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Versterking bestuurskracht onderwijs
Roel van Leerdam

In het voorjaar verscheen de brief  van minister Bussemaker en staats-
secretaris Dekker, gericht aan de tweede kamer, over de versterking van 
de bestuurskracht in het onderwijs. De directe aanleiding voor het ver-
schijnen van deze brief  was het verschijnen van het rapport van de 
Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis. In navol-
ging van dat rapport hebben de bewindslieden sector overstijgend ge-
keken naar welke lessen zij daaruit konden trekken voor bestuur, fi-
nancieel beheer, verantwoording en toezicht in 

De laatste nieuwsbrief
De afgelopen twee jaar hebben wij als redactie met veel plezier deze 
nieuwsbrief verzorgd. En gezien de honderden belangstellenden naar  
wie we de nieuwbrief besturen, niet voor niets. 
Toch zal dit de laatste nieuwsbrief  zijn. Niet omdat we denken dat 
onze taak erop zit. Integendeel, gezien de actualiteit van het thema 
Governance denken we dat er meer dan ooit behoefte is aan informatie 
over een doordacht, coherent en bewezen systeem voor besturen en 
toezichthouden, zoals Policy Governance dit biedt.
We zullen daarom met u mee blijven denken en ons in het publieke 
gesprek over goed besturen blijven mengen. Dat doen we alleen op een 
andere manier, die beter bij deze tijd past, en die hopelijk een betere 
verhouding biedt tussen inspanning en effect. U kunt ons voortaan 
vinden op ons weblog: http://pgnieuwsbrief.wordpress.com/, op Twit-
ter @pgnieuwsbrief, en in onze nieuwe LinkedIn-groep Policy Gover-
nance Gebruikers Nederland.
We hopen u daar opnieuw te ontmoeten en het gesprek aan te gaan!

Dank voor uw belangstelling en positieve reacties die we de afgelopen 
jaren mochten ontvangen.

De redactie

lees verder op pagina 2

Colofon

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
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QUIZ

Uitspraken (policies) van de Raad van Toezicht 
geven richting aan…

a) …de RvT en het CvB
b) …het CvB, het management en de staf
c) …de eigenaren
d) …de commissies en het management

Het	  antwoord	  vindt	  u	  op	  pagina	  7

de semipublieke sector. De brief  van de minister 
en staatssecretaris bevat een brede agenda waarin 
de volgende maatregelen zijn opgenomen:
• Versterken van governance en financieel beheer
• Vergroten sensitiviteit voor schaalgrootte en 

menselijke maat
• Integratie van financieel toezicht en toezicht 

op onderwijskwaliteit
• Interventiemogelijkheden van de minister
In dit artikel wil ik in gaan welke mogelijkheden 
Policy Governance (PG) biedt tegemoet te ko-
men aan een aantal belangrijke maatregelen die 
de bewindslieden voorstellen. 

De minister en de staatssecretaris schreven op 22 
april een brief  aan PO en VO (ref  506285) waar-
in een aantal andere eisen staat:
• Jaarverslag moet meer vooruit kijken
• Benoemingsprocedures van bestuurders en 

toezichthouders wordt transparanter
• Toezicht inspectie sterker gericht op het be-

stuurlijk handelen
In de brief  wordt de Code Goed Bestuur Primair 
Onderwijs als goede praktijk genoemd (en dat 
die code moet worden nageleefd).

Versterken Governance
De bewindslieden stellen vast dat er versterking 
aangebracht dient te worden van de corrigerende 
mechanismen in het governancesysteem. Cen-
traal daarin staat de mogelijkheid van tegen-
spraak als basis van de corrigerende mechanis-
men in het governancesysteem. 
PG biedt ons een uitstekende manier om die te-
genspraak door de toezichthouder, als gezagheb-
bende representant van de “morele eigenaren” 
richting bestuur te organiseren. De 
toezichthouder stelt VOORAF aan het bestuur 
expliciete verwachtingen in de vorm van beleids-
uitspraken. Iedere verantwoordingsrapportage 
die een bestuur naar aanleiding van een door de 
toezichthouder gedane beleidsuitspraak heeft 
opgesteld, is voorzien van een (redelijke) 
interpretatie door het bestuur. Daar ontstaat de 
eerste mogelijkheid van tegenspraak. Het is in 
het PG model namelijk de taak van de 
toezichthouder een afweging te maken over de 
validiteit van de interpretatie. Valt deze binnen 
de normen en waarden van de organisatie om 
het stempel van “redelijk” te krijgen? Kan de 

