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Samenvatting 
 
Toezichthouders bij maatschappelijke ondernemingen hebben houvast aan de belangrijkste principes van toezicht. Ze 
weten hoe ze hun kwaliteit en effectiviteit moeten waarderen aan de hand van verschillende interne en externe 
bronnen. Voorgelegde dilemma’s en pijnpunten worden zelden als heel problematisch ervaren. Al met al zijn 
toezichthouders tevreden over zichzelf (rapportcijfer 7,4), tevreden over hun raad (7,4) en nog meer tevreden over hun 
bestuurder(s) (7,6) en voorzitter van de raad van bestuur (7.6). Eenzelfde gunstig beeld (gemiddeld 7,4) komt uit de 
evaluatie van verschillende aspecten rond het toezicht: de werking van de RvT, RvB en het functioneren van de 
organisatie. Dit zijn, in grote lijnen, de uitkomsten van een onderzoek onder 134 toezichthouders, gehouden in de marge 
van het jaarlijkse congres van verenigingen van toezichthouders van maatschappelijke organisaties. Een tevreden 
gezicht.  
 
Er is ook een ander gezicht. Tussen de 5 en 10 % van alle toezichthouders acht het functioneren van zichtzelf, de RvT, de 
RvB of de voorzitter van de RvB minder dan voldoende. Dat zijn kleine percentages, maar op het totaal gaat het om 
tientallen organisaties en honderden toezichthouders. Sterker nog: bij de twintig voorgelegde kernaspecten van het 
toezicht – over informatie, samenwerking, beoordelingsframe – is gemiddeld 1/5 (21%) van alle toezichthouders niet 
echt tevreden (score 1-6 op een 10-punt schaal). Bij twee onderdelen zijn de percentages van ‘ontevredenen’ zelfs 35 % 
(de toegankelijkheid, omvang en kwaliteit van de informatie die u uit andere bronnen dan de RvB ontvangt) en 47 % 
(zelfstandig vergaren van informatie door de RvT). Zijn dit onschuldige rimpelingen in de vijver of zijn het de voorspellers 
van een naderend drama het volgende faillissement in de sector? 
 
Dilemma’s  horen bij het toezicht; ze zullen niet verdwijnen maar kunnen wel hanteerbaar gemaakt worden. Gemiddeld 
bestaan er voor de toezichthouder 5 of meer problematische dilemma’s. De meest problematische vindt men de 
spanning tussen ‘risico mijden en risico nemen’,  met daarna  ‘afstand houden en betrokkenheid’ en ‘de ambitie om een 
maatschappelijke missie te vervullen vs. de moeilijkheid om op hier operationeel zicht en greep op te hebben’. Twintig 
procent van de toezichthouders vindt deze dilemma’s problematisch tot zeer problematisch (scores 4 of 5 op een 5-punt 
schaal).  
 
Pijnpunten worden voor een deel toegeschreven aan de buitenwereld. In de top 3 van pijnpunten staan ‘bemoeienis van 
overheid en inspectie’ en ‘moeilijke tijden voor de sector’.  Een kwart van alle respondenten (25%) heeft hier veel last 
van (score 4 of 5). Intern zijn er ook zaken waar men last van heeft. Hoog scoren drie pijnpunten: afhankelijkheid van de 
bestuurder voor informatie (25%), onduidelijkheid over de effectiviteit van het toezicht (wanneer doe je het goed?) 
(22%) en  het ontbreken van voldoende heldere beoordelingscriteria (15%). De toezichthouders wijzen als voornaamste 
informatiebronnen interne, subjectieve criteria aan (oordelen van RvT, RvB, en zichzelf).  
 
Vergelijking tussen sectoren was beperkt mogelijk; alleen uit zorg en onderwijs waren voldoende respondenten om 
vergelijking mogelijk te maken. Er zijn kleine, maar suggestieve verschillen. Zo staat bij zorg in de top 3 als dilemma 
‘interne en externe informatie’. Bij andere sectoren zijn er grotere onderlinge verschillen, maar het aantal respondenten 
uit die groepen is te klein om een zinvolle interpretatie mogelijk te maken. Toezichthouders verschillen in hun 
antwoorden. Gaat het hier om verschillen in sectoren of verschillen in de organisatie? Of zijn het uitingen van 
persoonlijke stijlen? Qua stijl is er een indeling in vier rollen gemaakt: de op wil gerichte doener (intern, emotioneel), de  
gerichte denker (intern, cognitief), de op data gerichte toetser (extern, cognitief) en de samenwerker (extern, 
emotioneel). Waar een doener doet, wil de denker het goede doen en de toetser het goed doen; terwijl de samenwerker 
het samen wil doen. Deze types denken en redeneren ook anders; de doener in termen van bedoeling, gevoel of 
rechtvaardiging, de denker in termen van begrip, doel en argumenten, de toetser wil evidentie voor zijn doelstellingen 
en kengetallen en de samenwerker streeft naar convergentie op basis van gedeelde waarden. Een evenwichtige RvT 
combineert al deze rollen. 
 
