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‘In het belang van...’
Het jaarcongres van de VTOI-NVTK
trekt volop belangstelling. Het belooft
en blijkt een inspirerende dag te
worden waarin vooral de positie van
stakeholders ten opzichte van de raad
van toezicht centraal staat.

De verhouding tussen stakeholders en toezichthouders kan ook eenvoudig worden geformuleerd: bén
je als lid van een raad van toezicht eigenlijk al een
stakeholder en praat je met je bestuurders ‘namens
de maatschappij’? Of moet je juist de maatschappij
opzoeken, praten met belanghebbenden en hun
visies vertalen naar het strategisch beleid van jouw
organisatie?

tekst: Aart Verschuur

Een vraag die tot hevige discussies zal leiden, zowel
op het centrale podium als tussen congresgangers.
Maar eerst is er in de ochtend het inkom-moment,
met koffie. Langzaam aan druppelen de congresgangers binnen, voor wat een volle en inhoudelijke
dag zal worden. Al tijdens de koffie zie je overal
geanimeerde gesprekken en discussies ontstaan over en tussen organisaties, bestuurders,
toezichthouders.

Respectvol gesprek
Het is duidelijk dat elke toezichthouder vandaag met
z’n eigen sores, aandachtspunten en belangstelling
naar het congres komt. De onderwerpen die voorbij

onderwijs) verhaalt hoe zijn stichting onlangs in

de grote zaal. Daar wacht een drukke agenda, met

komen zijn divers. Het begrip ‘vertrouwen’ valt her

open en respectvolle discussies tussen bestuurders,

toespraken van Willem van Leeuwen, ervaren toe-

en der, over vertrouwen tussen bestuurder en toe-

medewerkers en de raad van toezicht heeft besloten

zichthouder en onafhankelijk voorzitter bij samen-

zichthouder. Afstand en nabijheid, hoor ik aan een

om op termijn korte metten te maken met Zwarte

werkingsverbanden in het passend onderwijs. En

ander tafeltje. Zelf raak ik, ondanks de warme voor-

Piet. Laurentius hecht aan het VN-standpunt over

van hoogleraar Theo Camps van TIAS School for

jaarsdag, na binnenkomst meteen in gesprek over…

discriminatie. ‘We hebben besloten hem uit te fase-

Business and Society. En aan het eind van de och-

Zwarte Piet. Over stakeholders gesproken.

ren.’ Geweldige omschrijving, Zwarte Piet uitfaseren.

tend een levendig podiumgesprek over drie stellingen, waar de zaal aan mag bijdragen. Hans Koole

Toezichthouder Ton Lutter van de Zuid-Hollandse

Vol programma

Laurentius Stichting (28 scholen voor primair

Dan gaat de bel en moeten alle aanwezigen naar

doet daarvan hieronder verslag.

Stakeholdermanagement
in de centrale ochtendsessie
De diverse onderdelen van de congresdag hebben verschillende titels: in het belang van… ontmoet
en verbindt… verbinden van waarden… over belangen en belangstelling… Ze refereren allemaal aan
het onderwerp van het congres, stakeholdermanagement. Dit staat centraal op het jaarlijkse congres
van de VTOI-NVTK. Waarom eigenlijk?

tekst: Hans Koole

Het beste wordt dit geïllustreerd door een obser-

Dat roept de vraag op: voor wie zit de raad van toe-

met het maatschappelijk belang. Over hoe dat moet

vatie van hoogleraar Theo Camps over het begin

zicht er eigenlijk? Iedereen is het er wel over eens

gebeuren spreken de codes en convenanten zich

van het congres. Dagvoorzitter Anouschka Laheij

dat het uiteindelijk gaat om het belang van het kind.

niet uit. Ook niet over hoe je dat op een kwalitatieve

probeert als opwarmertje door het stellen van

Dat moet op juiste manier gediend worden. Maar

manier doet.

verschillende vragen te achterhalen wat de samen-

rond en in scholen en kinderopvangorganisaties zijn

stelling is van het publiek. Het overgrote deel blijkt

vele ‘stakeholders’, die allemaal een opvatting heb-

Juiste balans

toezichthouder te zijn, uiteraard niet verwonderlijk.

ben over onderwijs en kinderopvang en vinden dat

Wat steeds meer gemeengoed wordt in toezicht-

Heel opmerkelijk vindt Camps het dat slechts een

aan hun belang tegemoet moet worden gekomen.

