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En wie zijn dan die stakeholders? Als 
toezichthouder in het onderwijs en de 
kinderopvang heb je te maken met verschillende 
invloeden. Van binnenuit, de ouders en de 
kinderen, de medewerkers, maar ook van buiten, 
zoals de gemeente, de onderwijsinspectie, 
jeugdzorg of de maatschappelijke context waarin 
je organisatie zich bevindt. Deze context is in de 
afgelopen twintig jaar veel complexer geworden.

Het organiseren van een dialoog over de doelen 
en het functioneren van de organisatie vraagt om 
goed beleid. Stakeholdermanagement is daarom 
belangrijk voor goed toezicht. Leuk, maar wat is 
dat nu precies en waartoe dient het? En hoe kan 
jij als toezichthouder stakeholderbeleid op een 
effectieve manier voeren? 

Op het jaarcongres geven en delen we kennis 
en inzichten over dit onderwerp, en geven we 
handvatten uit en voor de praktijk, zodat je er 
concreet mee aan de slag kunt. Daarbij kijken we 
niet alleen naar wat een toezichthouder zelf moet 
doen. Jij bent net zo goed een stakeholder. 

Een inspirerende dag, waarin verschillende 
stakeholders uit onderwijs en kinderopvang 
elkaar versterken en van elkaar leren. Dat doen 
we omdat wij het goede voorbeeld willen zijn. En 
dat bereiken we alleen door er samen mee aan de 
slag te gaan.

Omdat we het samen doen.

In het belang van...
Als toezichthouder heb je een belangrijke taak in het op koers houden van de 
school of kinderopvang organisatie. Heeft de organisatie de doelen vastgesteld 
in dialoog met de mensen en organisaties die een belang hebben bij de 
maatschappelijke taak, de stakeholders? Hoe weet je dat als toezichthouder? 
Waar haal je je informatie vandaan? Heb je daar zelf een rol in te vervullen?

INTRODUCTIE



Tijdens deze masterclass gaat Willem van 
Leeuwen samen met de deelnemers dieper in op 
stakeholdermanagement. Die verdieping heeft 
een paar dimensies. Allereerst ordenen we met 
elkaar de belanghebbenden bij de organisatie. 
Vervolgens verkennen we welk belang die 
geordende stakeholders hebben. Gaat het om 
legaliteit? Om legitimatie? Of om loyaliteit? 
Vervolgens zoomen we in op de legitimatie. 
Hoe weten we dat we de maatschappelijke 
meerwaarde realiseren die de betrokken 
belanghebbenden van ons verwachten? 

En tenslotte de vraag waar menig raad van 
toezicht mee worstelt: wat is onze rol daarbij? 

Willem van Leeuwen: is voormalig 
RvT voorzitter van de PO Raad, hij 
publiceert en doceert over toezicht bij 
maatschappelijke organisaties. 
Hij is toezichthouder en onafhankelijk 
voorzitter bij samenwerkingsverbanden in 
het passend onderwijs.

Keuzeonderdelen 
middagprogramma
U heeft in de middag, na de lunch, keuze uit onderstaande  verdiepende 
masterclass of keuze uit twee workshopssessies. Indien u kiest voor de 
verdiepende masterclass, kunt u niet deelnemen aan de workshops en andersom.

MASTERCLASS

In het belang van; de essentie van 
stakeholdermanagement



WORKSHOPS

Als Raad van Toezicht is een goede relatie 
aangaan en onderhouden met interne en externe 
belanghebbenden van groot belang. 
Maar wat doe je als de verhoudingen en belangen 
schuren? Welke interventies heb je dan tot je 
beschikking? Hoeveel invloed heb je vanuit je 
toezichthoudende rol? En hoe maak je daar 
gebruik van zonder de relatie met het College van 
Bestuur te beschadigen? 

Spelregels en casuïstiek over de juiste balans 
tussen ingrijpen en afstand houden in lastige 
situaties.

Anneke van der Schaaf; Interim adviseur 
en fusiebegeleider in het onderwijs & 
Toezichthouder VO.