vervolg van pagina 1

toezichthouder akkoord gaan met de 
interpretatie of  niet? Zo ja, dan is er geen pro-
bleem en heeft de bestuurder kennelijk binnen de 
normen en waarden van de toezichthouder ge-
opereerd. Zo nee, dan ontstaat de dialoog. Of  in 
het jargon van de bewindslieden: de tegenspraak 
van de toezichthouder die kan leiden tot aanpas-
sing van de interpretatie en de bewijsvoering die 
daarbij hoort. Zelfs de beleidsuitspraak kan aan-
passing behoeven. Al met al een krachtige inter-
ventiemogelijkheid voor de toezichthouder. Daar 
is geen extra wet- of  regelgeving voor nodig: 
meer regels helpen niet de opdracht in te vullen: 
zorg voor goed onderwijs en goed functioneren 
van de organiasatie. Nu lijkt het erop dat de be-
staansreden voor de RvT is tegenspraak te bieden 
aan het bestuur. Dat is niet zo, binnen PG zien 
we de RvT als een schakel tussen maatschappij 
en organisatie. De RvT doet haar werk namens 
de maatschappelijke achterban die belang heeft 
bij het goed functioneren van de organisatie, is 
waardengestuurd en biedt daar waar noodzake-
lijk tegenspraak aan het bestuur.

Old boys’ network
Het moet afgelopen zijn met het in stand houden 
van het zogenaamde lees verder op pagina 4
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Evaluatie bij raden van toezicht
Ad 8.1.
In de loop van het jaar zijn er ongetwijfeld situa-
ties geweest waarbij leden hebben geconstateerd 
dat een eerder gedane uitspraak de lading niet 
dekt, of  dat er over een bepaald onderdeel geen 
uitspraak is gedaan. Goede vastlegging in de no-
tulen is daarvoor van belang. Als dat goed is ge-
daan, kunnen RvT leden thuis de vergadering 
voorbereiden, door voor zichzelf  vast te stellen: 
“wat mis ik, welke formulering zou beter passen 
etc.” In de vergadering is er dan meer ruimte om 
met elkaar over de achterliggende waarden van 
gedachten te wisselen.
Een keer per jaar zal de RvT dus ruimte in de 
agenda moeten maken voor het evalueren van de 
uitspraken in het toezichtskader. Wel zo makke-
lijk als dat al in de jaarplanning van de RvT is 
opgenomen.

Ad 8.2.
Vaak hoor ik dat het evalueren van de vergade-
ring erbij inschiet, door tijdgebrek. Er zijn al zo-
veel zaken te bespreken en meestal loopt de ver-
gadering wel goed…

Er is geen orgaan dat op zijn beurt de raad van 
toezicht controleert, dus de raad moet voortdu-
rend zijn eigen gedrag en resultaten checken: 
doen wij wat we afgesproken hebben, is het re-
sultaat gehaald dat we beoogden? Omdat te 
checken moeten de toezichtkaders van de Interne 
werkwijze en die van de Verhouding toezicht-
houder-bestuurder er steeds bij gepakt en op na 
geslagen worden.
Het is raadzaam dat heel regelmatig te doen, ei-
genlijk elke vergadering. Dat hoeft geen einde-
loos navelstaren te worden, maar juist kort en 
efficiënt controleren of  je je aan je eigen afspra-
ken houdt.

Hier zijn een paar suggesties:
• Laat een van de leden aan het begin van de 

vergadering een uitspraak uit de Interne werk-
wijze en een uit de Verhouding toezichthouder 
- bestuurder hardop voorlezen.

