vindt	  plaats	  in	  het	  
bestuur/	  de	  raad	  van	  toezicht,	  waarna	  het	  besluit	  
volgt.	  In	  het	  debat	  is	  er	  ruimte	  voor	  verschillende	  
opvaungen	  en	  de	  leden	  mogen	  het	  met	  elkaar	  on-‐
eens	  zijn.	  De	  leden	  zijn	  zelfs	  uitgenodigd	  om	  hun	  
mening	  te	  geven	  en	  daarover	  met	  elkaar	  van	  ge-‐
dachten	  te	  wisselen.	  Maar:	  op	  het	  moment	  dat	  er	  
een	  besluit	  genomen	  is,	  schaart	  iedereen	  zich	  daar-‐
achter,	  ook	  diegene	  die	  een	  andere	  mening	  had.	  

Een gezonde 
financiële situatie 
garanderen als 
toezichthouder: hoe 
doe je dat? (2) 
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die	  het	  toezicht	  aanhangt,	  haar	  visie	  op	  het	  financieel	  
beleid	  en	  haar	  rela<e	  met	  de	  stakeholders.

Voorbeelden	  van	  beleidsuitspraken	  zijn:	  
1. Het	  toezicht	  accepteert	  het	  niet	  indien	  het	  finan-‐

cieel	  beleid	  niet	  het	  bestaansrecht	  en	  het	  inhoude-‐
lijk	  beleid	  voldoende	  zouden	  reflecteren.	  

De	  voorgaande	  uitspraak	  is	  breed	  en	  algemeen.	  Vindt	  
het	  toezicht	  het	  daarmee	  voldoende,	  is	  zij	  er	  verder	  
gerust	  op	  of	  wil	  zij	  meer	  detaillering	  aanbrengen?	  Een	  
voorbeeld	  van	  nadere	  detaillering	  is:	  

1.1	  …	  indien	  begro-ng	  van	  inkomsten	  en	  uitgaven	  
onvoldoende	  de	  Beoogde	  Resultaten	  en	  het	  vast-‐
gestelde	  meerjarige	  beleid	  van	  de	  instelling	  re-‐
flecteert.

Andere	  mogelijke	  uitspraken	  zijn:	  

Het	  toezicht	  accepteert	  het	  niet	  indien:
2.De	  begro-ng	  niet	  resulteert	  in	  een	  redelijk	  niveau	  van	  
de	  algemene	  reserves.
2.1.Als	  de	  solvabiliteit	  van	  de	  instelling	  onder	  aan-‐
vaardbare	  normen	  zou	  dalen
2.2.Als	  de	  solvabiliteit	  daalt	  onder	  de	  norm	  die	  de	  
commissie	  Don	  heeV	  bepaald	  (of:	  de	  norm	  die	  het	  
toezicht	  heeV	  gesteld)
2.3.Als	  de	  liquiditeit	  niet	  op	  elk	  moment	  zou	  voldoen	  
aan	  de	  minimum	  norm	  die	  daarvoor	  op	  basis	  van	  de	  
vorige	  jaarrekening	  volgens	  de	  accountant	  is	  vereist	  
(of:	  door	  het	  toezicht	  is	  gesteld	  of	  bv	  de	  commissie	  
Don).

Hoe	  gedetailleerd	  de	  toezichthouder	  uitspraken	  doet,	  
wordt	  onder	  meer	  bepaald	  door	  de	  vraag	  of	  en	  wan-‐
neer	  de	  toezichthouder	  zich	  zorgen	  zou	  maken.	  
Waarover	  zou	  het	  toezicht,	  als	  het	  om	  financiën	  gaat,	  
ongerust	  zijn	  (als	  er	  wat…zou	  gebeuren)?	  Een	  ander	  
voorbeeld	  is	  een	  beleidsuitspraak	  over	  de	  begro<ng:

Het	  toezicht	  zou	  het	  niet	  acceptabel	  vinden	  als:	  
• De	  begro-ng	  niet	  een	  reële	  weergave	  is	  van	  de	  ver-‐
wachte	  inkomsten	  en	  uitgaven	  

• Er	  sprake	  zou	  zijn	  van	  structurele	  financiële	  tekorten
• De	  jaarbegro-ng	  niet	  past	  binnen	  het	  meerjaren	  be-‐
gro-ngsperspec-ef	  

En	  over	  de	  financiële	  posi<e:	  

Het	  toezicht	  zou	  het	  niet	  acceptabel	  vinden	  als:	  
• De	  financiële	  con-nuïteit	  in	  gevaar	  wordt	  gebracht
• De	  s-ch-ng	  niet	  financieel	  gezond	  zou	  zijn	  volgens	  de	  
normen	  die	  het	  bestuur	  daarvoor	  gesteld	  heeV

