
              
 

 

Een bewezen volledige en efficiënte inhoudelijke 
benadering van toezicht en bestuur!  

 
x Heeft u expliciet gemaakt welke resultaten uw organisatie dient te bereiken, voor 

welke doelgroep(en) en tegen welke kosten?  
x En heeft u daarbij de juiste kennis van de verwachtingen die stakeholders van uw 

organisatie daaraan stellen?  
x Hoe kunt u toezicht en bestuur de juiste inhoud geven? 
x Bent u werkelijk als toezichthouder of bestuur in control over alles wat er in de 

organisatie gebeurt? Of volgt u als toezichthouder of bestuur het management?  
x Hoe vertaalt u kaders van toezicht en bestuur in het opereren van de organisatie? 
x Kunt u uw maatschappelijke opdracht steeds volledig verantwoorden door een 

adequate monitoring?  

Veel toezichthouders en bestuurders missen een echt repertoire om te sturen op resultaten 
en op verantwoord handelen binnen de organisatie. Traditionele aanpak gaat vaak mank aan 
verlegenheid daarin en aan het ‘management overdoen’ via het bespreken van 
beleidsstukken.  

Met het inrichten van toezicht 
en bestuur en de toepassing 
van codes heeft u nog geen 
inhoudelijk repertoire om uw 
verantwoordelijkheid werkelijk  
waar te maken 

 



 

 

Policy Governance® is een volledige en consistente set van praktisch vormgegeven 
principes, bedoeld voor het waardengericht besturen van grote organisaties, met een 
relevante en heldere scheiding tussen de verantwoordelijkheden van toezicht, bestuur en 
management. Een volledige formulering van de grenzen voor het bestuur of management, 
een heldere monitoring van beoogde resultaten en middelen en een beschrijving van de 
rollen van toezicht, bestuur en management. Met het inbedden van de codes voor besturen 
groeit de behoefte aan een goede inhoudelijke benadering in de regeling en uitvoering van 
toezicht en bestuur.  

InVerb B.V. (Niek Mertens) en NijkampConsult (Harry Nijkamp) zijn gespecialiseerd in de 
toepassing van Policy Governance binnen het onderwijs. Zij verzorgen gezamenlijk een 
workshop die u een introductie geeft op de principes van Policy Governance.  

U bereikt door toepassing van PG een excellente manier van toezicht en bestuur:  

¾ De organisatie voldoet aan de expliciet gemaakte verwachtingen van de 
maatschappelijke omgeving 

¾ Toezicht, bestuur en management zijn met de juiste dingen bezig en doen die dingen 
goed 

¾ Toezicht/bestuur maakt daadwerkelijk strategisch leiderschap waar, geeft ruimte aan 
het management, maar leidt strak de resultaten en de grenzen van de inzet van 
middelen 

¾ Heldere en relevante agendering van onderwerpen, meer tijd voor strategie en de 
belangen van stakeholders 

¾ Vastlegging van verantwoordelijkheden 
¾ Adequate monitoring 

 

Wij adviseren en ondersteunen bij het kennismaken, invoeren, vormgeven en het 
bestendigen van Policy Governance. Het implementeren via Policy Governance door 
toezicht/bestuur /management voor het adequaat en efficiënt aansturen van organisatie-

Met Policy Governance stuurt u adequaat op 
resultaat en heeft u een hoogwaardig 
instrument in handen voor een goede 
monitoring en verantwoording. Policy 
Governance is het enige inhoudelijke model 
voor toezicht en bestuur (governance).  

 



onderdelen past bij een cultuur van resultaatgericht beoordelen en het delegeren van 
verantwoordelijkheid op het meest optimale niveau.  

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:  

Niek Mertens tfn 06 20427581 

Harry Nijkamp tfn 06 55262212 