Helmie van Ravestein

Uit onderzoek van TiasNimbas blijkt dat drie 
van de vier raden van toezicht in het onderwijs 
periodiek het eigen functioneren evalueren. Dat 
geeft hoop. Maar bij de aanbevelingen geven 
Trudy Blokdijk en Rienk Goodijk wel het advies: 
“Zorg jaarlijks voor een meer systematische op-
zet en inhoudelijke invulling van de evaluatie van 
het functioneren van het intern toezicht” (1)

In een artikel voor de VTOI (2) ben ik vorig jaar 
op alle 11 aanbevelingen van Blokdijk en Goo-
dijk in gegaan, en heb laten zien dat die 11 pun-
ten tot de vaste onderdelen van het Policy 
Governance (PG) systeem behoren.
Door het vooraf  opstellen van richtlijnen voor 
zichzelf  over alle te verrichten werkzaamheden, 
is de raad daarop aanspreekbaar en kan de raad 
zichzelf  jaarlijks (of  vaker) systematisch evalue-
ren, waarmee aan het advies van Blokdijk en 
Goodijk is voldaan.

Raden van toezicht die volgens PG werken heb-
ben in hun toezichtskader bij de Interne werk-
wijze uitspraken opgenomen over o.a.:
• De stijl van toezicht houden
• De gedragscode
• De agenda
• De voorzitter
• Het profiel van de toezichthouder
• Werving en selectie RvT
• De werkgeversrol
• Evaluatie (In sommige toezichtskaders “Kwali-

teit van het toezicht” genoemd.)

De Evaluatie-uitspraken in het toezichtskader 
van de RvT zouden dan als volgt kunnen luiden:

8.1.
De uitspraken in het toezichtskader worden in elk geval 
jaarlijks geëvalueerd.
8.2.
Elke vergadering wordt aan het eind geëvalueerd.
8.3.
Periodiek evalueert de toezichthouder de eigen werkwij-
ze.

lees verder op pagina 4
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• Vraag elke vergadering een ander RvT-lid om 
aan het einde van de vergadering te rapporte-
ren hoe de raad zich aan zijn eigen afspraken 
gehouden heeft.

• Vraag een paar leden om tijdens de vergadering 
een 'time out' in te lassen als de raad zijn eigen 
afspraken met voeten treedt.

• Vraag iemand die erg secuur is, om heel precies 
op de Interne werkwijze van de raad te letten 
tijdens de vergadering en dat aan te kaarten 
aan het einde

• Of  vraag een Policy Governance-consultant 
om dat te doen tijdens een vergadering.

• Maak gebruik van hulpmiddelen, zoals de 
‘voorbeelden uit de praktijk’ en 'oefeningen' of  
de 'evaluatieformulieren', die zijn opgenomen 
in Toezicht houden volgens Policy Governan-
ce.

Evaluatie heeft dus alleen zin als je eigen regels 
al hebt vastgelegd. Het evalueren van die vastge-
legde regels is natuurlijk van een andere orde dan 
de (zelf)evaluatie hoe je, als raad van toezicht, 
die regels toepast. Evalueren heeft ook weinig 

zin als je niets doet met de tekortkomingen die 
boven tafel zijn gekomen of  als je alleen evalu-
eert op gevoelens of  meningen zonder 'harde 
bewijzen'.
De opmerking dat er geen tijd overblijft voor 
evaluatie, geeft aan dat het juist de hoogste tijd 
is om een kritisch naar het eigen functioneren te 
kijken. Misschien wordt er wel te veel tijd be-
steed aan informatie die niet echt van belang is 
of  gaat de aandacht naar beleidszaken die horen 
bij het college van bestuur.
Notuleer de uitkomst van de evaluatie en kies er, 
als raad van toezicht, een ding uit dat tijdens de 
volgende vergadering beter gedaan zal/moet 
worden.

