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WOORD VOORAF
Een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen1 bevindt zich in
een unieke positie. Hij biedt de organisatie de mogelijkheid om
gebruik te maken van de wijsheid van een groep mensen met
verschillende achtergronden en levenservaring, die op gezonde
afstand tot de waan van de dag staan, de rust hebben om de
complexiteit te overzien en zich te blijven focussen op de essentie.
Elke bijeenkomst van de Raad van Toezicht is een kans om deze
kennis en ervaring aan te spreken en te reflecteren op zaken die
voor de organisatie wezenlijk zijn.
De werkelijkheid is weerbarstiger: veel bestuurders liggen wakker
van hun Raad van Toezicht! Een Raad van Toezicht die vooral bezig is
met ‘gedoe’ of het voorkomen daarvan kost de organisatie meer dan
hij opbrengt.
Met dit boekje willen wij Raden van Toezicht ondersteunen in hun
expeditie naar waardevol toezicht. We hopen dat het u als lezer
inspireert en aan het denken zet. Een speciaal woord van dank gaat
uit naar Joop Swieringa, Nicole Doornbos en Wim Markerink. We
hebben dankbaar gebruik gemaakt van input die zij hebben
aangeleverd; de illustraties zijn van de hand van Wim.
Wij wensen u veel leesplezier en uiteraard gaan we graag met u in
gesprek over dit boekje en over uw visie op toezichthouden.

1

Voor de leesbaarheid hebben we het in dit boekje over de Raad van Toezicht (RvT) maar hiervoor
kan ook Raad van Commissarissen worden gelezen.
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DE NOODZAAK VAN VERNIEUWING
Technologische ontwikkelingen hebben een enorme invloed op
organisaties en door moderne ICT-toepassingen is iedereen met
elkaar verbonden. De wereld om ons heen verandert in snel tempo.
Levenscycli van producten en productieprocessen worden steeds
korter en kennis en vaardigheden verouderen snel. Jaren vooruit
plannen werkt niet meer, voortdurend aanpassen wordt een
noodzaak. Ook neemt het besef toe dat verantwoordelijkheid niet
ophoudt bij de muren van de organisatie, maar zich ook richt op
milieu en samenleving.
Voor maatschappelijke organisaties geldt dat zij, door de opkomst
van marktdenken en de daarmee gepaard gaande gerichtheid op
zakelijkheid en efficiency, te vaak het primaire doel uit het oog
verloren. Dit leidde tot woningbouwcorporaties die zich intensief
bezig hielden met financiële producten, onderwijsinstellingen die
speculeerden met vastgoed en zorg- en welzijnsorganisaties die groei
als doel op zich gingen zien. Het besef neemt toe dat de maatschappelijke opdracht en de menselijke maat weer centraal moeten staan.
Klassiek organiseren staat onder druk in een wereld waarin
organisaties antwoord moeten geven op revolutionaire technologische
ontwikkelingen én waarin ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen. Onze moderne tijd vraagt geen top-down sturing
en controle, maar focus op de missie van de organisatie, in dialoog
met de stakeholders. Steeds meer organisaties werken op basis van
waarden en principes, zijn gericht op de lange termijn en hebben oog
voor het evenwicht tussen ‘people, planet, profit’. Ze kenmerken zich
in toenemende mate door vormen van zelfsturing en zelforganisatie.
Het ligt voor de hand dat daar ook nieuwe vormen van toezicht en
verantwoording bij horen.

Pagina 5

Ook hebben interne toezichthouders in de afgelopen jaren flink in de
schijnwerpers gestaan. Denk aan affaires zoals bij ABN-Amro, ING,
SNS-Reaal, Amarantis, Meavita, Vestia, Woonbron en Rochdale. Om
nieuwe debacles die samenhangen met ‘falend toezicht’ te
voorkomen, wordt vaak gepleit voor aanscherping van het toezicht
via regels, codes en risicoanalyses. Wellicht begrijpelijk, maar niet
passend bij de hedendaagse ontwikkelingen in samenleving en
organisaties. Méér toezicht is niet vanzelfsprekend beter toezicht.