Het onderzoek wijst op een contrast. Enerzijds wijzen de toezichthouders als voornaamste informatiebronnen interne, 
subjectieve criteria aan (feedback binnen RvT en van RvB; eigen gevoel). Maar tegelijk heeft een significant deel van de 
toezichthouders problemen met het verkrijgen van onafhankelijke, externe informatie en heeft men onvoldoende 
duidelijkheid over de effectiviteit van het toezicht (wanneer doe je het goed?). Anders geïnterpreteerd; overall twijfelt de 
toezichthouder niet aan zichzelf, maar hij twijfelt er wel aan of hij het goed doet en of hij, mocht er onheil komen, dit  op 
tijd ziet. In het onderliggende verslag zijn al deze punten uitgewerkt terug te vinden.  
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1 Waardering van het toezicht 

1.1 Waardering van de hoofdrolspelers 

Hoe vindt men zichzelf en anderen functioneren in het toezicht? Hoe zeker is men daarover? Het beeld is 
overwegend positief: 
 
 hoe goed  hoe zeker  

U zelf in de RvT 7,4 7,8 

RvT 7,4 8,0 

Voorzitter RvB 7,7 8,2 

RvB 7,7 8,1 

gemiddelde  7,6 8,0 

 
Uiteraard is niet iedereen even tevreden. Bekijken we de spreiding over de tienpuntschaal, dan zien we dat 
er nauwelijks onvoldoendes zijn uitgedeeld. Ook als we een 6 beschouwen als onder de maat (zie één na 
laatste kolom, waar de scores 1-6 bij elkaar zijn opgeteld) blijft het percentage dat een lage waardering geeft 
voor de verschillende actoren beneden de 10 %. 
 

waarderingsscores  

gem. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
scores 
0-6 

scores 
6-10 

U in RvT hoe goed 7,4 0 0 0 2 1 5 37 46 7 1 7 93 

RvT hoe goed 7,4 0 0 0 1 0 6 47 39 6 1 9 91 

Voorzitter RvB hoe goed 7,7 0 1 1 0 2 6 28 45 16 1 8 92 

RvB hoe goed 7,7 0 1 0 0 3 4 26 47 17 2 9 91 

 
Doorgerekend naar  honderden raden van toezicht zijn dat nog steeds veel plaatsen waar de Raad van 
Toezicht of de raad van bestuur niet echt voldoet. Zijn dit de plaatsen waar de kans op grote incidenten als 
faillissementen en fraudes het grootst is? Waar onze aandacht het meest naar moet uitgaan? Of is er 
helemaal geen verband tussen (subjectieve) waardering en (objectieve) prestaties? We weten het niet! 

1.2 Enkele algemene aspecten 

Het beeld van waardering voor de verschillende actoren is ook zichtbaar in de waardering voor de andere 
aspecten. De voorgelegde aspecten scoren bijna allemaal een 7 of hoger gemiddeld.  
 

Algemene waardering voor verschillende aspecten 
gemid. 
(N=123) 

hoe 
zeker 

tot. % 
scores 
1-6 

tot. % 
scores 
7=10 

Positionering RvT: hoe is de RvT neergezet     

de helderheid van de verantwoordelijkheden of functies die de RvT heeft op grond 
van statuten of formele afspraken 

8,2 8,4 5 95 

de helderheid, geldigheid en toepasbaarheid van het beoordelingsframe 7,0 7,5 31 69 

de aard en omvang van interventie-mogelijkheden 7,2 7,7 28 72 

Positionering RvT: gemiddeld 7,5    

werking RvT: hoe doet de RvT het     

de responsiviteit en het leervermogen de RvT 7,4 7,8 24 76 

De pro-activiteit van de RvT, d.w.z. de mate waarin ze zaken anticipeert, 
ontwikkelingen vroeg signaleren en problemen preventief willen oplossen 

7,0 7,7 32 68 

de voorspelbaarheid en consistentie van de oordelen van de RvT (grote 
voorspelbaarheid en consistent is goed) 

7,5 7,8 15 85 

de toegankelijkheid, omvang en kwaliteit van de informatie die u uit andere 
bronnen ontvangt 

6,8 7,7 35 65 

zelfstandig vergaren van informatie door de RvT 6,5 7,7 47 53 

de openheid van de organisatie naar de RvT 7,5 7,8 19 81 
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werking RvT: gemiddeld 7,1    

werking RvB     

de responsiviteit en het leervermogen van de RvB en de organisatie 7,3 7,8 13 87 

de samenwerking met de voorzitter van de RvB  7,9 8,3 10 90 

de kwaliteit van de informatie die u ontvangt van de RvB/directie 7,5 8,0 17 83 

de samenwerking met de RvB in zijn geheel 7,9 8,2 10 90 

het vertrouwen in de voorzitter van de RvB 8,0 8,3 13 87 

het vertrouwen in de RvB 7,9 8,2 13 87 

werking RvB gemiddeld 7,8    

Functioneren van de organisatie     

de cultuur van de organisatie, d.w.z. de mate waarin de hele organisatie committed 
is aan de missie en functie van de organisatie 

7,4 7,7 18 82 

de mate waarin het management van de organisatie in algemene zin 'in control' is. 7,4 7,8 22 78 

de mate waarin de organisatie een adequaat antwoord op (problemen in) haar 
maatschappelijke omgeving weet te formuleren 

7,3 7,8 20 80 

Functioneren van de organisatie; gemiddeld 7,4    

Gemiddeld 7,4 7,9 21 79 

 
Ook hier zien we dat aspecten die de RvB betreffen hoger worden gescoord dan die betreffende de RvT zelf. 
De grote meerderheid van de aspecten wordt gemiddeld als ruim voldoende aangemerkt. De enige scores 
die gemiddeld onder de 7 scoren zijn ‘de toegankelijkheid, omvang en kwaliteit van de informatie die de 
toezichthouder uit andere bronnen dan de Rvt ontvangt’ en ‘zelfstandig vergaren van informatie door de 
RvT’. Informatie is dus de zwakste schakel. 