Noten
(1). Toezicht binnen onderwijsinstellingen, door 
Trudy M.M. Blokdijk en Rienk Goodijk.
Uitgave: Nationaal Register, April 2012. 
ISBN 978-90-79301-07-2
(2) VTOI Nieuws september 2012 – nummer 32
(3) Toezicht houden volgens Policy Governance 
– een praktische gids voor toezichthouders.

Evaluatie bij raden van toezicht–vervolg
vervolg van pagina 3

old boy’s network bij het benoemen van be-
stuurders en toezichthouders, wordt in de brief  
geschreven. Coöptatie en het benoemen van “ge-
lijken” moeten worden doorbroken. Werving en 
selectie moet gebeuren op basis van transparante 
profielen. Over het benoemen van bestuurders 
door middel van het zgn. old boys’ network is 
mij, in ieder geval in het funderend onderwijs, 
niets bekend. Ik neem aan dat de bewindslieden 
zich hierbij voornamelijk hebben laten leiden 
door benoemingen in het hoger- en universitair 
onderwijs. PG zegt niets concreets over het be-
noemen van toezichthouders, wel over wat er 
van toezichthouders wordt verwacht. Inherent 
aan het model van PG is dat PG-toezichthou-
ders , naast de algemeen erkende eisen, zoals 
strategisch kunnen denken, gevoel voor verhou-
dingen, onafhankelijk kunnen zijn etc. , een aan-
tal kenmerkende competenties moeten bezitten. 

Doordrongen zijn van het toezichthouden na-
mens de morele eigenaren(het dienen van breder 
publiek belang), het vooraf  kunnen vertalen van 
de kernwaarden van de morele eigenaren in be-
oogde resultaten voor de organisatie, het aange-
ven van wat niet acceptabel zou zijn en het kun-
nen wegen van de interpretaties van beleidsuit-
spraken door de bestuurder is er een aantal van. 
Daarbij moet de samenstelling van het toezicht-
houdend orgaan divers van samenstelling zijn. 
Zij dienen tenslotte een breed publiek belang dat 
ook zeer divers is samengesteld. 

Onafhankelijkheid
Om de positie van de interne toezichthouder te 
versterken, is het volgens de bewindslieden be-
langrijk dat zij onafhankelijk van het bestuur in-
formatie vergaren ter ondersteuning van hun 

vervolg van pagina 2

Versterking bestuurskracht (vervolg)
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taak als controleur. PG is over het onafhankelijk 
vergaren van informatie door het toezichthou-
dend orgaan helder. In het toezichthoudend pro-
ces is het mogelijk externe ondersteuning voor 
monitoring te organiseren of  zelf  daartoe een 
commissie in te stellen. Zodat de toezichthouder 
zelf  of  door derden controle over het presteren 
van de organisatie kan uitoefenen. Een eventueel 
ingestelde commissie kan overigens zowel uit 
leden als niet leden van de toezichthouder be-
staan. Wel zal een mogelijk ingestelde commissie 
een helder geformuleerde opdracht van de 
toezichthouder moeten hebben. Kan het nog on-
afhankelijker?

Governancecodes
Afspraken moeten er komen over de versterking 
van de mechanismen voor zelfcorrectie binnen 
de onderwijssectoren. In de codes moeten af-
spraken gemaakt worden over onderwerpen als 
beloning, integriteit, zittingsduur van bestuur-
ders en toezichthouders, profielen etc. Maar 
vooral willen de bewindslieden in gesprek gaan 
over de handhaving van de naleving van de 
governancecode. Vraag hierbij is of  PG ook hier 
raad mee weet. Het kwadrant “Toezichthoudend 
Proces”is bij uitstek het gebied van waaruit in-
vulling gegeven kan en moet worden aan de 
hierboven genoemde onderwerpen. PG is daar 
zeer expliciet over. Daarbij hangt een onderwerp 
als integriteit (het integer handelen van in dit 
geval het bestuur en de toezichthouder) in het 
model van PG reeds als een grote paraplu boven 
de gehele organisatie. Het belangrijkste bij dit 
alles is de handhaving en dat is nu een van de 
kenmerkende kwaliteiten van PG. De bestuurder 
zal aan de toezichthouder consequent moeten 
kunnen bewijzen dat er conform de beleidsuit-
spraken en of  ruimte beperkende uitspraken ge-
werkt wordt. Maar ook de toezichthouder zal in 
zijn evaluatie over zijn eigen handelen de spiegel 
worden voorgehouden. Het handhaven is dus 
niet alleen een kwestie van een compliance pro-
gramma uitvoeren maar vooral van incorporeren 
in de cultuur van besturen en toezichthouden en 
daarover met bewijzen komen. En dat is een 
kenmerkende kwaliteit van PG.