Daar komt bij dat het niet langer vol te houden is dat toezichthouden
in beslotenheid moet plaatsvinden. Verantwoordelijkheden kunnen
niet meer worden weggewuifd door te verwijzen naar de formele
taken en bevoegdheden. De Raad van Toezicht met een scherp oog
op missie en waarden heeft een verhaal bij de strategische keuzes.
Een verhaal dat ontstaat in dialoog binnen de Raad van Toezicht en
met bestuurder en stakeholders.
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DE BRIL VAN DE TOEZICHTHOUDER
De rol van de toezichthouder is om ‘toe te zien’. Hierin zit het woord
zien, kijken. De vraag komt dan op waar je als toezichthouder naar
kijkt en hoe. Er zijn immers verschillende brillen waardoor je naar een
organisatie kunt kijken. Welke bril draag jij?

Veel brillen kijken via allerlei concepten en modellen die bedoeld zijn
om de werkelijkheid beter te begrijpen. Paradoxaal genoeg kan dat
er ook toe leiden dat we steeds verder van diezelfde werkelijkheid
af komen te staan. Zo gaan veel organisatieconcepten en
managementmodellen uit van efficiëntie. Maar is het verkeerd (want
inefficiënt) als een potentiële Nobelprijswinnaar twee middagen in de
week boeken leest? En hoe beoordeel je een hulpverlener die een
hele middag aan het bed zit van een stervende patiënt en daarmee
zijn productienormen van die week niet haalt? Als je niet uitkijkt, gaan
onze concepten en modellen een eigen leven leiden en schuiven ze als
het ware tussen ons en de realiteit in, waardoor we nogal wat van de
werkelijkheid verliezen. Als we niet oppassen kunnen we daardoor
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een wezenlijk deel van ons beoordelingsvermogen, of zelfs van onze
menselijkheid verliezen.
Juist om waar nodig tegenwicht te kunnen bieden tegen het
modelmatige denken, is het voor toezichthouders belangrijk – om met
Ruud Voigt2 te spreken – om ‘terug te gaan naar de dingen zelf’. Dit
doe je door zo onbevangen mogelijk waar te nemen in plaats van
gebruik te maken van allerlei (bedrijfskundige) concepten en
modellen. Onbevangen waarnemen betekent niet alleen kijken en
luisteren, maar ook (aan)voelen en gebruik maken van je intuïtie en je
‘gezonde verstand’.
Gek genoeg krijgt de bril van de toezichthouder in het algemeen niet
veel aandacht. Meer aandacht gaat uit naar de formele inbedding,
de vastgelegde verantwoordelijkheden en de wijze waarop invulling
wordt gegeven aan de governance code. Ook wordt veel belang
gehecht aan de rollen die de Raad van Toezicht heeft: werkgever
van het bestuur, opdrachtgever van de accountant en het goedkeuren
van de voorgelegde begroting en jaarrekening. Nieuw Toezicht gaat
ervan uit dat het afbakenen van rollen en de formele context niet
voldoende zijn voor de kwaliteit en waarde van toezicht. Sterker nog:
een te grote nadruk daarop zit goed toezicht in de weg.
In onze visie vraagt goed toezicht in de eerste plaats om ‘gezond
verstand’. Van toezichthouders mag worden verlangd, dat zij de
kennis, ervaring en persoonlijkheid hebben om met gezag hun
gezonde verstand te laten spreken.

2

Ruud Voigt: Op weg, of terug naar…? M&O, nr. 5, 1981.
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AFSTAND EN NABIJHEID
Raden van Toezicht verkeren in de bijzondere positie dat zij mee
kunnen denken met een organisatie zonder dat dagelijkse
beslommeringen dit meedenken belasten. De Raad van Toezicht leent
zich daarmee uitstekend voor reflectie. Tenminste als de bestuurder
en andere gesprekspartners zich veilig genoeg voelen en voldoende
meerwaarde ervaren om in alle openheid het gesprek aan te gaan.