land is dat rvt’s anderen betrekken om een beeld

enkeling de hand opsteekt als Anouschka vraagt

Panelgesprek
‘over b
 elangen en
belangstelling’
Het congrespanel, bestaande uit Steven

te krijgen over de eigen kwaliteit van de rvt. Voor

of er ook werkgevers in de zaal zitten. Alle toe-

‘Signalen’

de meeste rvt’s is het nog wel een zoektocht om te

zichthouders zijn immers ook werkgever… van het

Stakeholders zijn vaak geen eigenaar, die de koers

bepalen wie hun relevante stakeholders zijn. Hoe

bestuur. Camps: ‘Blijkbaar zit er iets in uw hoofd

van de instelling uiteindelijk bepalen. Maar het is wel

betrek je deze op een goede manier bij het bepalen

wat u uit elkaar wilt houden, wat niet uit elkaar te

essentieel om in het beleid en de uitvoering rekening

van de eigen kwaliteit, weeg je hun inbreng en geef

houden is. Want u bent ouder, werkgever, toezicht-

te houden met hun belangen. Is het dan voldoende

je ze een plek in het beleid en handelen van de rvt

houder, stakeholder, en dit alles tegelijkertijd.’

dat de rvt door zijn samenstelling alle relevante

en van ieder afzonderlijk lid van de rvt?

perspectieven een plek geeft? Hoe weegt de rvt de

Het is een zoektocht naar de juiste balans. Op het

de Waal, Edith Hooge en Monique
Vogelzang ging met elkaar en met de zaal

Dominant perspectief

verschillende belangen ten opzichte van elkaar af?

congres wordt duidelijk dat er geen statisch even-

in gesprek aan de hand van een aantal

Toezichthouders hebben de opdracht het maat-

In de verschillende codes en convenanten die

wicht zal worden bereikt, hooguit een tijdelijk. En

stellingen. Een verslag van het gesprek

schappelijk belang te dienen. Door de observatie

gelden voor toezichthouders in het (semi) publieke

dus moet steeds worden nagegaan of voor de gege-

staat op onze website.

van Camps wordt duidelijk dat ook toezichthouders

domein, is steeds vaker te lezen dat de toezicht-

ven situatie er nog sprake is van de juiste balans.

last kunnen hebben van een dominant perspectief

houder ontvankelijk moet zijn voor ‘signalen’ uit de

Dat kan de raad van toezicht alleen doen door met

voor hun handelen en beoordelingen en andere

omgeving van de onderwijs- of kinderopvangin-

alle relevante stakeholders in open dialoog te zijn.

perspectieven minder aandacht geven.

stelling. Ook dat rekening moet worden gehouden

Dat is in ieders belang.

J Lees meer...

De lunchpauze
Het is tijd voor broodjes, de zaal stroomt leeg. Redactielid Helmie
van Ravestein verdwijnt richting werklunch, met Marcel Bos van de
kwaliteitscommissie van VTOI-NVTK. Ik praat nog even na met de
jonge toezichthouder Leydi van den Braken.

tekst: Aart Verschuur
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Leydi komt tijdens de paneldiscussie voor de posi-

van toezichthouders gaat haar niet ver genoeg.

Marcel Bos tegen, terug van hun werklunch. Hoe

tie van jongeren op. Zij is 28 jaar en sinds 1 januari

Jongeren moeten zélf in de raden van toezicht.

ging de werklunch over kwaliteit? En wat vindt

2019 trainee van de raad van toezicht van Meerkring

‘Jongeren moeten zich bezighouden met wat ze

Marcel eigenlijk van de stelling dat stakeholders

in Amersfoort. Ze loopt één jaar mee als volwaardig

kunnen toevoegen aan raden van toezicht. En zich

betrokken moeten worden bij de zelfevaluatie van

lid van de rvt zonder stemrecht.

afvragen: waar heb ik kennis van, waar heb ik weet

toezichthouders en bestuurlijke visitatie?

