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Via transformatie naar een nieuw perspectief 
op governance?

Van Naar

Afvinkgedrag Cultuur van verantwoordelijkheid en 
aanspreekbaarheid

Lessons learned Good practices, nieuwe concepten en 
perspectieven

Formele verhouding Verhouding die ‘waarde’ oplevert



Strategisch partnerschap tussen bestuur en intern 
toezicht

• Belang van visie en inhoudelijk debat

• Tot nieuwe vormen van verbinding komen

• Invulling geven aan de verantwoording



Invulling geven aan de verantwoording

1. Via verslaggeving en documenten
meer dan een kort stukje tekst
verwachtingen van anderen (wie?)
voorbereiding op visitaties, …

2. Samenstelling/posities op bestuurlijk niveau
voldoende evenwichtigheid
checks and balances

3. Activeren van de interne organisatiecultuur
doorleven, praktijk, herkenning

4. Organiseren van ‘tegenspraak’ via ‘driehoeken’
benutten van derden

5. Dialoog met/verantwoording aan stakeholders
het debat organiseren

6. Instelling extra orgaan: belanghebbendenorgaan, maatschappelijk forum?
externe disciplinering



Vragen (in tweetallen)

1. RvT overlegt met externe stakeholders Ja of Nee?

2. RvT bezoekt interne gremia zonder directie Ja of Nee?



Competenties bij strategisch partnerschap

Kennis/inzicht

• inhoudelijke expertises

• externe/interne informatie, stuurinformatie

• beoordelen hoofdlijnen en Samenhangen; 

integrale Benadering

Vaardigheden

• informatieverwerking, 

effectiviteit/efficiëntie

• communicatievaardigheden, 

samenwerking

• interventies plegen, oplossend vermogen

Betrokkenheid

• tijd/beschikbaarheid

• motivatie en inzet, affiniteit

• nabijheid en kritische distantie

Open houding

• nieuwsgierigheid

• ruimte maken voor iets nieuws

• zekere kwetsbaarheid

Stimulerend gedrag

• elkaar stimuleren en uitdragen

• uitnodigend naar anderen zijn

• verbindingen leggen, mobiliseren



Competenties bij strategisch partnerschap

Leiderschap

• visie

• durf en daadkracht

• voorbeeldfunctie/uitstraling

Sensitiviteit

• horen, zien, ruiken en (aan) voelen

• signaleren, inschatten en begrijpen

• gevoel voor een passende omgang

Aanspreekbaarheid

• zichtbaar en aanspreekbaar zijn

• open staan voor feedback, lerend 

vermogen

• zelfreflectie en verantwoording

Kritisch vermogen

• elkaar scherp houden, wezensvragen 

blijven stellen

• voldoende onafhankelijkheid

• tegenspraak indien nodig

Moraliteit

• waarde gedreven

• op zoek naar waarheid, zorgvuldigheid

• moreel kompas en integriteit



Rollen Toezichthoudend Orgaan

• Toezichtsrol

• Adviesrol (sparringpartner)

• Werkgeversrol

• Netwerkrol (ambassadeur)



inhoudelijke betrokkenheid

netwerkrol

verbinden

strategisch        
partnerschap

genereren

controleren

procedurele rol

beïnvloeden

expertrol

strategische
positionering

debat intensiteit



Toezichtsrollen en competenties 

Algemeen:

• Luisteren

• Sensitiviteit

• Kunnen 
confronteren

Rollen Focus Competenties

Toezichthouder Focus op beheersing

en controle

Analyse 

Discipline

Sparringpartner Focus op visie en 

meedenken

Visie

Ondernemerschap

Werkgever Focus op mensen en 

Ontwikkeling (en beoordelen)

Inlevingsvermogen

Zorgvuldigheid

Ambassadeur Focus op de buitenwereld Netwerken

Ondernemerschap



Vragen (in tweetallen)

• Toezichtsrol

• Adviesrol (sparringpartner)

• Werkgeversrol

• Netwerkrol (ambassadeur)

1. Welke rol past het beste bij u?

2. Welke rol zet u minder in en/of past minder bij u?



Trust:
Vertrouwen in intenties en integriteit, 
gebaseerd op ervaringen inzake moraliteit 
(‘affectief  vertrouwen’)

Confidence:
Vertrouwen in performance, gebaseerd op 
kennis en competenties 
(‘cognitief vertrouwen’)

Vertrouwen: trust en confidence



Vraag 

Wat is krachtiger?  Trust of confidence?



Trust domineert confidence

• Lage trust tast confidence aan

• Lage confidence tast niet (direct) trust aan

Vertrouwen: trust en confidence



Trust en confidence



Gedrag dat geen vertrouwen wekt 

Welk gedrag geeft geen vertrouwen?



Bright Side

Bevlogen
Alert, kritisch

Foutloos
Stressbestendig

Charmant
Beïnvloedend

Durf
Interessant

Creatief
Kwaliteitsgericht

Attente teamspeler 

Enthousiast
Oplettend
Voorzichtig
Gereserveerd
Joviaal
Charismatisch
Doelgericht
Kleurrijk
Visionair
Hardwerkend
Loyaal



Dark Side

Emotioneel, humeurig
Cynisch, wantrouwend

Besluiteloos, risico-avers
Hard, non communicatief

Passief-agressief, saboterend
Eist teveel eer op, narcistisch

Manipulatief
Dramatisch, impulsief

Stuurloze besluitvorming
Controlfreak

Meeloper

Enthousiast
Oplettend
Voorzichtig
Gereserveerd
Joviaal
Charismatisch
Doelgericht
Kleurrijk
Visionair
Hardwerkend
Loyaal



Hoe hier mee om te gaan? 

Beïnvloedt het beïnvloedbare

(H)erken eigen andermands derailers, stress/verveling

Bespreek transparant wat je ziet en welke invloed

het op de resultaten heeft

Accepteer dat het niet zo gemakkelijk is (Freud)



Entdecken

Wiederholen

Und Durcharbeiten



Vragen?