Een gezonde relatie tussen Raad van Toezicht en bestuurder kenmerkt
zich door relationele nabijheid en operationele afstand. Onderlinge
waardering enerzijds, weinig bemoeizucht anderzijds. Opvattingen
uitwisselen zonder de ruimte voor elkaars meningen en overtuigingen
in te perken. Het helpt enorm als zowel bestuurder als toezichthouder
betrokken zijn op ‘de kern van de zaak’: de missie en waarden van
de organisatie. Zonder dat wordt elke uitwisseling al snel doelloos, of
dient het andere doelen – zoals bijvoorbeeld het eigen ego...
Een gezonde afstand van wat er speelt in de organisatie is ook nodig
om goed te kunnen beoordelen wat wel en niet door de beugel kan.
Vaak nemen we ‘foute’ situaties, die meestal geleidelijk zijn ontstaan,
nauwelijks meer als zodanig waar als we er zelf midden in zitten. Dat
een bestuurder een deel van zijn medewerkers structureel negeert:
tja, zo is hij nou eenmaal. Dat mensen bij een reorganisatie of een
fusie bang en onzeker zijn: tja, dat is logisch. En dat handelen in
derivaten leverde toch heel wat geld op? Maar zou je ook zo denken
als je daar van een afstand, als buitenstaander, naar zou kijken? Een
gezonde afstand nemen, betekent dat je zaken niet voor zoete koek
aanneemt en dat je erover nadenkt met telkens de missie en waarden
voor ogen. Passen ze bij waar de organisatie voor staat? Wat
betekenen ze voor alle betrokkenen? Dragen ze bij aan het doel?
Zou er iets waardevols mee verloren kunnen gaan? Kun je jezelf recht
in de spiegel aankijken als je een bepaalde kwestie laat lopen?
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Met andere woorden: de bestaansreden van een Raad van Toezicht
is een zodanige afstand te bewaren, dat hij scherper ziet wat niet
door de beugel kan.

Een Raad van Toezicht zorgt ervoor dat de organisatie gebruik kan
maken van de wijsheid van een groep mensen met verschillende
achtergronden en levenservaring, die op gezonde afstand tot de
waan van de dag staan, de rust hebben om de complexiteit te
overzien en zich te blijven focussen op de essentie.
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TOEZICHT IS MENSENWERK
Je kan een organisatie zien als een mechaniek met radertjes die op
elkaar ingrijpen: mensen die volstrekt logisch en voorspelbaar
reageren op positieve en negatieve stimuli. Je kan een organisatie
ook zien als een groep mensen die – vanuit hun eigen waarden,
opvattingen en ervaringen – hun eigen afwegingen maken en soms
weinig rationeel handelen. Nieuw Toezicht neemt dat laatste als
uitgangspunt.
Een organisatie is niet een ‘geoliede machine’, maar mensenwerk te
midden van mensen. Dit geldt voor al haar onderdelen, dus ook voor
het toezicht. We kunnen van alles verzinnen over de inrichting van
systemen, maar mensen vullen de systemen in en mensen laten een
systeem werken of juist niet. Als we nieuwe doelen willen bereiken,
wordt er vaak gekozen voor een systeemverandering. Ook als
reactie op falend toezicht zie je – naast de roep om meer toezicht –
vaak de roep om andere structuren en systemen. Het gaat echter om
mensenwerk. Zoals de Commissie Behoorlijk Bestuur vaststelt:
‘Behoorlijk bestuur is immers geen resultaat van procedures en
protocollen, maar van het feitelijk handelen van mensen’3.
Het besef dat toezicht mensenwerk is, leidt tot het inzicht dat
structuren, systemen en regels slechts een beperkte rol vervullen. Elke
keer gaat het er weer om hoe mensen invulling geven aan hun taken
en verantwoordelijkheden en aan de onderlinge samenwerking.
