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Veel raden werken in één van de

kwartielen. Opties uit de andere

drie kwartielen blĳven vaak onder-

benut, terwĳl ze wel eenvoudig we-

zenlĳk meer inzicht kunnen geven.

Hier is dus veel mogelĳk, en een

RvT kan afspreken wat het best

past bĳ de organisatie. Sinds de

verschĳning van het artikel benade-

ren zowel Cliëntenraden als Raden

van Toezicht me om mee te den-

ken om het ervaringsdeskundig

perspectief steviger in het interne

toezicht te verankeren. Met creati-

viteit valt er veel winst te behalen:

er zĳn veel mogelĳkheden. En

soms verrast een raad zichzelf: in

mĳn evaluaties blĳken heel wat

raden ervaringsdeskundigen in hun

midden te hebben, zonder dat ze

zich daarvan bewust zĳn. ¶

Om hun werk goed te kunnen

doen verstouwen Raden van

Toezicht enorme hoeveelheden in-

formatie, op papier of anderszins,

bĳvoorbeeld (in)formele contacten

met de organisatie. Dat geeft hen

inzicht in het reilen en zeilen van

een organisatie. Raden van Toe-

zicht bezien al die informatie vanuit

verschillende perspectieven (bĳ-

voorbeeld: kwaliteit en veiligheid

of financiën).

Toch vragen raden zich af of ze vol-

doende zicht hebben op de men-

sen achter al die informatie. Wat

maken ze mee als ze een beroep

doen op de organisatie? Wat zĳn

hun concrete ervaringen? Kunnen

ze zich met recht in vertrouwde

handen weten, zowel inhoudelĳk

als qua bejegening? Veel raden

vinden het wenselĳk dat in hun toe-

zicht ook het ervaringsdeskundig

perspectief betrokken wordt. Ze

blĳken het wel lastig te vinden hier-

aan handen en voeten te geven. 

In februari 2019 publiceerde ik een

artikel *“Raden van Toezicht op

zoek naar ervaringsdeskundig-

heid”. Ervaringsdeskundigheid kan

vanuit verschillende perspectieven

benaderd worden en raden kunnen

kiezen aan welke perspectieven ze

willen werken. Onderstaand kwart-

iel kan daarbĳ behulpzaam zĳn:

Het is de bedoeling dat kinderen

en hun ouders samen met de

professionals centraal staan in het

passend onderwĳs. Samenwer-

kingsverbanden, opgericht door

scholen, moeten dat regelen. Ze

werken echter in een buitenge-

woon complex krachtenveld zoals

we dat ook kennen in de wereld

van zorg en welzĳn. 

Mede gezien mĳn kennis en ervarin-

gen in zorg en welzĳn is me ge-

vraagd om met een frisse blik mee

te denken bĳ de herinrichting van de

governance van het samenwerkings-

verband Stichting Passend Primair

Onderwĳs Noord-Kennemerland (14

schoolbesturen, 105 scholen, 5 ge-

meenten, 21.000 kinderen).

Met hen heb ik een ‘hybride vorm

van governance’ uitgewerkt. Die

past enerzĳds bĳ de horizontale dy-

namiek tussen kinderen, hun ouders

(inderdaad: ervaringsdeskundigen...)

en de professionals. Anderzĳds

past die bĳ de verticale dynamiek

van de stichting als eigenaar van de

maatschappelĳk opdracht die trans-

parant rekenschap aflegt van be-

reikte resultaten. De

directeur/bestuurder is bĳ wĳze van

spreken de scharnier tussen uitvoe-

ringsorganisatie en de rechtsper-

soon. Inmiddels wordt daadwerkelĳk

volgens dit model gewerkt. Astrid

Ottenheym, Patrick Kenis en ik wer-

ken aan een artikel dat in december

in het Passend onderwijs magazine

zal verschĳnen. 

Deze vorm van ‘hybride gover-

nance’ past niet alleen bĳ het sa-

menwerkingsverband, maar is ook

qua opzet in essentie ook in zorg

en welzĳn heel bruikbaar. ¶

In mĳn leergangen zie ik dat de

demografische veranderingen in

de wereld van toezichthouders

doorzetten: vrouwen en mannen

in balans, de gemiddelde leeftĳd

blĳft dalen. Schoorvoetend neemt

het aantal mensen met verschil-

lende culturele achtergronden toe,

en zo is het ook met mensen die in

hun toezicht mede putten uit hun

ervaringsdeskundigheid. Dat mag

allemaal nog meer, maar een begin

is er.

Opvallend is de trend dat Raden

van Toezicht soms liever incompa-

nytrainingen organiseren dan deel-

nemen aan groepsgewĳze

scholing. Interessant om te doen,

want dan kan ik heel gericht aan-

dacht geven aan wat speelt bĳ

déze RvT en bĳ déze organisatie. 

Voor beide werkwĳzen valt wat te

zeggen. In groepen leren toezicht-

houders ook van elkaar. En in in-

companytrainingen kan meer

ingezoomd worden op specifieke

situaties. ¶

astrid ottenheym directeur/bestuurder Stichting 

Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland –

“De governance van een organisatienetwerk,

wat een samenwerkingsverband passend onder-

wijs is, is qua proces en inhoud complex en

nieuw. Draagvlak en vertrouwen zijn belangrijk.

Daarvoor is een open dialoog essentieel tussen

en met de verschillende deelnemers. Op inhoud

vraagt het goed doordenken hoe je de gover-

nance zo vormgeeft dat het ondersteunend is

aan de gezamenlijke maatschappelijke opdracht

en het werk van de professionals in de scholen.

Bas heeft ons uitstekend hierin ondersteund en

ervoor gezorgd dat alles doorwrocht op papier

kwam en daarbij steeds gelet op draagvlak. 

Met deze nieuwe invulling van de governance

zijn we nu concreet aan de slag gegaan.”
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Bas Baanders begeleidt zelfevaluaties, adviseert en medieert, en verzorgt scholing 
op het gebied van good governance. Hij is kerndocent NVTZ Academie, 

faculty member van de NVTZ en medeauteur van de Atlas van het toezicht.

begeleiding zelfevaluaties raden van toezicht

onderzoek en advies scholing en coaching

Baanders, consultancy met zorg en governance

vormgeving: Hien Nguyen

Bas Baanders begeleidde in de jaren 2018-2019 de zelfevaluaties 

20 Raden van Toezicht uit de volgende sectoren:

VVT, ziekenhuizen, GGZ, 1ste lĳnszorg, ambulancedienst, 

jeugdgezondheidszorg en jeugdbescherming. Daarnaast 

adviseerde en coachte hĳ (leden van) Raden van Toezicht. 

* Het artikel “Raden van Toezicht op

zoek naar ervaringsdeskundigheid”

is te downloaden op de website:

www.basbaanders.nl
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