Ze voelt zich ongemakkelijk, in ‘zo’n zaal met

van? Denk aan het gebruik van data, social media,

55-plussers’. Ze trekt dan wel haar mond open,

marketing, communicatie. Deze input van jongeren

Daar heeft Bos al goed over nagedacht:

maar merkt ook dat het in zo’n grijze, kalende

kun je gebruiken in de rvt. Want organisaties moe-

‘Toezichthouders moeten er vooral op toezien dat

omgeving lastig is jongeren te trekken voor een

ten ook online en datagedreven nadenken over hoe

de bestuurders de relevante stakeholders betrek-

toezichthoudersfunctie. Terwijl zij toch duidelijk de

hun organisatie functioneert.’

ken in het beleidsproces. Daarvoor zijn al vele

belangrijkste stakeholder zijn.

waarborgen via de bevoegdheden van de mede-

Leydi is actief in stichting Blikverruimers, die zich

Stakeholders betrekken?

zeggenschap en de democratische cultuur van het

bezighoudt met vinden van toezichthoudende

De bellen gaan weer, iedereen moet nu naar

onderwijs. Het lijkt mij de rolzuiverheid bevorderen

functies voor jongeren. De stichting werkt breder

een van de vele workshops of de masterclass

dat toezichthouders zich vooral richten op het ‘dat’

dan het onderwijs, want overal waar toezicht wor-

van Willem van Leeuwen. De workshops krijgen

van die stakeholdersbetrokkenheid, dan hun eigen

den gehouden en heeft tot doel rvt’s te verrijken

thema’s mee als Als het spannend wordt…

toezicht ‘met’ die stakeholders te evalueren.’

door jongeren in te brengen.

Stakeholderonderzoek als sturingsinstrument…

De stelling van het congres dat stakeholders

Stakeholder governance.

betrokken moeten worden bij de zelfevaluatie

Op de gang komen we Helmie van Ravestein en

De werklunch
over kwaliteit
Een donkere trap. Boven, een paar eilandjes van licht, verder een duistere ruimte.
Ben ik wel op de juiste plek voor de werklunch over kwaliteit? Dan is daar de gastheer, Marcel Bos, die me verwelkomt en met mij de andere lunchgasten die de trap
opkomen. De eilandjes van licht blijken tafels, lekkere broodjes wachten op ons.
tekst: Helmie van Ravestein

Marcel stelt de aanwezige leden van de kwaliteits-

bijdrage leveren aan het formuleren van geobjecti-

Daarna geeft Marcel Bos het stokje door aan de

het gaat om de totstandkoming

commissie voor en geeft achtergrondinformatie.

veerde kwaliteitsnormen voor het interne toezicht.

tafel-moderators. Voor onze tafel is dat Jan Hoek.

van een normerend kader (ijk-

Hij vertelt over de rol van de VTOI-NVTK in de

Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat dit niet

Hij maakt even kort kennis met de deelnemers en

punten), dat natuurlijk breed

ontwikkeling van het toezicht in onderwijs en kin-

kan zonder de dialoog met belangrijke stakehol-

dan starten we. De kwaliteitscommissie heeft een

gedragen en gezaghebbend moet

deropvang. Ook vertelt hij over de maatschappelijke

ders, zoals sectorraden, OCW en profielorganisa-

zestal vragen voorbereid, die de moderators aan

zijn. We raken met elkaar goed in

context, de zichtbaarheid van toezichthouders. En

ties. En natuurlijk vooral: de leden.

hun tafel stellen.

gesprek, maar worden door Jan afgekapt. We moe-

volgens Bos is er momentum voor een initiatief van

Voor deze werklunch stelde de algemene leden-

Jan wil als eerste weten of wij ‘urgentie en momen-

ten dóór en hij wil ons antwoord. Wij vinden dat de

de VTOI-NVTK.

vergadering de kwaliteitscommissie formeel in.

tum’ ervaren om een proces in te zetten van ‘ijken

kwaliteitscommissie het best ‘het land kan ingaan’.

Ik spits de oren. Momentum. De kwaliteitscommis-

En vroeg de commissie meteen de korte - en lan-

en verrijken’? We zijn het snel met elkaar eens: het

Ga naar mensen toe en vraag het ze.

sie is in het najaar 2018 ingesteld door de algemene

ge-termijndoelen verder uit te werken en in novem-

is de hoogste tijd en het momentum lijkt daar!