Resultaten uit het verleden geven geen garanties voor de toekomst.
Dat geldt evenzeer voor elk lid van een Raad van Toezicht. Je kan
ervoor kiezen om je rol vorm te geven door vast te houden aan je

3

Een lastig gesprek - Rapport van de Commissie Behoorlijk Bestuur, sept. 2013.
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kennis, ervaring, gewoonten, de richtlijnen over toezicht en hoe een
organisatie en de andere leden van de Raad dit invullen. Je kan ook
je rol invullen door al deze zaken te zien als een basis van waaruit je
met elkaar leert en verdiept.
Een mooie illustratie van de stelling dat het binnen organisaties om
mensenwerk gaat, werd een paar jaar geleden door Thijs Homan
gegeven op de conferentie van Nieuw Organiseren. Homan beschreef
hoe we in Afghanistan onze troepen inzetten in een vaste
organisatorische structuur, met steeds dezelfde opdrachten, functies
en verantwoordingsverplichtingen. Na een jaar vindt de aflossing van
de troepen plaats. De organisatie wordt daarmee volledig opnieuw
bemenst. Bestudering van de communicatie binnen de formele
structuur voor en na de aflossing gaf twee totaal verschillende
plaatjes. De structuur bepaalde (dus) nauwelijks hoe mensen met
elkaar aan de slag waren, dat bepaalden de mensen zelf wel. Voor
toezicht is dit niet anders.
Daarbij hoort dat toezichthouders zich bewust zijn van hun eigen
kwaliteiten en beperkingen, voorkeuren, blinde vlekken en
overtuigingen. Hoe kijk je naar organisaties? Hou je vast aan
klassieke bureaucratieën of heb je oog voor nieuwe vormen van
organiseren en samenwerken? Stimuleer je de bestuurder in nieuwe
vormen van organiseren? Ga je uit van controle of van vertrouwen?
Vertoon je voorbeeldgedrag als het gaat om communicatie en
samenwerking?
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DE RAAD VAN TOEZICHT ALS TEAM
De tijd die de leden van een Raad van Toezicht samen doorbrengen
is zeer beperkt. Een gemiddelde RvT vergadert 6 keer per jaar
gedurende 2,5 uur. Vrijwel elk jaar stroomt er een lid uit en treedt er
een nieuw lid toe. Je kunt dan eigenlijk niet van de Raad verwachten
dat deze als team functioneert. De vraag is echter of dat erg is, want
ook een groep individuele toezichthouders kan voldoende kritische
vragen stellen en een goed klankbord zijn voor het bestuur.
Het is wel zo dat sommige individuele toezichthouders een zekere
veiligheid nodig hebben om lastige kwesties op tafel te leggen; je
zou dit de veiligheid van een volwassen team kunnen noemen. Het is
daarom van belang dat de leden van de Raad elkaar (leren) kennen.
Bijvoorbeeld door met elkaar te praten over je drijfveren en je
waarden, hoe je in het leven staat en waarvoor je oog hebt. Het is
belangrijk van tijd tot tijd te bezien of je je persoonlijke drijfveren en
waarden nog steeds weerspiegeld ziet in de organisatie. Voor zowel
de Raad als geheel als voor ieder lid afzonderlijk geldt dat het de
kwaliteit van het toezicht bevordert als regelmatig deze vraag wordt
beantwoord. En heb je als Raad oog voor de waarden van alle
stakeholders? Daaraan ontleen je immers de motivatie en je
bestaansrecht. Het praten over drijfveren, waarden en stakeholders
kan ook helpen om je eigen blinde vlekken te zien of te beoordelen
wat te veel aandacht krijgt.
Een belangrijke vraag als het gaat om teamvorming is: weet
iedereen bij te dragen en zijn of haar gedachten uit te spreken, juist
ook als die afwijkend zijn? Als leden weinig bijdragen, is dit een
teken aan de wand. Het kan zijn dat de veiligheid ontbreekt,
sommige leden te dominant zijn, heersende opvattingen meer worden
gewaardeerd dan het tegengeluid, of wat dan ook. Onderzoek het
en doe er wat aan!