Als het spannend wordt; 
stakeholders(crisis)management

Hoe weet je als bestuurder/toezichthouder dat je 
met de goede dingen bezig bent?
Veel organisaties staan op “zenden”. 
Ze willen graag hun boodschap uitdragen aan 
de buitenwereld. Stakeholderonderzoek gaat 
uit van het perspectief van de ontvanger. Wat 
ervaren zij wanneer ze in contact staan met uw 
organisatie? Deze workshop geeft handvatten 
om te onderzoeken hoe stakeholdergroepen naar 
je organisatie kijken en wat ze van je verwachten. 

Mildred Hofkes; onderzoeker, 
bestuursadviseur en auteur van diverse 
publicaties over ‘goed bestuur ‘.

LET OP: slechts 15 plaatsen per workshopronde 
beschikbaar.

Stakeholderonderzoek als sturings-
instrument: van zenden naar ontvangen

Good governance vraagt om leiders met lef. 
Bestuurders en toezichthouders die handelen 
vanuit levende, richting gevende kaders, 
transparantie en reflectie.  Dit vraagt om een 
open vizier van de bestuurder die ruimte geeft 
aan de toezichthouder. 

Het vraagt van de toezichthouder dat deze weet 
wanneer door te vragen en door het mogelijke 
rookgordijn van geruststellende informatie heen 
te prikken. Wat zijn signalen om alert op te zijn? 

Wanneer stap je naar voren en hoe doe je dit 
zonder de relatie te schaden? Met voorbeelden 
uit de jeugdzorg en de jeugdbescherming verkent 
u de kansen en de complexiteit van de morele 
verantwoordelijkheid van toezicht.

Rita Damhof; MME, Gesprekspartner 
en adviseur voor leiders, bestuurders en 
toezichthouders.

Leiden met Lef
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Schoolbesturen functioneren al lang niet meer 
autonoom. Landelijk beleid plaatst hen meer 
en meer in een onderling afhankelijke positie 
waardoor ze moeten samenwerken, zoals bij 
passend onderwijs. Vooral met de gemeente 
wordt steeds meer samenwerking gevraagd - in 
jeugdbeleid, integrale kindcentra of aansluiting op 
de arbeidsmarkt. Onderwijs maakt dus deel uit van 
een bredere maatschappelijke opdrachten en is 
daarmee zélf stakeholder in een netwerkomgeving. 
Dat vraagt om bewustzijn van de eigen identiteit 
in relatie tot het maatschappelijk belang. Wat 
betekent de positie in het netwerk voor je eigen 

identiteit als onderwijsorganisatie? Is wat goed 
is voor het geheel, ook waar je als organisatie 
voor kiest? Waar ben je van? En hoe verhoudt 
dit zich tot het totaal? Wat betekent dit voor de 
interne toezichthouder (en voor het bestuur)? 
Welke invloed heb je als toezichthouder op dit 
samenspel?

René Flippo; directeur SWV ZOUT 
en toezichthouder bij diverse 
onderwijsinstellingen.

Balans tussen eigen identiteit en 
maatschappelijke verantwoordelijkheid?

Goed stakeholdermanagement staat of valt met 
onderling vertrouwen. Binnen de raad, met het 
bestuur, schooldirecteuren, docenten, leerlingen 
en met externe stakeholders. Dat vraagt om 
een cultuur waarbij je met elkaar in verbinding 
staat en oog en oor hebt voor elkaars belangen. 
De voorzitter van de Raad van Toezicht speelt 
hierbij een belangrijke rol. Hij of zij is afwisselend 
regisseur, initiator en bewaker van de goede 
relatie met diverse stakeholders. 

Hoe vul je deze positie goed in en beweeg je 
soepel tussen de verschillende rollen? 

Ivone Bergsma; leiderschapscoach, 
moderator van intervisie- en leergroepen 
voor RvT voorzitters. Ze is onder meer 
vicevoorzitter RvT bij de Stichting 
Openbaar Onderwijs Rivierenland.  

