
Verantwoording
als begeleider van

zelfevaluaties
RvT

september 2018

Iedereen in zorg en welzĳn heeft verantwoording af te leggen

over wat men doet en wat men voor elkaar krĳgt. Dat geldt ook

voor Raden van Toezicht. Daarom staat ieder jaar de zelfevalu-

atie op de agenda. Idealiter werken Raden van Toezicht elke

drie jaar samen met externe begeleiders. De vraag is: wie zĳn

dat eigenlĳk? Wat doen ze eigenlĳk en hoe doen ze het? Is het

niet logisch als ook zĳ verantwoording afleggen? Dat ligt wel

in de rede. Daarom hieronder mĳn verantwoording. 

Raden van Toezicht zĳn van we-

zenlĳk belang voor een goed

functionerende organisatie. De RvT

is de enige binnen de organisatie

die vanuit een mix van betrokken

afstandelĳkheid het bestuur en de

besturing op de vingers kĳkt. Een

goede RvT stimuleert, stelt de

juiste vragen, luistert goed, zowel

naar de woorden als tussen de re-

gels, stelt kritische vragen, en on-

derneemt waar nodig actie. Dat is

wat van een RvT verwacht wordt.

Maar doen ze dat ook? En hoe vul-

len ze in praktĳk hun toezicht in?

Dat is de kern waarom het bĳ zelfe-

valuaties van Raden van Toezicht

gaat. Woorden, reglementen,

codes zĳn geduldig, het komt erop

aan hoe een RvT ze in daden

omzet. Dat is een zoektocht en er

zĳn geen platgetreden paden: ie-

dere RvT vindt een manier van wer-

ken die past bĳ de organisatie en

de constellatie waarin die functio-

neert. 

Als extern begeleider ben ik vaak

de eerste die ziet hoe het werkelĳk

toegaat bĳ de RvT en de interactie

met bestuur en organisatie. Dat

vind ik een grote verantwoordelĳk-

heid. Dat vergt een stevige profes-

sionaliteit: niet alleen dat ik

doorkrĳg wat er werkelĳk speelt,

maar ook dat ik in mĳn begeleiding

wezenlĳke punten op een even

hanteerbare als niet mis te verstane

manier aan de orde stel. Toezicht-

houders kunnen dan met elkaar af-

spraken maken over verbeteracties.

Zodat ook voor een RvT geldt dat

elke verbeterslag in het interne

toezicht springplank wordt voor de

volgende kwaliteitsslag. ¶

In samenwerkingsverbanden die

verantwoordelĳk zĳn voor passend

onderwĳs is het een zoektocht naar

een passende en werkbare inrich-

ting van het interne toezicht. Soms

is er onvoldoende scheiding tussen

bestuur en het interne toezicht, ter-

wĳl de uitvoeringsorganisatie als

een netwerkorganisatie werkt en

dus een heel andere dynamiek

heeft. Eén van die samenwerkings-

verbanden heeft Bas Baanders ge-

vraagd mee te denken bĳ de ver-

nieuwing van bestuur en toezicht in

het samenwerkingsverband. Met

een frisse blik van buiten en put-

tende uit zĳn ervaringen met net-

werkorganisaties en de

georganiseerde 1ste lĳn werkt hĳ

mee aan een passende vorm voor

het bestuur, besturing en intern

toezicht. Een spannende speur-

tocht! ¶

DE VLEUGELS UITSLAAN: GOVERNANCE IN EEN SAMEN-
WERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS

Ervaringsdeskundigen zĳn met

een opmars bezig in alle gele-

dingen van GGZ-organisaties. De

RvT is eigenlĳk de enige plek waar

ervaringsdeskundigen nog niet in

grote getalen doorgedrongen zĳn.

Zonde, want hoe kan je goed toe-

zicht houden zonder ervaringsdes-

kundige inbreng?! 

Dat vragen ervaringsdeskundigen

zich ook af: zou het werk van een

RvT iets voor hen zĳn?. Op veler

verzoek hebben MIND en PGO

Support voor hen een introductie-

bĳeenkomst georganiseerd. Bas

Baanders verzorgde het inhoude-

lĳke programma van de bĳeen-

komst. Hĳ besprak met de

deelnemers vragen als: wat is toe-

zicht houden? Wat komt ervoor kĳ-

ken om een goede toezichthouder

te zĳn? Hoe werkt een RvT, hoe

werven ze leden? 

Duidelĳk werd dat er heel wat erva-

ringsdeskundigen zĳn met toezicht-

houdende potentie. Maar het vergt

nog actie om voor elkaar te bren-

gen dat ervaringsdeskundigen een

vaste plek in Raden van Toezicht

hebben. 

In aansluiting op de bĳeenkomst

hebben organisaties, koepels en in-

stellingen een brainstormbĳeen-

komst belegd om te bespreken

welke actie ze zouden kunnen on-

dernemen. Er zĳn afspraken ge-

maakt voor vervolgacties in het

najaar. Wordt vervolgd dus.” ¶

ria roesink voorzitter RvT Zorggroep

Apeldoorn –

“Bas heeft ons begeleid bij onze jaar-

lijkse scholingsdag. Wij hebben hem er-

varen als een kundig docent met goed

inzicht in voor toezichthouders inhoude-

lijke thema’s. Wat hij te zeggen heeft,

verwoordt hij kort, krachtig en to-the-

point. Opvallend voor ons was hoe

goed hij zich tijdens zijn voorbereiding

erg goed had ingelezen in onze organi-

satie. Wij hebben voldoende bagage

meegekregen om met elkaar aan onze

opdracht als toezichthouder te werken.”
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anita hubner – onafhankelijk

beleidsadviseur

“Door Bas’ introductie begrijp ik

nu beter hoe het toegaat in een

RvT. Ervaringsdeskundigheid

vind ik een groot goed, maar als

RvT-er moet je óók oog hebben

voor de context van een GGZ-in-

stelling. Onze groep was heel

gevarieerd samengesteld, maar

Bas wist het voor alle deelnemers

behapbaar te vertellen en liet

hen in hun waarde.”

ERVARINGSDESKUNDIG TOEZICHT HOUDEN: IETS VOOR MIJ?

Bas Baanders, één van de auteurs van de Atlas van het Toezicht, begeleidt 

zelfevaluaties van Raden van Toezicht, adviseert hen en doet onderzoek. 

Hij is als kerndocent verbonden aan de NVTZ Academie.

begeleiding zelfevaluaties raden van toezicht

onderzoek advies

Baanders, consultancy met zorg en governance

Bas Baanders begeleidde in de jaren 2017-2018 de zelfevaluaties 

20 Raden van Toezicht uit de volgende sectoren:

VVT, categorale ziekenhuizen, georganiseerde 1ste lĳn, instellingen 

in 0de en 1ste lĳn, kenniscentra, landelĳke zorgkoepels. Daarnaast 

adviseerde en coachte hĳ tientallen Raden van Toezicht. 
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