2 Clusters van functioneren 

2.1 Principes 

2.1.1 Veel relevante principes 

Principes van toezicht zijn leidende uitgangspunten voor het opereren als toezichthouder. Ze geven richting 
en houvast bij het handelen: wanneer doen we het goede en wanneer doen we het goed? Hieronder geven 
we een overzicht van alle opgestelde - in totaal 29 - principes in volgorde van de relevantie zoals aangegeven 
door toezichthouders. Alle principes scoren gemiddeld hoger dan 3; het merendeel van de scores op de 29 
principes ligt zelfs tussen de 4 en 4,5. Deze hoge scores zijn deels een gevolg van het feit dat vooral 
herkenbare principes geselecteerd zijn. De hoge score bevestigt de relevantie van de selectie, maar er 
kunnen principes kunnen ontbreken – het is geen toets op volledigheid.1  

2.1.2 Veel principes 

De opsomming van de principes en hun relevantie heb ik onderverdeeld in een aantal thema’s: positionering 
(hoe zet de RvT zichzelf neer) en verschillende vormen van werking 
 
Principes per cluster gem. 1 2 3 4 5 tot 

1-3 
tot 
4-5 

A. Positionering         

Personen; samenstelling van de Raad         

1. Zorg voor een goede RvB/directie. 4,5 2 1 4 28 65 7 93 

5. Zorg voor een goede samenstelling van de RvT qua complementariteit van 
kennis/competentie. 

4,4 2 0 4 40 54 6 94 

11. Zorg voor een goede samenstelling van de RvT qua complementariteit van 
houding/oriëntatie. 

4,2 1 3 13 45 38 16 84 

18. Zorg dat de RvT een goede voorzitter heeft. 4,1 2 3 15 44 36 20 80 

22. Zorg voor een goede samenstelling van de RvT qua diversiteit in 4,0 1 4 19 49 26 24 76 

                                                           
1
 In het boek ‘Goed Toezicht; principes van professionaliteit, democratie en good governance’ (2014) heb ik ong. 100 

principes geformuleerd. Met name op het vlak van good governance zijn er nog wel meer principes te formuleren zoals 
t.a.v. transparantie, integriteit en horizontaliteit. 
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persoonlijkheden. 

26. Zorg voor een goede samenstelling van de RvT qua diversiteit leeftijd en m/v 3,7 4 8 26 43 21 37 63 

Beoordelingsframe         

19. Werk met een toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader 4,1 1 3 18 49 30 21 79 

24. Helderheid over de vraag voor en namens wie je toezicht houdt “ en dat dit altijd 
ook een vorm van maatschappelijk toezicht inhoudt. 

3,9 2 4 25 42 27 32 68 

B. Werking intern RvT         

Houding         

2. Wees onafhankelijk, kritisch en constructief in het eigen oordeel. Vraag door 
totdat je de relevante problemen inziet en de te maken keuzes overziet 

4,5 1 1 6 30 61 9 91 

3. Bereid vergaderingen goed voor en wees alert tijdens vergaderingen. 4,4 1 1 5 36 56 8 92 

8. Wees open, interactief en toegankelijk voor iedereen binnen de RvT en de 
organisatie. 

4,3 1 1 10 42 45 13 87 

9. Ontwikkel je steeds verder als goede, professionele, toegewijde toezichthouder. 4,3 1 1 8 52 38 11 89 

27. Volg in de RvT de beargumenteerde mening van de meerderheid. 3,2 6 16 36 38 4 57 43 

28. Volg in de RvT de mening van degene(n) die het meest van het betreffende 
gebied/onderwerp weet. 

3,2 3 16 46 32 3 65 35 

29. Doe je uiterste best, dat is het enige dat je kunt doen. 3,1 11 19 33 26 11 62 38 

Inhoud en proces         

20. Zorg voor eenduidigheid en consistentie in de wijze waarop de RvT toezicht 
houdt 

4,0 2 1 16 55 26 19 81 

21. Verifieer steeds of de RvB bij belangrijke beslissingen de relevante stakeholders 
betrokken 

4,0 3 1 11 62 23 15 85 

Werking extern: samenwerking met RvB en organisatie         

6. Zorg dat de RvB/directie zijn werk goed kan doen. 4,4 2 0 9 40 49 11 89 

10. Werk goed samen in de RvT en werk goed samen met de RvB/directie. 4,3 2 0 9 49 39 11 89 

12. Onderhoud een goede band/verstandhouding met het bestuur zodat je deze 
kunt vertrouwen hun werk goed te doen en je goed geïnformeerd te houden. 

4,2 1 1 12 48 37 15 85 

14. Zie erop toe dat de organisatie procedures/processen heeft van adequate 
beleidsvorming en risicobeheersing. 

4,2 2 1 8 54 35 11 89 

17. Maak duidelijk naar de bestuurder wat als (min of meer) vrijblijvend advies is 
bedoeld en wat een niet vrijblijvende mening/besluit van de RvT is . 

4,1 2 1 16 47 34 19 81 

Informatie         

4. Zorg dat er een goed systeem is van monitoring, meldingen, signalen waardoor je 
steeds goed weet in hoeverre je als organisatie op de goede/verkeerde weg zit. 

4,4 1 1 2 44 51 5 95 

7. Zorg dat de RvB op grond van een probleem- en risico-analyse van de organisatie 
en de omgeving een strategie heeft (doel, middelen, uitvoering, evaluatie). 

4,3 2 0 6 48 44 9 91 

15. Vraag waar nodig om externe, aanvullende informatie (advies, oordeel, 
onderzoek, second opinion) van professionals (bijv. accountants, banken, organisatie 
adviseurs, collega toezichthouders). 

4,2 1 2 12 51 34 15 85 

16. Zorg waar relevant voor meerdere bronnen van informatie onafhankelijk van de 
informatie van het bestuur. 

4,1 3 1 12 51 33 16 84 

23. Organiseer je informatievoorziening (informatieprotocol) 3,9 1 2 25 49 23 28 72 

25. Zorg dat de RvT op grond van een probleem- en risico-analyse van de organisatie 
en de omgeving een eigen strategie heeft (doel, middelen, uitvoering, evaluatie) 
richting de RvB/organisatie. 