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En tegelijkertijd: een Raad van Toezicht die zich als collectief weet
waar te maken is mooi, maar uiteindelijk gaat het er om wat jij als
individuele toezichthouder doet. Waar een collectief in formele zin
verantwoordelijk is, maar elk individu zijn of haar individuele
verantwoordelijkheid niet neemt, ontstaat een vacuüm. Je zou daarom
kunnen overwegen het toezicht deels te organiseren in de vorm van
een-op-een gesprekken tussen individuele leden van de Raad van
Toezicht en het bestuur. Door zo’n gesprek als formeel toezichtgesprek te zien, wordt toezicht veel meer een persoonlijke zaak, in
plaats van een weging van meningen. Toezicht is immers geen
democratisch proces4.
Als het gaat om integriteit en moreel verantwoord gedrag bepaalt
ieder voor zich waar hij of zij staat en mag je je niet conformeren
aan de druk van de groep. Als een lid van een Raad van Toezicht
persoonlijke verhoudingen belangrijker vindt dan op te staan voor de
eigen mening, is er dan nog wel sprake van toezichthouden? Mag je
juist van elk lid van de Raad van Toezicht niet een onafhankelijk
oordeel verwachten?

4

Frans van der Reep: Wat is goed toezicht? Goed Bestuur, aflevering 4, 2007.
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DE WAARDE VAN DIVERSITEIT
Nieuw Toezicht gaat ervan uit dat toezichthouden waarde toevoegt:
de toezichthouder heeft oog voor wat waarde oplevert voor mensen,
de organisatie, stakeholders en de samenleving als totaal en levert –
zonder uit zijn rol te vallen – een bijdrage om die waarde te
vergroten. Een belangrijk deel van de waarde van een Raad van
Toezicht vloeit voort uit de diversiteit binnen de Raad. Een grote
diversiteit betekent veel verschillende invalshoeken. Een Raad van
Toezicht die deze diversiteit optimaal benut, is daarmee een Raad
die voor alle betrokkenen de meeste waarde toevoegt.
Diversiteit levert niet als vanzelf meerwaarde op. Die ontstaat pas
als er bewust gebruik wordt gemaakt van die diversiteit. Daar kun je
verschillende methoden voor inzetten. Je zou bijvoorbeeld de
vergadering kunnen beginnen met een korte ronde: wat houdt of
hield me bezig/mijn nieuws van de week. Ook zou je de vergadering
kunnen beginnen door met elkaar een actuele trend te bespreken
aan de hand van een artikel, een krantenbericht of een stelling. Een
andere mogelijkheid is om elk kwartaal een themabespreking te
organiseren waarin een grondige verkenning plaatsvindt van een
actueel onderwerp. Op deze wijze worden deelnemers gestimuleerd
iets van zichzelf te laten zien. Het helpt wanneer ze daarbij open
staan voor de ervaringen van de ander. Als er wordt doorgevraagd
en het eigen oordeel wordt opgeschort. Immers, niemand heeft de
waarheid in pacht.
Diversiteit is een noodzaak. Dit geldt voor diversiteit in professionele
en maatschappelijke achtergrond, maar ook bijvoorbeeld voor
diversiteit in leeftijdsopbouw. Dit genereert beweging, want
tegenover het bezonnen en bezonken oordeel van de éminence grise
staat de dadendrang van de jonge dertiger. Diversiteit in geslacht:
twee of meer vrouwen in voorheen door mannen gedomineerde
Raden van Toezicht leiden tot wezenlijk betere afwegingen.
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Diversiteit in bestuurlijke ervaring: rijp en groen bij elkaar; ervaring
ontstaat door af te kijken en door zelf te doen. Diversiteit in culturele
achtergrond: de diversiteit die in de samenleving aanwezig is dient te
worden vertaald in de samenstelling van bestuurlijke organen.