Dan vraagt Jan hoe wij de rol van de VTOI-NVTK

ledenvergadering, die opdracht gaf tot een ‘kwar-

ber het resultaat te presenteren, op de volgende

De tweede vraag gaat over met welke partners de

zien als beroepsvereniging. Lopen we aan tegen het

tiermakersfase’. Marcel Bos is lid van de kwaliteits-

algemene ledenvergadering

kwaliteitsvraag afgestemd zou moeten worden? Als

dilemma van de ‘slager die zijn eigen vlees keurt’ en

voorbeeld wordt genoemd dat de MBO-Raad een

moeten we daarom een onafhankelijk ‘iets’ hebben.

commissie, die inmiddels voorstellen voor korte- en

Marcel Bos

lange(re) termijn heeft geformuleerd.

Tafel-moderators

eigen platform van toezichthouders heeft. Mijn tafel

Mijn tafel komt niet direct tot een eensluidende con-

Voor de korte termijn zal er gekeken worden naar

Na deze inleiding nodigt Marcel Bos ons uit om met

meent dat het wel een goed idee zou zijn contact

clusie. Eerst maar eens starten, is ons advies.

de ontwikkeling van instrumenten voor raden van

buurman of buurvrouw aan tafel kennis te maken en

te zoeken met raden van toezicht die bijvoorbeeld

Jan wil net vraag 5 stellen. Welke ijkpunten kunnen

toezicht. De instrumenten moeten rvt’s helpen de

vraagt ons steekwoorden te noemen die de kwali-

zijn aangesloten bij Verus, of andere landelijke

wij spontaan noemen? Maar dan verzoekt een stem

kwaliteit van hun werk verder te verhogen. Denk

teitscommissie kan gebruiken om te bepalen wat

organisaties.

alle congresleden – ons dus ook - om de lunch af

bijvoorbeeld aan collegiale visitatie en de ontwik-

kwalitatief goed toezicht is. Aan mijn tafel vallen

keling van een self-assessment tool.

woorden als: transparantie, doel en waarde bepalen

Het land ingaan

Het zal duidelijk zijn: deze (werk)lunch smaakt naar

Voor de langere termijn wil de commissie een

van de organisatie.

Daarna wil Jan weten welk advies we meegeven als

meer…

te ronden en naar de volgende workshop te gaan.

De masterclass van
Willem van Leeuwen
De masterclass van Willem van Leeuwen in de grote zaal trekt ongeveer vijftig
deelnemers. Willem neemt uitgebreid het ochtendprogramma nog eens door. In
de masterclass zal hij proberen een ordening van stakeholders voor te leggen aan
de luisteraars, en vormen van sturing. En hoe verantwoord je dat? Daarna krijgen
kleine groepjes een casus, en elk lid van de groep een rol toebedeeld.
tekst: Aart Verschuur

Van Leeuwen vertelt dat hij meer op de lijn van

Na ordening volgt sturing. Sturing doe je door aller-

Steven de Waal zit, dan op de lijn ‘Houd afstand’.

eerst zelf een visie op het toezicht te formuleren,

Het is helemaal niet raar als elke raad van toe-

een toezichtfilosofie. Wat doe je en waarom? Welke

zicht gebruik maakt van een extra laag, in de

dilemma’s ervaar je? ‘Dat opschrijven moet je als rvt

vorm van een maatschappelijke raad of raad van

helemaal zelf doen!’ benadrukt Van Leeuwen. ‘En

stakeholders.

plaats de visie die je zo hebt ontwikkeld vooral op

‘In de zorg gaat het erover dat de raad van toezicht

de website, zodat alle stakeholders kunnen zien:

ook de raad van verbinding is. Verbinding is het

zo doen ze dat daar! Als raad van toezicht moet je

scharnierpunt met de samenleving. En toezicht-

goed zichtbaar zijn.’

houders van woningcorporaties zijn bij wet verplicht zich te richten op het maatschappelijk belang
en het belang van betrokken belanghebbenden.
Maar hoe je dat als commissaris moet doen, vertelt
de Woningwet dan weer niet.’
Ordening stakeholders
Beleid rond toezicht vaststellen, vergt een visie op
de horizontale dialoog. Van Leeuwen vindt dat raden
van toezicht het speelveld met stakeholders goed in
beeld moeten krijgen. Orden de stakeholders voor
jezelf. ‘Zo kun je verwachtingen managen en weet
je wie je precies aan tafel hebt. En besef altijd dat
de lokale gemeenschap moreel eigenaar is van het
onderwijs, dat vergemakkelijkt de ordening.’

