Een nieuwe governancecode

Van 100 naar
6 pagina’s
De nieuwe governancecode voor de kinderopvang is
volkomen anders dan zijn voorganger. Waar zit ’m dat in? De
nieuwe code voor de kinderopvang is nadrukkelijk bedoeld
om te inspireren en bevat geen juridisch afdwingbare normen.
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MANAGEMENT

Bijeenkomsten
VTOI-NVTK en bdKO organiseren
daarom voor hun leden enkele bijeenkomsten over de vraag hoe de modernisering van governance het beste kan
worden vormgegeven. Dit gebeurt in
samenwerking met Stefan Peij, de
voorzitter van de commissie. Daarnaast is bdKO met de brancheorganisaties BK en BMK in gesprek over hoe
de kleinere kinderopvangorganisaties
(tot drie vestigingen) beter te bereiken
en te inspireren om tot implementatie
over te gaan. ‘Het ei van Columbus
v.l.n.r.: Mirjam Hildebrand: kinderboekenschrijfster, kinderpsycholoog en jonge moeder;
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‘Ook zij zullen belang hechten aan een
goede governance. Zij zijn in de positie
om erop aan te dringen dat de code
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De zes uitgangpunten van
de nieuwe governancecode

communicatie benadrukken.’

1. L
 egitimiteit. Zorg ervoor dat beslissingen van het bestuur en het interne toezicht te

Hoe zit dat met de nieuwe code? ‘Ik

rechtvaardigen zijn.
2. D
 oelgerichtheid en doelmatigheid. Maak op basis hiervan een bewuste keuze
voor een passende cultuur en een organisatiemodel.
3. O
 penheid en integriteit. Geef als bestuurder of toezichthouder het goede
voorbeeld en vermijd de schijn van belangenverstrengeling.
4. O
 mgevingsbewustzijn en participatie. Weet wat er leeft in de samenleving en zorg
ervoor dat alle betrokkenen worden gehoord.
5. Z
 elfreinigend en lerend vermogen. Wees transparant over je beslissingen en

Levend document
Tot slot de vraag: de vorige governancecode heeft lange tijd dienst gedaan.
denk dat deze zeker vier jaar meegaat’, verwacht Broere. ‘Er tussentijds
naar kijken is een goed idee, want
zo’n code moet een levend document
zijn. Maar de uitgangspunten staan,
en daarmee kunnen we een aantal jaren verder. We hebben er tenslotte
goed genoeg over nagedacht.’

schep een klimaat waarin van fouten en ervaringen van anderen wordt geleerd.
6. V
 erantwoording en beheersing. Hanteer deugdelijke normen voor onder meer
financiën, risicobeheersing en de professionaliteit van bestuur en toezicht.

OP 10 MAART IS ER EEN INSPIRATIESESSIE OVER DE
GOVERNANCECODE. KIJK DAARVOOR OP DE SITE
VTOI-NVTK.NL ONDER AGENDA.
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