Uiteraard is ook diversiteit in expertise van belang. Wie houdt de
personele kant in de gaten, wie de financiële kant, wie de
klantenkant en wie ‘doet’ kwaliteit? Belangrijk is de vraag hoe je de
informatie daaruit goed op de agenda krijgt als alle toezichthouders
alleen maar hun ‘eigen stukje van de olifant’ zien. En last but not
least: diversiteit in persoonlijkheid, van op harmonie gericht tot kritisch
en provocerend.
Verder kan het verstandig zijn om in de Raad een ‘buitenstaander’ of
‘buitenbeentje’ op te nemen, die vaak veel beter in staat is om te zien
wat er aan de hand is en daarin te interveniëren. Aan vroegere
hoven werd deze rol vervuld door een specifieke persoon: de hofnar.
Deze had een speciale positie aan het hof, die hem of haar in staat
stelde opmerkingen te maken en vragen te stellen die buiten de
dagelijkse orde vielen. Iedere Raad van Toezicht verdient iemand die
in staat is onbevangen vragen te stellen zonder rekening te houden
met gevoeligheden, rangen en standen, reputaties en wat dies meer
zij.
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MISSIE EN WAARDEN
Bij moderne organisaties staat niet de economische winst op de korte
termijn centraal, maar waardecreatie op de lange termijn. Als je
ervan uitgaat dat alle onderdelen van de organisatie waarde dienen
toe te voegen, dan geldt dit dus ook voor toezichthouders. Zij hebben
oog voor wat waarde oplevert en dragen daaraan bij.
Een Raad van Toezicht van een stichting gericht op armoedeproblematiek, kende vooral toezichthouders die vanaf het moment
van oprichting waren toegetreden. Nu de meeste toezichthouders er
twee termijnen op hadden zitten, traden zij terug en werden nieuwe
toezichthouders aangesteld. De opvolgers waren weliswaar meer
ervaren, maar stonden aanzienlijk verder af van de missie van de
organisatie. De bestuurder merkte al snel het verschil. Terwijl het eerst
ging over ‘hoe krijgen we dit voor elkaar?’, werd het nu meer ‘ben je
een goede bestuurder of niet?’ De bestuurder had steeds meer het
gevoel zijn acties te moeten verdedigen en miste de steun van de RvT.
Het duurde niet lang of de bestuurder liet in zijn
informatievoorziening aan de RvT vooral zien dat alles prima voor
elkaar was. De RvT liet zich graag sussen met de successen en raakte
steeds minder betrokken bij de organisatie.
Mensen komen in beweging door hun drijfveren en intrinsieke
motivatie. Bij de toetreding tot de Raad van Toezicht zal daarom
gekeken moeten worden of er voldoende overlap is tussen je
persoonlijke motivatie en die van de organisatie: de missie. Voor je
effectiviteit als toezichthouder is het van belang deze vraag te
blijven stellen en te bezien of je je persoonlijke ‘drive’ nog steeds
weerspiegeld ziet in de organisatie, zoals deze is én zoals deze zich
ontwikkelt. Voor de Raad van Toezicht als geheel is het van belang
dat leden elkaar daarop bevragen. Aan je drijfveren ontleen je
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immers de motivatie om je rol in te vullen en die motivatie heb je
nodig om dit op een goede manier te doen.
Behalve door hun drijfveren worden mensen ook gestuurd door hun
waarden. Soms nemen we aan dat de waarden die we zelf belangrijk vinden ook de waarden van anderen zijn, maar dat zal vaak niet
het geval zijn. En dat levert gemakkelijk spraakverwarring op. Denk
bijvoorbeeld aan een gesprek tussen iemand die als belangrijkste
waarde vrijheid heeft en de ander loyaliteit. Of als de een denkt
vanuit transparantie en de ander vanuit resultaatgerichtheid. Elkaar
goed begrijpen is belangrijk en duidelijkheid over je eigen waarden
en die van anderen helpt daarbij. Dit kan ook helpen om je eigen
blinde vlekken te zien of dat wat te veel aandacht krijgt.