• De	  financiële	  situa-e	  niet	  zou	  voldoen	  aan	  de	  normen	  
die	  daarvoor	  landelijk	  gelden	  in	  het	  onderwijs	  

Interpreta;es	  van	  de	  beleidsuitspraken	  door	  het	  
bestuur	  of	  management

Het	  toezicht	  geeB	  door	  haar	  beleidsuitspraken	  aan	  bin-‐
nen	  welke	  grenzen	  het	  financieel	  beleid	  	  dient	  te	  wor-‐
den	  vormgegeven.	  Het	  toezicht	  weet	  dat	  zij	  gerust	  kan	  
zijn	  op	  een	  goed	  financieel	  beleid	  en	  een	  gezonde	  
financiële	  situa<e	  als	  zij	  vooraf	  de	  juiste	  criteria	  heeB	  
gesteld	  waaraan	  het	  beleid	  moet	  voldoen.	  Aan	  de	  an-‐
dere	  kant	  weet	  het	  bestuur	  dat	  zij	  de	  ruimte	  heeB	  om	  
beleid	  te	  voeren.	  Er	  zijn	  binnen	  de	  grenzen	  vele	  be-‐
gro<ngen	  te	  maken,	  die	  alle	  goedgekeurd	  zullen	  wor-‐
den	  omdat	  ze	  elk	  voldoen	  aan	  de	  gestelde	  criteria.
Het	  bestuur	  kan	  élke	  redelijke	  interpreta<e	  van	  de	  uit-‐
spraken	  toepassen.	  

Pro-‐ac;ef	  sturen	  op	  financieel	  beleid

We	  horen	  nogal	  eens:	  ja	  maar,	  we	  kunnen	  alleen	  ach-‐
teraf	  constateren	  dat	  het	  misliep,	  dan	  is	  het	  ongeluk	  al	  
gebeurd!	  Er	  zijn	  twee	  aspecten	  in	  Policy	  Governance	  die	  
dit	  voorkomen:
• Het	  toezicht	  stelt	  haar	  verwach<ngen	  en	  criteria	  
VOORAF	  en	  spreekt	  daarover	  met	  het	  bestuur.	  De	  
grenzen	  die	  aan	  het	  te	  voeren	  beleid	  worden	  gesteld,	  
zijn	  vooraf	  bekend.	  

• Naarmate	  het	  toezicht	  meer	  behoeBe	  heeB	  aan	  
kortere	  termijn	  verantwoording,	  wordt	  de	  frequen<e	  
van	  rapportages	  hoger.	  Als	  er	  aanleiding	  is	  voor	  (ex-‐
tra)	  zorg	  inzake	  financiën,	  kan	  het	  toezicht	  vaker	  een	  
verantwoording	  van	  voortgang	  verlangen	  van	  het	  
bestuur.	  

Verantwoorden	  van	  financieel	  beleid

Elke	  uitspraak	  wordt	  apart	  verantwoord,	  via	  een	  vast	  te	  
hanteren	  format.	  We	  geven	  hiervan	  een	  voorbeeld	  
zoals	  we	  dat	  in	  de	  prak<jk	  hanteren	  in	  het	  Nederlands	  
onderwijs:

1.	  Onderwerp	  
dat	  verant-‐
woord	  wordt:	  

Financiën	  (begro<ng)	  

2.	  Datum	   17	  januari	  2012	  

3.	  Beleidsuit-‐
spraak	  nr.	  3.1.	  

3.1	  De	  Raad	  Van	  Toezicht	  vindt	  het	  
niet	  acceptabel	  indien	  de	  begro<ng	  
niet	  resulteert	  in	  een	  redelijk	  niveau	  
van	  de	  algemene	  reserves.	  
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4.	  
Interpreta;e	  
van	  het	  CVB	  

Het	  resultaat	  van	  de	  begro<ngen	  mag	  
cumula<ef	  niet	  leiden	  tot	  een	  kapita-‐
lisa<efactor	  welke	  groter	  is	  dan	  50%	  
en	  een	  solvabiliteit	  welke	  kleiner	  is	  
dan	  20	  %.	  

5.	  Rechtvaar-‐
diging	  van	  de	  
interpreta;e	  

Het	  is	  een	  aanbeveling	  in	  het	  rapport	  
Don	  om	  de	  vermogensposi<e	  te	  be-‐
oordelen	  met	  de	  kengetallen	  kapitali-‐
sa<efactor	  en	  solvabiliteit.	  Voor	  de	  
kapitalisa<efactor	  hanteert	  het	  rap-‐
port	  een	  signaleringsgrens	  (boven-‐
grens)	  van	  35%	  voor	  grote	  besturen.	  
In	  de	  ogen	  van	  de	  VO	  Raad	  schat	  de	  
commissie	  Don	  de	  risico’s	  te	  laag	  in	  
en	  zou	  deze	  signaleringsgrens	  mini-‐
maal	  50%	  moeten	  bedragen.	  Met	  het	  
hanteren	  van	  deze	  normering	  zi_en	  
wij	  binnen	  de	  huidige	  landelijke	  dis-‐
cussie	  hierover	  aan	  de	  zgn.	  “veilige”	  
kant.	  .	  

