


Trends in werkgeversrol

(1) de mens achter de functionaris

• Past in bredere trends:

• hard controls > soft controls.

• ‘anders organiseren’, waarbinnen mens centraal

•

• (2) Verbreding van de werkgeversrol van ‘smalle’ naar ‘brede’werkgeversrol

• Smal (klassiek):

• RvT > bestuurder(s).

• Breed:

• RvT > werkgeversbeleid organisatie .

• RvT > ‘HR-beleid’ Rvt intern

•

• * Opmerking: Rvt staat voor Intern Toezicht in elke verschijningsvorm; ook RvC, Toezichthoudend bestuur



Kaders werkgeversrol

• Algemene wettelijk kader, sinds 1 juli 2021 WBTR

• Onderwijs(sector)wetten, Wet kinderopvang, Themawetten (WMS/WOR)

• Rechtspraak

• Cao of richtlijn arbeidsvoorwaarden voor bestuurders / cao’s voor ‘regulier’ personeel

• Personeelsbeleid en personeelsregelingen organisatie

• Governance codes (Goed Toezicht en sectorale-codes)

• Toezichtkader organisatie

• Kaders bestuursgericht extern toezicht (inspectie)

• Statuten en reglementen

• Gemeenschappelijke waarden en ambities



Tips op terrein smalle rol

• Werving & selectie

TIP: profiel -> ontwikkelbaarheid en teamrollen

• Arbeidsvoorwaarden

TIP: voldoende deskundigheid in RvT?

• Ontwikkeling

TIP: Your presence is the best present. HR-instrumentarium géén substituut voor persoonlijke aandacht.

• Evaluatie
TIP: 360-graden review ‘regulier’ personeel? Dan ook voor bestuur en toezicht!

• Beëindiging
TIP: kwetsbaarheid > zorgvuldigheid



Tips op terrein werkgeversbeleid en 
uitvoering organisatie zelf

Stel de vragen :

• Komen kernwaarden, leiderschapsfilosofie en HRM-trends

terug in:

• HR-beleid deelterreinen.

• Aanpak organisatie-ontwikkeling (van A > B via B)

TIP: Focus daarbij op ‘Merkbaar’ ipv alleen op ‘Meetbaar’



Tips voor de  RvT zelf

Van belang:

• congruentie drie werkgeversrollen onderling (Matroesjka-pop)
TIP: Stel reflectie en dialoog voorop!

TIP:

• Denk na over vorm betrokkenheid gehele raad bij fases werkgeversrol

• (formulering beleid, ophalen oordeel functioneren, terugkoppeling vanuit delegatie / commissie)

TIP:

• Herbenoemingproces (bestuur en RvT) zorgvuldig doen?

• Advies- en beoordelingscommissie (voor bestuur alleen)?

• Invloed herijking koers / positionering en strategische doelen op bestuurdersprofiel (RvT-profiel, bijv. natuurlijk

moment eerstvolgende vacature, praktische (tijdelijke) oplossingen)






















	Slides lunchcollege 16 februari 2023 - Mariëla Harrigan - Arthur Hol.pdf
	Dia 1:   Naar een eigentijdse invulling van de  werkgeversrol   
	Dia 2: Trends in werkgeversrol
	Dia 3: Kaders werkgeversrol
	Dia 4: Tips op terrein smalle rol 
	Dia 5: Tips op terrein werkgeversbeleid en uitvoering organisatie zelf 
	Dia 6: Tips voor de  RvT zelf
	Dia 7: Binnenkort in uw inbox
	Dia 8

	VTOI NVTK 16-02-2023 mentimeterresultaten