3,8 3 6 24 42 25 32 68 

gemiddelde alle principes 4,1 2 4 15 44 35 21 79 

 
Positionering. In de top 5 zien we enkele principes van positionering : 1. zorg voor een goede RvB/directie en 
5. Zorg voor een goede samenstelling van de RvT qua complementariteit van kennis/competentie. 
Positionering heeft te maken met het ‘neerzetten’ van het toezicht: de condities waarmee en waaronder 
men gaat werken. Een goede positionering maakt een goede werking waarschijnlijker, maar biedt er geen 
garantie voor. Voor de samenstelling van de raad gelden verschillende principes; samenstelling op basis van 
kennis/competentie mag op bijna unanieme bijval mag rekenen (94 % scoort een 4 of een 5), bij de andere 
principes is dit percentage lager. Bij het criterium van leeftijd en m/v (nr. 26) is er meer dan een 1/3 die hier 
geen echte voorstander van is.  
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Werking. Qua werking zien we in de nrs. 2 en 3 een erkenning van een goede werkhouding:  2. Wees 
onafhankelijk, kritisch en constructief in het eigen oordeel. Vraag door totdat je de relevante problemen 
inziet en de te maken keuzes overziet; 3. Bereid vergaderingen goed voor en wees alert tijdens 
vergaderingen. We zouden haast zeggen: een erkenning van een goede inspanningsverplichting, ware het 
niet dat het principe ‘doe je best, dat is het enige dat je kunt doen’ (nr. 29) op duidelijk minder bijval kan 
rekenen. Men verwacht dus niet een inspanning maar een inspanning van hoge kwaliteit.  
 
Informatie. Naast het belang van goede samenwerking met de RvB zien we het belang dat aan informatie 
wordt toegekend met als belangrijkste principe “4. Zorg dat er een goed systeem is van monitoring, 
meldingen, signalen waardoor je steeds goed weet in hoeverre je als organisatie op de goede/verkeerde weg 
zit.” Men onderschrijft het belang, maar dat wil niet zeggen dat het principe ook gerealiseerd is.  Dit principe 
krijgt meer reliëf in het kader van de resultaten van het tweede cluster: ‘bronnen/criteria’ van informatie, 
aan de hand waarvan men als toezichthouder kan aflezen of het goed gaat. 
 
Al deze (groepen van) principes werken aanvullend t.a.v. elkaar; om het goede te doen en het goed te doen, 
hoeft men niet te kiezen. 

2.2 Bronnen/criteria 

2.2.1 Veel relevante bronnen: zowel interne als externe criteria 

Bronnen of criteria helpen de toezichthouder om een idee te krijgen of hij het goed doet. We hebben 
gevraagd naar de relevantie van een groot aantal mogelijke bronnen van informatie. Alle genoemde 
bronnen worden onderschreven in de zin dat het gemiddelde 3 of hoger is (op een 5 punt schaal). Men heeft 
duidelijk houvast aan een groot aantal bronnen van informatie. Kijken we naar de hoogst scorende bronnen 
van informatie dan is zelfevaluatie ‘de grote winnaar’, 90 % van de respondenten acht de relevantie groot 
tot zeer groot (score 4 of 5). Om enig reliëf in de scores aan te brengen sorteren we de bronnen in interne 
(binnen de Raad van Toezicht zelf) en externe bronnen (vanuit het bestuur, de organisatie of daarbuiten).  
 

Bronnen/criteria voor vaststellen of men het goed doet.  gem.  1 2 3 4 5 
totaal 
1-3 

totaal 
4-5 

Intern, binnen de RvT zelf         

1. zelfevaluatie van de RvT 4,4 1 2 6 36 54 10 90 

2. goede procesgang van vergaderingen: voorbereiding, uitvoering, 
rapportage, follow up 

4,2 1 2 8 60 30 11 89 

6. Feedback van collega's in de RvT 4,0 1 3 14 56 25 18 82 

7. goede en gevarieerde samenstelling van de RvT 4,0 4 3 14 49 31 20 80 

10. eigen expertise bij bepaalde aspecten van de organisatie 3,9 1 3 19 61 16 23 77 

11. feedback van de voorzitter van de RvT 3,8 1 8 23 49 19 31 69 

17, eigen gevoel/inschatting in de RvT zelf 3,7 1 10 26 45 17 38 62 

Binnen de RvB         

3. feedback van de RvB/directie 4,1 1 3 13 51 32 18 82 

Binnen de organisatie         

5. de kwaliteit van sturing en controle in de organisatie zelf 4,1 2 0 16 54 29 18 82 

9. gesprekken met of signalen uit de organisatie zelf (dus niet RvB) 3,9 1 4 24 48 23 28 72 

12. vooraf geformuleerde prestatie indicatoren voor de organisatie  3,8 0 7 22 53 17 30 70 

15. algemene gang van zaken zoals je die in de organisatie voelt, ziet en 
leest 

3,8 1 3 29 51 15 33 67 

24 gebrek aan klachten over dan wel incidenten binnen de organisatie 3,0 6 18 51 17 8 75 25 

Extern, van buiten de organisatie         

4. feedback van externe stakeholders (klanten/cliënten en/of 
subsidiegevers) 

4,1 1 4 14 49 32 19 81 

8. externe evaluatie (door een expert of door intervisie) 3,9 1 7 19 45 27 28 72 

13. feedback van externe stakeholders: opdrachtgever, subsidiegevers, 
strategische samenwerkingspartners (bij zorg zijn dit o.a. ook 
verzekeraars; bij woningcorporaties en  scholen zijn dit ook gemeenten) 

3,8 1 9 21 47 22 31 69 
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14. feedback van externe toezichthouder 3,8 4 5 21 48 23 29 71 

16. feedback van accountants, banken of andere adviseurs 3,8 1 8 25 47 18 35 65 

18. externe evaluatie (door expert of intervisie) 3,6 3 11 27 41 18 40 60 

19. relatieve prestatie indicatoren: eigen organisatie vs. andere 
organisaties 

3,6 1 11 28 48 12 40 60 

20. visitatie raad van toezicht door visitatiecommissie via of van de 
sector 

3,4 4 13 37 35 11 54 46 

21. incidenten, casussen van andere toezichthoudende organen 3,4 1 9 49 36 5 59 41 