6.	  Wat	  voor	  
type	  gegevens	  
zijn	  geselec-‐
teerd?	  

De	  jaarrekening	  2010	  is	  het	  uitgangs-‐
punt	  voor	  de	  berekening	  van	  de	  ken-‐
getallen.	  Vanuit	  deze	  cijfers	  is	  met	  de	  
prognose	  2011	  en	  de	  begro<ng	  2012	  
de	  kapitalisa<efactor	  en	  de	  solvabili-‐
teit	  voor	  2012	  bepaald.	  

7.	  Bewijs	  /	  
gegevens	  die	  
aantonen	  dat	  
er	  aan	  de	  be-‐
leidsuitspraak	  
is	  voldaan	  

Bij	  uitvoering	  van	  de	  begro<ng	  2012	  
is	  de	  prognose	  voor	  de	  kapitalisa<e-‐
factor	  als	  volgt:	  
•S<ch<ng	  38%	  
•PO	  45%	  
•VO	  26%	  
De	  prognose	  voor	  de	  solvabiliteit	  is	  
als	  volgt:	  
•S<ch<ng	  69%	  
•PO	  68%	  
•VO	  66%	  
De	  algemene	  reserve	  zal	  dan	  
8.200.000	  euro	  groot	  zijn.	  Met	  bo-‐
venstaande	  cijfers	  is	  aangetoond	  dat	  
er	  voldaan	  is	  aan	  de	  beleidsuitspraak.	  

De	  con;nuïteit	  van	  de	  organisa;e	  garanderen:	  terug	  
bij	  de	  reden	  van	  bestaan	  en	  de	  belanghebbenden

In	  een	  onderwijsinstelling	  gaat	  het	  om	  het	  bieden	  van	  
goed	  onderwijs	  en	  ondersteuning	  aan	  de	  doelgroep(en)	  

waarvoor	  de	  instelling	  bestaat.	  Om	  dat	  te	  kunnen	  doen	  
is	  een	  goed	  financieel	  beleid	  nodig	  dat	  het	  bereiken	  van	  
de	  Beoogde	  Resultaten	  mogelijk	  maakt	  en	  de	  con-‐
<nuïteit	  van	  de	  instelling	  garandeert.	  Dat	  laatste	  niet	  als	  
doel,	  maar	  als	  middel.	  We	  hopen	  dat	  toezichthouders	  
en	  bestuurders/	  managers	  in	  dit	  (en	  het	  voorgaande)	  
ar<kel	  inspira<e	  vinden	  om	  een	  goed	  financieel	  beleid	  
vorm	  te	  geven.	  
Gezien	  de	  actualiteit	  in	  het	  onderwijs	  (en	  in	  andere	  sec-‐
toren)	  is	  een	  gedegen,	  pro-‐ac<ef	  financieel	  beleid	  
harder	  nodig	  dan	  ooit,	  zo	  lijkt	  het.	  
Wilt	  u	  van	  gedachten	  wisselen	  over	  het	  vormgeven	  van	  
financieel	  beleid	  via	  Policy	  Governance	  principes,	  dan	  
kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  Niek	  Mertens:	  
06	  20427581,	  www.inverb.nl	  

JAARGANG 2, EDITIE 4 NAJAAR 2012

Policy Governance Nieuwsbrief Pagina 10

Colofon

De redactie heeft het voornemen drie maal 
per jaar een nieuwsbrief uit te brengen. De 
nieuwsbrief wordt gestuurd naar alle rela-
ties die bij ons bekend zijn Voor algemeen 
contact of vragen mailt u naar: 
PolicyGovernanceNieuwsbrief@gmail.com
Voor specifiek contact of vragen met redac-
tieleden kunt u onderstaande adressen ge-
bruiken. 

Helmie van Ravestein: 
info@hevanravestein.nl
Roel van Leerdam: ravanleerdam@ziggo.nl
Hartger Wassink: post@hartgerwassink.nl
Niek Mertens: n.mertens@inverb.nl
Harry Nijkamp: h.nijkamp@cps.nl

In elke nieuwsbrief willen we een actueel 
onderwerp aan de orde stellen, zullen we 
op een Policy Governance onderwerp in-
gaan en zal een van de redactieleden zich 
nader voorstellen. Verder is er ruimte voor 
de lezers om vragen te stellen. 

De volgende nieuwsbrief zal in februari 
2013  verschijnen. 

Eerdere edities van de 
Nieuwsbrief: 

pgnieuwsbrief.wordpress.com

http://www.inverb.nl
http://www.inverb.nl