Verbeteren financieel beheer
Het gaat hier voornamelijk over de vooruitzien-
de blik van het bestuur. Welke ontwikkeling 
verwacht de instelling op cruciale punten van 
beleid en organisatie? Hier wordt de vraag naar 
de continuïteit van de organisatie aan de orde 
gesteld. Kenmerkend voor het functioneren van 
de toezichthouder in het PG model is dat deze 
meer de nadruk legt op externe visieontwikke-
ling dan op interne bemoeienis en zich meer 
bezig houdt met de toekomst dan met het heden 
of  verleden. Vandaar dat vooral in het financiële 
domein van PG toezichtskaders beleidsuitspra-
ken te vinden zijn die juist over de financiële 
continuïteit van de organisatie gaan. Ook hier 
zal het bestuur, veelal jaarlijks, aan de 
toezichthouder moeten bewijzen hoe het met de 
waarborgen van (financiële) continuïteit van de 
organisatie staat. En ontstaat er bij de 
toezichthouder zorg over deze continuïteit dan 
kan zij door middel van beleidsuitspraken haar 
toezicht aanscherpen, zelfstandig onderzoek 
uit(laten) voeren of  de ruimte waarbinnen het 
bestuur opereert verkleinen. Kortom, PG biedt 
ook hier ruim voldoende mogelijkheden om 
voor de toezichthouder op een pro-actieve ma-
nier vinger aan de pols te houden. Binnen PG 
worden verwachtingen ook hier VOORAF ge-
steld. 

Conclusie
Incidenten hebben het vertrouwen in en de legi-
timiteit van het huidige besturingsmodel bij ve-
len en met name bij de politiek onder druk ge-
zet. Ten gevolge van deze incidenten komen de 
minister en de staatssecretaris in de komende 
periode met wet- en regelgeving op het gebied 
van Governance. Dat is begrijpelijk maar meer 
regels betekent niet dat er sprake zal zijn van 
beter toezicht. Want hoe kan een gezelschap 
met beperkte tijd verantwoordelijk zijn voor al-
les als dat gezelschap niet over een inhoudelijk 
repertoire beschikt? Goed toezicht houden ver-
eist een samenhangend model van principes dat 
volgens een strakke discipline uitgevoerd wordt. 
Het zal de lezer niet verbazen dat volgens mij 
Policy Governance tot nu het enige antwoord is.

vervolg van pagina 4
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Hartger Wassink

Onlangs, op de halfjaarlijkse bijeenkomst van de 
Nederlandse Policy Governance-alumni, stond 
op de agenda aan welke eisen een ‘Policy Gover-
nance’-profielschets van leden van de raad van 
toezicht zou moeten voldoen.
Een vorige keer hadden we al een aantal compe-
tenties op een rijtje gezet. Dat was nog een vrij 
voor de hand liggend rijtje. Onder andere hadden 
we genoemd: strategisch denken, gevoel voor 
verhoudingen, onafhankelijk, oog voor collectief, 
gedisciplineerd in governanceproces en eigen 
verantwoording, oriëntatie op maatschappelijke 
opdracht en eigenaarschap.
Maar zijn dit nu speciale eigenschappen die uit 
Policy Governance principes voorvloeien? Niet 
direct. Misschien is het wel niet mogelijk om 
zo’n ‘Policy Governance’-competentieprofiel op 
te stellen.
Er zo over nadenkend, kwam ik erop uit dat het 
misschien beter is, te werken vanuit vragen. Vra-
gen die de raad van toezicht (en de bestuurder) 
aan de kandidaat zou willen stellen, en vragen 
die de kandidaat aan de raad van toezicht (en 
bestuurder) zou willen stellen. Zo kwam ik op de 
volgende vijf  vragen.
 