22. benchmark op basis van jaarlijks onderzoek door de sector 3,3 4 9 45 35 8 57 43 

23. externe evaluator (door de sector/branche) 3,3 5 13 39 36 7 57 43 

gemiddelde 3,8 2 7 25 46 19 34 66 

2.2.2 Interne criteria doorslaggevend? 

De resultaten mogen op het eerste gezicht geruststellend zijn, ze geven in enkele opzichten ook te denken. 
Een verrassende uitkomst is dat de zelfevaluatie geldt als bij de hoogst scorende bron van informatie over 
het eigen functioneren. Zelfevaluatie is zonder enige twijfel nuttig, nodig en leerzaam, maar ik ken eigenlijk 
geen enkele sector in de publieke of private sector waar zelfevaluatie als de voornaamste kennisbron geldt 
over het eigen presteren. Waarom hier dan wel? 
 
Van de top 10 indicatoren hebben er 5 betrekking op informatie van binnen de organisatie en van de bottom 
10 zijn er 9 extern. Bij de laatste principes hecht zelfs een meerderheid niet echt belang aan de genoemde 
bronnen:  

 20. visitatie raad van toezicht door visitatiecommissie via of van de sector (54 % niet erg relevant) 

 22. benchmark op basis van jaarlijks onderzoek door de sector (57 %) 

 23. externe evaluator door de sector/branche (57 %). 
Dit zijn evaluatiemechanismen die ‘boven de sector’ hangen, maar de sector is nog niet erg enthousiast. Men 
vertrouwt liever op het eigen kritische vermogen.  
 
Het geheel van interne en externe criteria is als het ware de invulling van het als zeer belangrijk onderkende 
principe ‘een systeem van monitoring, melding en signalen, waardoor je steeds goed weet in hoeverre je als 
organisatie op de goede/verkeerde weg zit. Toezichthouders vullen dit, zo blijkt, het liefst in met interne 
indicatoren. 

2.3 Dilemma’s  

2.3.1 Dilemma’s van positionering en werking 

Dilemma’s zijn keuzen tussen twee wegen die beide bezwaren opleveren, twee . We hebben in de vragenlijst 
gevraagd welke dilemma’s voor de toezichthouder problematisch zijn. Het dilemma dat het hoogst scoort is 
1. risico’s voorkomen en risico’s nemen. Oftewel het spel van defense en offense. Niet ieder risico is te 
vermijden; hier speelt het probleem van het acceptabele risico. Bijna 60 % van alle toezichthouders vindt dit 
dilemma meer of minder problematisch (score 3-5).  
Bezien we alle dilemma’s samen, dan horen de meeste dilemma’s bij het vak, de manier, waarop toezicht bij 
maatschappelijke organisaties vorm heeft gekregen; de functies van de RvT (werkgever, advies, controle). De 
taakstelling moge helder zijn, maar dat dit wil niet zeggen, dat men er geen moeite mee heeft – zie de 
cluster van dilemma’s onder A. positionering. 
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Dilemma's per item gem. 1 2 3 4 5 
tot. 
1-2 

tot. 
3-5 

A. Positionering; functie, rolverdeling         

1. risico's voorkomen of juist risico's nemen. 2,7 11 30 33 23 2 41 58 

2. afstand houden en betrokkenheid 2,6 19 31 24 22 4 50 50 

3. de ambitie om een maatschappelijke missie te vervullen vs. de 
moeilijkheid om op hier operationeel zicht en greep op te hebben 

2,6 18 28 34 16 4 46 54 

6. doelstellingen zelf formuleren of alleen fiatteren 2,5 14 38 31 16 1 52 48 

10. meedenken vooraf versus controleren achteraf 2,4 21 36 28 14 0 57 42 

11. meeleven en meedenken met de RvB of een eigen positie in blijven 
nemen. 

2,3 30 32 18 19 1 62 38 

12. adviseur vs werkgever 2,3 29 31 26 11 3 60 40 

13. goed functioneren of ervoor zorgen de RvT zo veel mogelijk misbaar is. 2,2 21 48 24 6 1 69 31 

14. rolverdeling bestuurder toezichthouder 1,9 39 39 12 8 2 78 22 

15. het opkomen voor de eigen organisatie vs. het belang van de sector 
als geheel. 

1,9 38 39 18 4 1 77 23 

B. Werking         

4. het eenmalig formuleren van een goede strategie en deze verder 
implementeren vs. het voortdurend waakzaam zijn voor mogelijk 
onbekende risico's. 

2,6 15 33 32 16 4 48 52 

5. informatievoorziening intern en extern 2,5 16 36 28 17 3 52 48 

7. toezicht op effecten en doelen of toezicht op de middelen. 2,5 17 34 31 16 2 51 49 

8. de kwaliteit van dienstverlening zoals die op korte termijn mogelijk is en 
de kwaliteit zoals stakeholders die wensen. 

2,5 16 41 27 12 4 57 43 

9. zicht houden op financiën of juist op andere zaken dan financiën 2,4 26 33 20 19 2 59 41 

16. gebrek aan expertise in dan wel bekendheid met de sector 1,9 43 36 15 6 1 79 22 

gemiddelde 2,4 24 36 24 13 2 60 39 

 
Dan de dilemma’s van werking, cluster B. Los van dilemma 16 over beperkte expertise (eigenlijk meer een 
potentieel pijnpunt dan een dilemma) betreffen alle dilemma’s een spanning tussen twee polen van een te 
formuleren en te volgen strategie, zoals 5. informatievoorziening externe of intern of 7. toezicht op effecten 
of toezicht op de middelen. Tussen de 40 en 50 % van de toezichthouders vindt dit moeilijk om hier een 
keuze in te bepalen. 