Toezicht houden op vertrouwen

Van de RvT wordt verwacht dat hij goed bestuur 
borgt. Wat goed bestuur is en wat de goede 
keuzen zijn, is niet altijd eenduidig, zeker als 
stakeholders conflicterende belangen hebben. 
Hoe zie je als RvT toe op het keuzeproces van 
het CvB? Hoe maak je als RvT zelf de goede 
afwegingen? Heb je ook een rol wanneer er 
controversiële keuzen aan de stakeholders 
verantwoord moeten worden?  De workshop 
beoogt met ‘food for thought’ en onderling 

gesprek de gedachtevorming aan te scherpen en 
geeft concrete handvaten.  

Hildegard Pelzer; medeoprichter van 
Governance Support. Governance Support 
adviseert en ondersteunt toezichthouders, 
bestuurders en stakeholders bij 
governance vraagstukken. 

Rol van de RvT bij conflicterende belangen
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Onderwijs en de kinderopvang, kennen een 
complex strategische krachtenveld. Om als 
toezichthouder een goede sparringpartner 
voor het college van bestuur te zijn, is het 
noodzakelijk om inzicht te hebben in het proces 
van strategievorming. Worden alle stakeholders 
goed meegenomen in het afwegingsproces en 
worden de goede conclusies getrokken uit de 
opgedane informatie en inzichten? Welke data 
zijn voor handen en kunnen gebruikt worden? En 
wat kunnen strategische allianties opleveren en 
wanneer kies je daarvoor?

Vic van den Broek d’Obrenan; strategisch 
inspecteur bij de Inspectie van het 
Onderwijs 

Sietze Haringa; adviseur strategievorming, 
resultaatverbetering, governance en 
finance o.m. bij diverse MBO-, enkele HBO- 
en VO instellingen en ervaren bestuurder/
toezichthouder in het VO.

Strategisch stakeholdermanagement

Als reactie op de misstanden is de ontwikkeling 
van governance de laatste jaren nogal technisch 
en procedureel van aard geweest. De regels en 
het afvinkgedrag leken te domineren. Angst en 
wantrouwen overheersten. In deze workshop wordt 
op basis van nieuwe inzichten ingegaan op de 
ontwikkeling van strategisch partnerschap tussen 
bestuur en intern toezicht/RvT, met meer aandacht 
voor het inhoudelijk debat, de mogelijke dialoog 
met stakeholders en de board dynamics. Onderzoek 
en betere ‘practices’ laten zien dat een dergelijke 
relatie ‘aan de voorkant’ en in betrokkenheid met 
stakeholders, veel kan opleveren. Nieuwe inzichten 
dus, met veel praktijkvoorbeelden.

prof. dr. ir. Rienk Goodijk; Senior 
Consultant GITP Executive Expertise 
en bijzonder hoogleraar Governance 
in het (semi)publieke domein bij het 
Zijlstra Center van de Vrije Universiteit in 
Amsterdam.

drs. Betty Lutke Schipholt; Senior 
Consultant GITP Executive Expertise.

Strategisch partnerschap tussen bestuur en 
intern toezicht; dynamiek, debat en dialoog

Samenwerkingsverbanden tussen organisaties 
in het publiek/maatschappelijk domein 
worden belangrijker. Of je nu wil of niet, 
om goed te kunnen functioneren heb je 
elkaar nodig. Naast de verticale relaties met 
klanten, opdrachtgevers en beleidmakers 
worden horizontale relaties zoals collega 
instellingen, instellingen uit zorg of onderwijs 
steeds belangrijker. Maar hoe geef je vorm 
aan deze samenwerking en dit samenspel 
als toezichthouder? Hoe bepaal je wie en wat 
belangrijk is ? In deze workshop inzichten 

over nieuwe netwerkstructuren in het 
maatschappelijk veld en lessons learned uit de 
praktijk van welzijn en woningcorporaties.

Martien Kuitenbrouwer; docent 
bestuurskunde aan de Universiteit van 
Amsterdam, mede-oprichter van Public 
Mediation, voorzitter van Stichting 
Combiwel en van de Maatschappijraad van 
woningcorporatie Stadgenoot.