“Vijf  vragen om te stellen 
aan een kandidaat-

toezichthouder”
1. Wie zou u als eigenaar zien van deze instelling?
Policy Governance onderscheidt zich vooral van 
andere modellen in de centraliteit van het begrip 
‘morele eigenaren’. Door deze vraag te stellen, 
komt de raad te weten hoe de kandidaat denkt 
over dit begrip. Het gaat niet alleen om wie deze 
eigenaren zouden zijn, maar ook wat de verhou-
ding van de raad van toezicht tot deze eigenaren 
is.

2. Wat ziet u als de belangrijkste taak van de raad 
van toezicht?
De belangrijkste taak van de raad van toezicht 
is, volgens Policy Governance, het vertalen van 
de kernwaarden van de morele eigenaren in re-
sultaten voor de organisatie (en daarbij te ver-
mijden situaties). Een tweede belangrijke taak 
daarbij is, dat de raad van toezicht deze beoogde 
resultaten en situaties vooraf schriftelijk vastlegt 
in beleidsuitspraken, zodat de bestuurder weet 
waar hij/zij aan toe is.
Het is dus niet per se de taak van de raad van 
toezicht om de begroting of  de jaarrekening, of  
zelfs maar een strategisch plan goed te keuren. 
Dat kan uit bovenstaande taken voortvloeien, 
maar is niet de kern van de taak van de 
toezichthouder. De kern is: het redeneren vanuit 
de waarden van het eigenaarschap naar wat dat 
zou moeten opleveren voor de afnemers.

3. Wat is voor u belangrijk in het contact met de 
bestuurder?
Vertrouwen, natuurlijk. Ook zonder Policy 
Governance zou je daar op kunnen komen. Wat 
Policy Governance toevoegt echter is ook het 
besef  dat de raad van toezicht ruimte moet ge-
ven aan de creativiteit en de professionaliteit 
van de bestuurder. Dat betekent dat de raad van 
toezicht zo min mogelijk achteraf  beleid moet 
goedkeuren, maar zoveel mogelijk vooraf  crite-
ria voor goed beleid moet geven. Om vervolgens 
verantwoording te vragen, en in dialoog te gaan 
over de interpretatie van de criteria. Dat is een 
voortdurende balanceeract, om goed naar resul-
taten te kijken, zonder te vervallen in afvinken. 
Het vraagt veel discipline en hard werken van de 
toezichthouder, om op tijd het beleidskader 
klaar te hebben, zodat de bestuurder weet waar 
hij aan toe is. De vraag kan, zo bezien, ook om-
gedraaid worden: kan de bestuurder vertrouwen 
hebben in de raad van toezicht? Want als de 
toezichthouder geen criteria geeft, is de bestuur-
der ‘vogelvrij’. En wie is daar dan voor verant-
woordelijk?

Een profielschets voor de raad van 
toezicht vanuit Policy Governance

lees verder op pagina 7



JAARGANG 3, EDITIE 2 NAJAAR 2013

Policy Governance Nieuwsbrief Pagina 7

4. Wat is voor u belangrijk in het contact 
met de andere leden van de raad van 
toezicht?
Voor Policy Governance is het van groot belang 
dat er binnen de raad van toezicht diversiteit in 
opvattingen is, waarover onafhankelijk en scherp 
van gedachten gewisseld kan worden. De groep 
van (morele) eigenaren is divers, en die diversiteit 
moet aanwezig zijn in de raad van toezicht. 
Niets is dodelijker dan een groep mensen die het 
voortdurend met elkaar eens is, of  erger: waarin 
mensen geen afwijkende mening durven te ver-
kondigen. Daarmee zul je nooit tot een diep-
gaand gesprek over kernwaarden kunnen komen. 
Aan de andere kant gaat deze interne diversiteit 
gepaard met eenheid naar buiten. Is er een be-
sluit genomen, dan steunt de hele raad dit be-
sluit. Ook dat geeft weer vertrouwen aan de be-
stuurder.