2.3.2 Dilemma’s in soorten: cognitieve en emotionele dilemma’s 

Een dilemma kent een cognitief en een emotioneel aspect. Het cognitieve aspect is dat het probleem 
moeilijk oplosbaar is, het emotionele houdt in dat het de toezichthouder raakt, en hij of zij er eventueel last 
van heeft.  De dilemma’s met een overwegend emotionele of cognitieve inhoud zijn: 
 

Dilemma's per item  gem.  1 2 3 4 5 
totaal 

1-2 
totaal 

3-5 

A. Emotioneel dilemma                 

2. afstand houden en betrokkenheid 2,6 19 31 24 22 4 50 50 

11. meeleven en meedenken met de RvB of een eigen positie in blijven 
nemen. 

2,3 30 32 18 19 1 62 38 

B. Cognitief dilemma                 

4. het eenmalig formuleren van een goede strategie en deze verder 
implementeren vs. het voortdurend waakzaam zijn voor mogelijk 
onbekende risico's. 

2,6 15 33 32 16 4 48 52 

5. informatievoorziening intern en extern 2,5 16 36 28 17 3 52 48 

7. toezicht op effecten en doelen of toezicht op de middelen. 2,5 17 34 31 16 2 51 49 

 
De meeste dilemma’s combineren een cognitieve en een emotionele component, dat maakt ze ook  
ingewikkeld, omdat verschillende soorten argumenten naar verschillende kanten trekken.  
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2.4  Pijnpunten 

2.4.1 Externe en interne pijnpunten 

Dilemma’s horen bij het vak van toezicht. Daarnaast zijn er pijnpunten. De respondenten noemen als eerste 
twee externe  ‘1. de bemoeienis van de overheid en/of overheidsinspecties’ en ‘2. moeilijke tijden voor de 
sector’. Ongeveer de helft van alle toezichthouders vindt deze zaken problematisch.  Alleen het probleem 
van 3.’ de onduidelijkheid van de eigen effectiviteit’ scoort even hoog.  
 
Als we kijken waar deze hun oorzaak hebben, dan zien we een spreiding over een aantal clusters: intern 
binnen de RvT, tussen RvT en RvB of organisatie en intern-persoonlijk.  
 

Pijnpunten per item  gem.  1 2 3 4 5 
totaal 

1-2 
totaal 

3-5 

Externe bron         

1. bemoeienis van de overheid en/of overheidsinspecties 2,7 16 28 32 16 8 44 56 

2. moeilijke tijden voor de hele sector 2,6 23 30 23 17 7 53 47 

7. gebrek aan geld om dingen te doen (innoveren, uitbreiden, 
kwaliteit verhogen e.d.)  

2,2 28 40 18 10 4 68 32 

10. de omgeving: bijvoorbeeld hoge concurrentie, lonen en prijzen, 
beperkt verzorgingsgebied  

2,0 35 32 24 6 3 67 33 

Extern-intern         

3. onduidelijkheid over de effectiviteit van het toezicht (wanneer doe 
je het goed?) 

2,5 21 32 25 19 3 53 47 

Intern: binnen de RvT         

5. het ontbreken van voldoende heldere expliciete beoordelingsframe 
of toetsingscriteria 

2,3 28 32 24 11 4 60 39 

8. beperkingen van de agenda, waardoor bepaalde zaken 
onvoldoende aandacht krijgen 

2,1 35 33 23 8 2 68 33 

12. informatiekloof tussen voorzitter en leden RvT 1,9 46 27 18 6 3 73 27 

15. spanningen of onenigheid tussen de leden van de RvT  1,7 60 24 9 4 4 84 17 

Intern: tussen RvT en RvB         

4. afhankelijkheid van bestuurder voor informatie 2,5 29 27 19 19 6 56 44 

6. te weinig informatie; onduidelijkheid over de volledigheid en 
kwaliteit van de informatie vanuit de RvB 

2,3 28 35 22 9 6 63 37 

11. spanning of onenigheid tussen RvT en RvB 1,9 47 26 13 10 4 73 27 

13. gebrek aan invloed van RvT op de RvB dan wel de organisatie 1,9 43 36 13 6 1 79 20 

Intern: persoonlijk         

9. angst dat je zo meeleeft of vergroeit met de RvB/ organisatie, dat 
je kritisch vermogen achteruit gaat en je (dezelfde) blinde vlekken 
krijgt (als het bestuur). 

2,0 38 35 16 10 1 73 27 

14. gebrek aan tijd van uzelf om veel in de RvT te investeren 1,7 53 30 11 5 1 83 17 

gemiddelde 2,2 37 31 18 10 4 68 32 

2.4.2 De informatieparadox 

Als wij kijken naar een aantal informatie-aspecten dwars door de vijf clusters heen, dan valt er iets 
merkwaardigs op. Eerder zagen we een aantal op – interne en externe - informatie gerichte principes 
worden onderschreven met als sterkst scorende deze: ‘4. Zorg dat er een goed systeem is van monitoring, 
meldingen, signalen waardoor je steeds goed weet in hoeverre je als organisatie op de goede/verkeerde weg 
zit’ (95 % onderschreven). Bij de criteria, bronnen van informatie die aangeven of de toezichthouder het 
goed doet, bleek dat interne bronnen als relevanter worden beschouwd, met als hoogst scorende 
‘zelfevaluatie’ (90 % als zeer relevant). Methodisch gesproken zouden juist externe informatiebronnen als 
relevanter moeten worden beschouwd; zoals evaluaties van externe partijen, relatieve prestatie indicatoren 
(benchmarks), incidenten en klachten.  
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Het gaat m.i. over meer dan een persoonlijke opinie over toezicht. Ook een gedeelte van toezichthouders 
lijkt te voelen dat er hier iets wringt. Zie het dilemma ‘interne en externe informatie’; 50 % van de 
toezichthouders ervaart dit als problematisch. Ook ongeveer de helft van de toezichthouders ervaart het 
punt 3. onduidelijkheid over de effectiviteit van het toezicht (wanneer doe je het goed?) als problematisch. 
Informatie is ook het slechtst scorende onderwerp bij evaluatie; dit komt tot uiting in de aspecten ‘de 
toegankelijkheid, omvang en kwaliteit van de informatie die de toezichthouder uit andere bronnen dan de 
Rvt ontvangt’; 1/3 van de toezichthouders waardeert dit aspect als minder dan een 7. Nog kritischer is men 
t.a.v. het aspect ‘zelfstandig vergaren van informatie door de RvT’. Hier scoort bijna de helft minder dan 7. 
Kortom, ‘not all is well in the state of Denmark’. Er is nog werk aan de winkel bij het toezicht; dit werk zit 
hem, naar mijn mening, in het versterken van de externe criteria voor de kwaliteit van toezicht in aanvulling 
op interne criteria. 