De missie en waarden van de organisatie bieden belangrijke
aangrijpingspunten voor het toezicht: wat heeft iedereen met die
missie en waarden en wat verstaat eenieder daaronder? Passen we
ze toe bij alles wat we doen, of winkelen we selectief? En hoe
verhouden ze zich tot die van de stakeholders?
Het teruggrijpen op missie en waarden helpt om strategische vraagstukken tegen het licht te houden. Waarom zouden we samenwerken
met partij X, waarom zouden we investeren in Y of ontwikkelen
richting Z? Is de relatie met missie onduidelijk of staat het op gespannen voet met de waarden, dan is het waarschijnlijk geen goed idee.
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DE TOEZICHTHOUDER ALS VERNIEUWER
Klassieke organisaties hebben de hardnekkige neiging om kwaliteit
uitsluitend te definiëren en te sturen via regelsystemen, certificaten en
indicatoren: meetbare kwaliteit. Merkbare kwaliteit echter definieert
kwaliteit in termen van dienstverlening die tot stand komt tussen
mensen. Dit levert unieke kwaliteit op: ieder mens is anders en heeft
een eigen verhaal met vreugde en leed. De kwaliteit is minder goed
te meten, maar des te beter te merken. Bij klassiek organiseren draait
het om de ‘systeemwereld’ in plaats van om de ‘leefwereld’ van de
klant en de medewerker. De indicatiestelling wordt belangrijker dan
het liefdevol zorgen voor de cliënt. De Cito-toets wordt belangrijker
dan de unieke leerbehoefte van de leerling. Het halen van de targets
wordt belangrijker dan het toevoegen van waarde en het luisteren
naar de klant.
Als we ons niet alleen willen richten op efficiency, zakelijkheid en
meetbare kwaliteit, maar vooral focussen op waarden en principes
en de ‘echte’ werkelijkheid, hebben klassieke organisatievormen
onvoldoende te bieden. Daar komt bij dat mensen steeds meer
moeite krijgen met de regeldrift en bureaucratie van klassieke
organisaties. De succesvolle manier van organiseren van toen leidt nu
gemakkelijk tot een veel te complexe, krampachtige bedrijfsvoering,
veel bureaucratie, grote stafafdelingen en een manier van werken
waarin budgetten en spreadsheets centraal staan.
Het is onze overtuiging dat er behoefte is aan nieuwe vormen van
organiseren waarmee meer ruimte wordt geboden aan leefwereld en
merkbare kwaliteit, en waarin de systeemwereld een minder grote
rol heeft. Eigentijdse organisaties kiezen voor vormen van zelfsturing
en zelforganisatie en een ontwikkelingsgerichte benadering in
dialoog met collega’s, klanten, ketenpartners, financiers, leveranciers
en de lokale samenleving. Dat vraagt om organisatievormen, waarin
niet posities en rollen bepalend zijn, maar kennis, talenten, ervaring
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en mogelijkheden. Organisatievormen waarin samenwerking niet
alleen intern maar ook over de grenzen van de organisatie heen
vanzelfsprekend is. Dit soort organisaties is gebaseerd op de
principes van Nieuw Organiseren: vertrouwen, verantwoordelijkheid
en verbinding.
Voor toezichthouders betekent dit dat er minder aandacht wordt
besteed aan de formele rol en verantwoordelijkheden, maar dat de
focus wordt gelegd op de vraag hoe er waarde wordt gecreëerd
voor organisatie en samenleving. Nieuw Toezicht betekent zicht
houden op wat er werkelijk gebeurt.

Iedereen die bij een organisatie betrokken is, zou zijn verantwoordelijkheid moeten nemen in het streven naar een organisatie die
gericht is op de omslag naar het realiseren van maatschappelijke
waarde. Dit vraagt om vernieuwers: ‘kantelaars’, ‘dwarsdenkers’ en
‘friskijkers’. Dit zouden bij uitstek rollen voor de moderne
toezichthouder kunnen zijn.