5. Met welke situatie in de raad van toezicht zou u 
zich niet kunnen verenigen? Waar zou u geen ver-
antwoordelijkheid voor willen nemen?
Een wat negatief  geformuleerde vraag mis-
schien, die toch tot verrassende antwoorden kan 
leiden. Voor een toezichthouder die met Policy 
Governance-principes wil werken, is het grootste 
probleem dat zich kan voordoen, dat de raad 
voor zichzelf  niet de hoge (morele) standaarden 
aanhoudt, die het wel verlangt van de bestuurder 
en de organisatie. Dat betekent dat het onaccep-
tabel is als er sprake is van belangenverstrenge-
ling, van een-tweetjes tussen individuele toe-
zichthouders en bestuurders, van commissies 
met een veel te ruim mandaat waar de rest van 
de raad geen zicht meer op heeft, van ad hoc-in-
terventies (zie vraag 3) of  van ‘portefeuille’-toe-
zichthouders die zich buiten hun eigen terrein 
nergens mee bemoeien.
Een andere onacceptabele situatie volgens Policy 
Governance is een raad van toezicht die zich 
volledig toelegt op het afrekenen van de bestuur-
der op financiële verantwoording en juridische 
legitimatie, zonder het gesprek over de betekenis 
van de regels en de cijfers te voeren. Dat gesprek 
wordt weer gevoed door de kernwaarden, ont-
leend aan het morele eigenaarschap en daarmee 
zijn we terug bij het begin.

Met deze vragen ontstaat er een diepgaand 
gesprek over de taakopvatting en de verant-
woordelijkheid die de kandidaat-toezichthou-
der ervaart. Merk op dat geen enkele vraag 
gaat over de professionele ervaring, achter-
grond of  deskundigheid van de toezichthouder. 
Die doet dan ook, tot op zekere hoogte, niet ter 
zake. Het belangrijkste is of  toezichthouders 
het eigenaarschap kunnen vertegenwoordigen. 
Mochten ze daarbij bepaalde deskundigheid 
tekortkomen, dan kan die erbij gezocht wor-
den. Andersom gaat niet: je kunt heel kundige 
specialisten op financieel-, communicatie- of  
personeelsgebied in je raad van toezicht heb-
ben, maar als ze geen gevoel voor de specifieke 
achtergrond van de organisatie hebben, kun-
nen ze hun rol niet vervullen.
En welke vragen moet nu een kandidaat stel-
len, die belangstelling heeft om lid te worden 
van een raad van toezicht? Niet moeilijk: pre-
cies dezelfde!

QUIZ
Antwoord	  op	  de	  quizvraag	  van	  p.	  2

Juiste	  antwoord:	  a)	  Aan	  de	  RvT	  en	  het	  CvB

De	  RvT	  hee(	  z’n	  oor	  te	  luisteren	  gelegd	  bij	  de	  
“eigenaren	  of	  	  achterban”	  van	  de	  organisa<e	  en	  
hee(	  vervolgens	  geprobeerd	  de	  wensen	  van	  de	  
”eigenaren”	  	  te	  vertalen	  in	  uitspraken	  over	  de	  
resultaten	  die	  de	  organisa<e	  moet	  behalen.
Deze	  uitspraken	  over	  de	  te	  behalen	  resultaten	  
geven	  rich<ng	  aan	  het	  werk	  van	  de	  RvT,	  maar	  ook	  
aan	  het	  werk	  van	  het	  CvB	  (die	  het	  vervolgens	  
“doorvertaalt”	  naar	  het	  management	  en	  de	  staf).
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