3 Dimensies van toezicht en van toezichthouders 

3.1 Variatie van antwoorden, variatie in personen? 

In de analyse van de resultaten blijken verschillende polen relevant, o.a. intern vs. extern en cognitief vs. 
emotioneel. Er zijn meer dimensies. Hieronder onderscheiden we een ‘harde benadering’ met nadruk op 
objectief, cognitief, extern, inhoud en controle en een ‘zachte’ benadering, die meer de nadruk legt op 
interne zaken, emotie, subjectief, vertrouwen en proces.  
 
Harde benadering: objectiverend, 
toetsend, inhoud 

Zachte benadering: subjectiverend, 
proces, vertrouwen 

cognitief emotioneel 

extern intern 

inhoud proces 

controle vertrouwen 

objectief subjectief 

 
In de praktijk zal het toezicht zowel harde als zachte elementen hebben. De vraag is in hoeverre bepaalde 
kenmerken met elkaar samenhangen; wellicht valt er een typologie op te stellen van verschillende soorten 
toezicht of toezichthouders. 

3.2 Intern /extern en cognitief/emotioneel 

Aan de hand van twee dimensies is een basisveld voor een typologie op te stellen: intern (zelf) vs extern 
(ander) en cognitief vs. emotioneel.  
 

 intern (zelf) 
 

 

cognitief  
 

emotioneel 

 extern (anderen) 
 

 

 
De dimensies subjectief/objectief en vertrouwen/controle zijn makkelijk in te brengen; controle en objectief 
horen bij cognitief en vertrouwen en subjectief horen bij emotie. Op grond van deze dimensies kunnen we 
vier typen benoemen als basisoriëntaties: doen/doener, denken/de denker, toetsen/de toetser en 
samenwerken/de samenwerker. Waar de doener een subjectieve wils-oriëntatie kent (hij of zij wil doen), wil 
de denker het goede doen en de toetser het goed doen. Zowel denker als toetser gaan richting objectivering, 
het vertalen van bedoelingen (van de doener) in geobjectiveerde doelen (denker) en doelstellingen (toetser). 
De samenwerker wil – uiteraard – samenwerken en wel op basis van gedeelde waarden. Op deze manier 
krijgen we een uitgewerkte basistypologie. 
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DENKER 
 

geobjectiveerd  

 INTERN/ZELF 
 

          DOENER 
 

subjectief 

 het goede doen; 
oriëntatie op systeem 
(doel) 

 doen; wils oriëntatie 
(bedoeling) 

 

COGNITIE  
objectief 
controle 

   EMOTIE 
persoonlijk 
vertrouwen 

 het goed doen: 
oriëntatie op externe 
data (doelstelling) 

 samen doen: oriëntatie op 
samenwerking (gedeelde 
waarden) 

 

   objectief 
 
TOETSER 

 EXTERN/ANDER  intersubjectief 
 

SAMENWERKER 

 
De typologie is op allerlei manieren in te vullen en uit te breiden. Zo zijn in de vier kwadranten specifieke 
redeneerstijlen te definiëren:  

1. doener: het voelt (niet) goed, ik kan het (niet) rechtvaardigen; 
2. denker ik begrijp het (niet); ik  kan het (niet) beargumenteren; 
3. toetser: ik zie het (niet) goed, ik heb (te weinig) evidentie; 
4. samenwerker: we zitten(niet) op 1 lijn, er is (te weinig) convergentie.  

 
DENKER 
 

geobjectiveerd  

UIL  
 

INTERN/ZELF 
 

BEER          DOENER 
 

subjectief 

denker ik begrijp het 
(niet); ik  kan het 
(niet) 
beargumenteren; 

het goede doen; 
oriëntatie op systeem 
(doel) 

 doen; wils oriëntatie 
(bedoeling) 

doener: het voelt (niet) 
goed, ik kan het (niet) 
rechtvaardigen;  

COGNITIE  
objectief 
controle 

   EMOTIE 
persoonlijk 
vertrouwen 

toetser: ik zie het 
(niet) goed, ik heb (te 
weinig) evidentie 

het goed doen: 
oriëntatie op externe 
data (doelstelling) 

 samen doen: oriëntatie op 
samenwerking (gedeelde 
waarden) 

samenwerker: we 
zitten(niet) op 1 lijn, er 
is (te weinig) 
convergentie 

 
   objectief 

 
 
 
TOETSER 

BEVER 

 

EXTERN/ANDER STOKSTAAR
TJE 
 

 
intersubjectief 

 
 

 
SAMENWERKER 

 
Het ligt voor de hand om te postuleren dat een RvT gebalanceerd moet zijn in termen van de verschillende 
typen. Daarmee krijgen we een nadere invulling van principes voor de RvT om elkaar aan te vullen of te 
compenseren  in termen van de kenmerken houding/oriëntatie of persoonlijkheid.  

