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INTRODUCTIE



Deze workshop

• Start met een vraag…

• Aanleidingen voor interim toezicht (macro/ 
micro)

• Initiatiefgroep & Comité van Aanbeveling

• Wat is het netwerk ITZH?

• Welke kwaliteitswaarborgen?

• Stand van zaken, casuïstiek/ vragen - gesprek



Vraag/ tweetallen

Maak even kennis met uw buurman/ 
buurvrouw en wissel elk vijf minuten uit:

-> in welke situaties zou u als toezichthouder 
interim toezicht nodig kunnen hebben?

-> kent u situaties uit het verleden of nu waar 
een interim toezichthouder nodig was?



Aanleidingen macro-niveau

• Incidenten: Amarantis, BOOR, ROC Leiden, JFC, 
Heemlanden College, Stg. Robijn, PCBO Duin& 
Bollenstreek…

• Verscherpt financieel toezicht van OCW -> politieke 
reflex van meer en fijnmaziger regelgeving

• Aanscherping Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen voor stichtingen en verenigingen/ 
aansprakelijkheid toezichthouders 



Aanleidingen meso- en microniveau

• Een zekere handelingsverlegenheid bij bestuurders 
en toezichthouders bij situaties van:

– Bestuursvacuüm (RvT stapt geheel of gedeeltelijk op 
door crisis, faillissement of bv. langdurige maar tijdelijke 
ziekte van de voorzitter)

– Opzeggen vertrouwen in bestuur en/ of toezicht door 
bv. wethouder/ GMR/ ouders

– Plotselinge, moeilijk vervangbare vacature

– Behoefte aan bijzondere expertise



Initiatiefgroep & Comité van Aanbeveling

• Initiatiefgroep: Jan Wiegers, Peter Hermans, 
Pim Breebaart, Walter Dresscher, Marcel L. 
Bos (ScoliX)

• Comité van Aanbeveling:

– Loes Ypma – Verus

– Hans Teegelbeckers – VOS/ABB

– Edward Moolenburgh - VBS



Netwerk Interim Toezichthouders

• Exclusief en landelijk opererend netwerk van 
ervaren gecertificeerde en beschikbare interim 
toezichthouders

• Voor alle sectoren en denominaties

• Aanbod om gebruik te maken van het netwerk ITZH 
met de benodigde ondersteuning als informatie, 
bemiddeling en contractafspraken (5 d/p/w)

• Website: www.itzh.nl

http://www.itzh.nl/


Kwaliteitswaarborgen

1. Profiel interim toezichthouder

2. Breed inzetbaar netwerk (sectoren en 
deskundigheden)

3. Certificeringscommissie  

4. Strenge procedure van toelating tot netwerk

5. Verplichting tot deskundigheidsbevordering

6. Comité van aanbeveling



Kwaliteitswaarborg
1. Profiel interim toezichthouders

• Statuur en gezaghebbende reputatie

• Ruime ervaring in toezichthouden

• Adviesvaardigheden

• Veranderkundig talent

• Bedrijfsmatig inzicht

• Analytische vaardigheden en onderzoekende houding

• Integriteit en afspraakbetrouwbaarheid

• Beschikbaarheid



Kwaliteitswaarborg
2. Commissie Certificering

• Onafhankelijk orgaan (2-5 leden)
• Beoordelen van kandidaten
• Het onderhouden van het register van 

gecertificeerde toezichthouders
• Monitoren eisen werkveld en 

certificeringseisen



Stand van Zaken sinds jan. 2017 

• 38 gecertificeerde netwerkleden (25 m/ 13 v)
• Netwerkmiddag in Woerden (okt. 2017) over 

crisismanagement, media, rol inspectie
• Twee casussen (1x voorzitter/ 1x vervanging 

Raad van Toezicht)
• Bureau ScoliX ondersteunt de certificering en 

faciliteert vragen uit het veld



Beschikbare info/ neem wat mee…

• Info voor toekomstige opdrachtgever 
(mindset, brochure)

• Info voor toekomstig lid van netwerk(mindset, 
brochure, profiel interim toezichthouder, 
procedure van toelating)

• Uitleg over de werkwijze (bestaan en 
werkwijze van de certificeringscommissie)



Vragen? Terugblik…