Slotakkoorden
De workshops en masterclass zijn ten einde. Langzaamaan druppelen mensen
de ontvangstruimte weer in. Hoe hebben zij de dag ervaren? Ik spreek met Arie
Aalberts, toezichthouder bij Proloog van het primair onderwijs in Leeuwarden.
Aalberts vindt het een nuttige dag. ‘Het zet je weer even op scherp.’ Betrekken van
stakeholders bij de raad van toezicht, daar is Alberts helemaal voor.

Arie Aalberts

tekst: Aart Verschuur

v.l.n.r. Mariannne van Kalmthout,
Hilde Vogelzang en Wies Stallinga

‘In de praktijk is die relatie er vaak wel, de belang-

Vogelzang: ‘De presentatie van hoogleraar Camps

deelnemersraad, die de bestuurder van het samen-

rijkste stakeholders hebben best hun rol. Lastig is

was niet flitsend, maar je merkt wel dat hij veel

werkingsverband adviseert, en die eens in zes tot

de dubbelrol. Proloog heeft ook scholen in dorpen

ervaring heeft. Dat is interessant. Anders blijft zo’n

acht weken bij elkaar komt. Tussendoor heeft de

om Leeuwarden heen. Voor een dorp is een school

dag toch in algemeenheden hangen. Ik heb zeker

bestuurder bilateraal contact met de bestuurders

voor primair onderwijs van levensbelang. Het houdt

iets aan zo’n bijdrage.’ Hilde vertelt dat haar rvt

van de deelnemende onderwijsonderwijsorganisa-

dorpen levend. Maar ouders zijn daar niet alleen

onlangs een zelfevaluatie heeft gehouden, onder

ties als dat nodig is en wordt de Deelnemersraad

ouders, ze kunnen ook in Dorpsbelang zitten. Dus

begeleiding van een extern deskundige.

betrokken bij de aanvraag van groeps- en

je moet je altijd goed afvragen waar de stakeholder

‘De eerste jaren hebben we de zelfevaluatie zonder

schoolarrangementen.

mee komt. Als je niet oppast, zit daar de vader die

externe gedaan. Een externe erbij heeft zeker wat

Vogelzang: ‘Er liggen dus bij de rvt negen visies op

gescheiden is van de moeder en vindt dat hij te wei-

toegevoegd. Je krijgt meer verdieping. Bijvoorbeeld

het passend onderwijs. We zouden meer contact

nig op school wordt gevraagd sinds de scheiding.’

door de vraag naar de inhoud van ons toezichtka-

willen hebben met de scholen en met de school-

der, de fasen van toezicht gedurende de afgelopen

bestuurder, om meer feeling te hebben met het

Passend onderwijs

jaren en hoe we het waardengericht toezichthou-

beleid. Het zou gemeengoed moeten zijn om met de

Aan het eind ontmoet ik Hilde Vogelzang en Wies

den verder kunnen invullen.’

besturen afzonderlijk contact te hebben als rvt.’

Stallinga, die met hun bestuurder Marianne van

Maar ook na deze zinvolle dag worstelen zijzelf nog

Stallinga: ‘In de rvt-vergaderingen komen mensen

Kalmthout naar de VTOI-NVTK-dag zijn geko-

steeds met hun belangrijkste stakeholders, de negen

uit de praktijk aan het woord. Andersom zoeken wij

men. Hilde en Wies zijn toezichthouder bij het

deelnemende onderwijsorganisaties die zich hebben

ook contact met stakeholders. Bijvoorbeeld door

Samenwerkingsverband passend onderwijs

verenigd in hun samenwerkingsverband. ‘Hoe moe-

op uitnodigingen in te gaan voor allerlei bijeenkom-

Schiedam, Vlaardingen, Maassluis: Onderwijs Dat

ten we die bij ons werk betrekken, buiten de officiële

sten, zoals over wijkgericht werken, het ondersteu-

Past (ODP). Ze hebben een positief oordeel over de

communicatiekanalen?’ vraagt Stallinga zich af.

ningsplan, hoogbegaafdheid. Dat laatste willen we

dag, maar lopen als toezichthouders nog steeds

Bij het Samenwerkingsverband passend

de komende tijd wel wat actiever gaan doen. Dus

tegen hun eigen vraagstukken aan.

onderwijs zitten de schoolbestuurders in een

we willen zelf meer het contact zoeken.’