3.3 Typologie getoetst of getorpedeerd? 

Mogelijk hebben lezers zich ook in één van de typen herkend, de toetser, de doener, de samenwerker of de 
denker. In dit onderzoek is geprobeerd de individuele toezichthouders die de enquête invulden, toe te delen 
aan de verschillende rollen. Dat blijkt (nog) niet mogelijk. De verschillende opties bij principes, bronnen, 
dilemma’s en pijnpunten laten zich wel toedelen aan deze typologie (zie schema hieronder), maar de 
respondenten/toezichthouders niet; men scoort ongeveer even sterk in alle richtingen. Dit neemt niet weg, 
dat we in het model verschillende kwaliteiten van toezicht kunnen plaatsen: stimuleren vanuit de 
subjectieve wilsoriëntatie, reflecteren vanuit het geobjectiveerde denken, toetsen en corrigeren vanuit een 
oriëntatie op externe gegevens en samenwerken vanuit een gedeeld stakeholdersbesef. 
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GEOBJECTIVEERD 
DENKER:  
 

reflector, 
ideeënmens, 

begrips- en 
plichtsorientatie, 

macht en 
professionaliteit, 

kracht en kwaliteit 

principes: Wees onafhankelijk, 
kritisch en constructief in het 
eigen oordeel. Vraag door 
totdat je de relevante 
problemen inziet en de te 
maken keuzes overziet 
bronnen: gebrek aan klachten 
over dan wel incidenten binnen 
de organisatie, externe 
evaluatie (door een expert of 
door intervisie) 
pijnpunten: het ontbreken van 
voldoende heldere expliciete 
beoordelingsframe of 
toetsingscriteria 

INTERN/ZELF 
 

principes: Doe je uiterste 
best, dat is het enige dat 
je kunt doen. 
bronnen: eigen 
gevoel/inschatting in de 
RvT zelf   
pijnpunten: gebrek aan 
invloed van RvT op de 
RvB dan wel de 
organisatie 
 

         SUBJECTIEF 
DOENER: 

 
 
  

stimulator, strevend 
mens, zelfvertrouwen, 
wilsoriëntatie, macht en 
tegenmacht 
 

 het goede doen; oriëntatie op 
systeem (doel) 

 doen; wils oriëntatie 
(bedoeling) 

intuïtie, inzet, 
zelfvertrouwen,  

COGNITIE/CONTROL     EMOTIE/VERTROUWEN 
 

 het goed doen: oriëntatie op 
externe data (doelstelling) 

 samen doen: oriëntatie 
op samenwerking 
(gedeelde waarden) 

vertrouwen gevend, 
stimuleren (wij) 

corrector, 
feitenmens, 
procesorientatie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOETSER 
OBJECTEIF   

principes: Wees onafhankelijk, 
kritisch en constructief in het 
eigen oordeel. Vraag door 
totdat je de relevante 
problemen inziet en de te 
maken keuzes overziet 
bronnen: gebrek aan klachten 
over dan wel incidenten binnen 
de organisatie, externe 
evaluatie (door een expert of 
door intervisie) 
pijnpunten: het ontbreken van 
voldoende heldere expliciete 
beoordelings-frame of 
toetsingscriteria 

EXTERN/ 
ANDER 

principes: werk goed 
samen in de RvT en 
werk goed samen met 
de RvB/directie. 
bronnen: feedback van 
de RvB/directie, 
gesprekken met of 
signalen uit de 
organisatie zelf (dus 
niet RvB) 
pijnpunten; spanningen 
of onenigheid tussen de 
leden van de RvT, 
spanning of onenigheid 
tussen RvT en RvB 

faciltator, mensenmens, 
harmonie oriëntatie, 
macht en medemacht, 
stakeholdersorientatie, 
draagvlak, macht en 
maatschappij, macht en 
moraal 
 
 
 
 
 
 

SAMENWERKER: 
INTER-SUBJECTIEF 

 
Een alternatief is om de typologie niet toe te passen op individuele personen, maar op verschillende 
strategieën van toezicht, bijvoorbeeld als accenten die een RvT legt in verschillende fasen van ontwikkeling. 
Veel RvT gaan van doen naar denken en dan toetsen. De typologie leent zich er ook voor om na te gaan 
welke kwaliteiten een RvT in zich moet verenigen; een RvT kan dan een goede balans in de vier clusters tot 
stand brengen, maar ook onderpresteren op één bepaald gebied of overdrijven op een ander. Zo kan een te 
grote nadruk op operationele doelstellingen en meetbare externe indicatoren gecompenseerd worden door 
een hernieuwde focus op de - oorspronkelijke of te herformuleren – bedoeling of missie.  

Dank. Een groot aantal mensen heeft bijgedragen aan de opzet, analyse of rapportage van het onderzoek. Onder hen 
wil ik speciaal noemen: Monique Ruimschotel – inderdaad familie  -  en Ton van Zonneveld.  
 
Follow up. Binnenkort zal een meer uitgebreide versie van dit rapport beschikbaar komen. Degenen die de enquête 
hebben ingevuld krijgen zo spoedig mogelijk een eigen rapport, waarin hun antwoorden vergeleken worden met het 
gemiddelde van de andere respondenten. Een vervolg op dit rapport is het formuleren van oplossing(srichting)en 
voor de geconstateerde dilemma’s en pijnpunten. Degenen die hieraan willen bijdragen of meedenken kunnen zich 
aanmelden op www.goedtoezicht.info.  
 
Contact: ruimschotel@t11.net. Tel. 06-53246708. Informatie over het boek ‘Goed Toezicht; principes van 
professionaliteit, democratie en governance’ alsook over leergangen en cursussen die onder de naam  van Goed 
Toezicht worden gegeven, is te vinden op www.goedtoezicht.info.  

http://www.goedtoezicht.info/
mailto:ruimschotel@t11.net
http://www.goedtoezicht.info/