Soepel samenwerken in netwerkstructuren



Strategisch partnerschap tussen bestuur en 
intern toezicht; dynamiek, debat en dialoog

Soepel samenwerken in netwerkstructuren
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Eigentijds, maatschappelijk toezicht stelt de 
achterban centraal. In de verschillende Codes 
Goed Bestuur staat dat bestuur en RvT/RvC 
in dialoog gaan met belanghebbende partijen. 
Maar hoe bereik je dat álle belanghebbenden 
gehoord worden én inbreng krijgen? Wie is die 
achterban? En hoe en wanneer betrek je hen bij 
de organisatie? Invloed en betrokkenheid zijn 
geen eenmalige actie, stakeholders betrokken 
houden betekent ook, terug geven wat je met 
inbreng hebt gedaan. Als je dat niet doet, wordt 
betrokkenheid al snel ‘schijnbetrokkenheid’. Als 
toezichthouder geef je sturing aan een cultuur 
van achterbangerichtheid. Een praktische 

workshop met inzichten, casuïstiek, denkraam en 
dialoog over inclusie en moreel eigenaarschap in 
kinderopvang en onderwijs. 

Marike Kuperus, eigenaar Kuperus & Co, 
adviseur van verenigingen, stichtingen en 
achterbanorganisaties. 

Hanske Plenge, toezichthouder PO/KO/
IKC, Medeoprichter van PIT, Platform voor 
Innovatie in Toezicht.

Hallo, voor wie doen we het eigenlijk?! 
Over de brede achterban en hun invloed 
op organisatiebeleid

Veel informatie die tot de toezichthouder komt is 
gefilterd en gepolijst. Het is dus van belang voor 
toezichthouders om informatie zelf op te halen 
bij verschillende stakeholders, om te kunnen 
komen tot een afweging van alle relevante 
belangen. Dit betekent dat je als toezichthouder 
onderdeel uitmaakt van het actuele netwerk 
waarin jouw organisatie opereert, zonder 
het primaire proces voor de voeten te lopen. 
Enerzijds is terughoudendheid nodig om 
de bestuurders niet uit positie te brengen, 

anderzijds moet je wel aan de benodigde 
inzichten zien te komen. Deze balanceeract 
is een randvoorwaarde voor professioneel 
stakeholdermanagement. 

Paul Stamsnijder; oprichter van de 
Reputatiegroep, adviseur, toezichthouder 
in de zorg en auteur van o.m. 
‘Stakeholdermanagement: start met wie’.

Stakeholder governance; 
de kracht van zachte macht



Röntgenlaan 19
2719 DX Zoetermeer

09.00 uur Ontvangst deelnemers ALV
09.30 uur Aanvang ALV
10.00 uur Ontvangst deelnemers congres
10.30 uur Aanvang congres met dagvoorzitter Anouschka Laheij 
10.45 uur Introductie op het thema ‘In het belang van’; Willem van Leeuwen, toezichthouder en 
  onafhankelij k voorzitter bij  samen werkingsverbanden in het passend onderwij s.
11.00 uur Key-note: ‘Verbinden van waarden’; Theo Camps, hoogleraar organisatiekunde en 
  bestuurskunde TIAS School for Business and Society
11.45 uur Een goed gesprek; ‘over belangen en belangstelling’ met: 
  - Steven de Waal; oprichter Public SPACE, auteur van o.m. ‘Burgerkracht met Burgermacht’ 
   en ‘De value(s) of civil leaders’ 
  - Prof. Dr Edith Hooge; hoogleraar Onderwij sbestuur TIAS School for Business and Society, 
   Universiteit van Tilburg, voorzitter Onderwij sraad.
  - drs Monique Vogelzang; Inspecteur Generaal Inspectie van het Onderwij s 
  - diverse stakeholders in de zaal en deelnemers.
12.45 uur Lunch
13.45 uur Eerste workshopronde, start Masterclass
14.55 uur Tweede workshopronde, vervolg Masterclass
15.45 uur Tot slot; de oogst van de dag…
16.00 uur Borrel en einde

Programma

bureau@vtoi-nvtk.nl
+(31) 079 363 81 04

www.vtoi-nvtk.nl