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TOEZICHT EN VERTROUWEN
Moderne toezichthouders keren zich tegen disfunctionele vormen van
hiërarchie en bureaucratie en stimuleren nieuwe, moderne vormen van
organiseren. Nieuw Toezicht draagt daarmee bij aan eigentijdse
organisaties waarin medewerkers niet worden gestuurd door
opdrachten, regels en procedures, maar waarin ze een grote mate
van vrijheid en – dus – vertrouwen krijgen.
Vertrouwen is daarmee een centraal principe bij Nieuw Toezicht.
Tegelijkertijd is dit ook het meest lastige principe. Immers, iedereen
weet toch dat mensen dikwijls voor hun eigen belang gaan, dat ze
boos of jaloers kunnen worden, soms aan het vechten slaan of juist
bang worden en er tussenuit knijpen. Dat ze verborgen agenda’s
hebben en elkaar vliegen afvangen. Hoe kan ‘vertrouwen’ dan
leidend zijn voor toezichthouders?
Eigenlijk is het heel simpel: je hebt geen keus. Als toezichthouder werk
je grotendeels op basis van onvolledige informatie en onvolledige
beelden. Je bent immers maar sporadisch aanwezig in de
organisatie, je spreekt misschien maar met een aantal mensen en de
gegevens in de rapportages geven nooit een volledig ‘dieptebeeld’.
Valkuil is dat je als toezichthouder nóg meer kengetallen,
rapportages en indicatoren gaat vragen om grip op de werkelijkheid
te krijgen. Maar de zaken waar het écht om gaat blijven daarin vaak
verstopt.
Om ook deze zaken boven tafel te krijgen, is een open communicatie
noodzakelijk, en dat lukt alleen in een sfeer van onderling
vertrouwen. In zo’n situatie is het bestuur bereid inzicht te geven in de
zaken waar het echt om gaat. Het stelt de mening van de Raad van
Toezicht op prijs en ervaart de meerwaarde van een constructieve
dialoog. De toezichthouder heeft dus vertrouwen nodig om een goed
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beeld te krijgen van hoe het er echt in de organisatie aan toegaat en
de bestuurder om de ervaring van de Raad van Toezicht te benutten.
Vertrouwen begint op individueel niveau, maar kan een enorme
olievlekwerking hebben. Mensen vertellen aan hun vrienden of hun
collega’s dat je te vertrouwen bent en dat ze op je terug kunnen
vallen. Dat betekent dat anderen je ook gemakkelijker gaan
vertrouwen.
Omgekeerd, als je iemand niet vertrouwt, zal dat als een boemerang
op je terugkomen. Mensen zullen je ontwijken, naar de mond praten
en een verkeerde voorstelling van zaken geven. In een situatie van
vertrouwen zijn mensen veel meer geneigd om de situatie eerlijk te
schetsen. Als je elkaar vertrouwt, hoef je je niet bezig te houden met
politieke spelletjes, machtsverhoudingen en verborgen agenda’s.
Rapportages verworden dan niet tot een papieren werkelijkheid.
Vertrouwen richt de aandacht op de échte werkelijkheid in plaats van
op kengetallen, indicatoren, rapportages, reglementen en
procedures. In een situatie van vertrouwen kan de organisatie zich
beter richten op het creëren van waarde en resultaat en kan de
toezichthouder zijn rol als ‘kritische vriend’ beter vervullen.
Maar het is niet te ontkennen: een goede balans tussen vertrouwen en
kritisch zijn, blijft lastig! Het sleutelbegrip om deze balans te vinden
is: bewust vertrouwen. Bewust vertrouwen betekent dat het je
basisattitude is om anderen te vertrouwen, maar dat je dit combineert met een beoordeling van de integriteit en capaciteiten van de
bestuurders en andere mensen waar je mee te maken hebt en van de
risico’s die daarmee gepaard gaan. Ontwijkend en verhullend
gedrag zijn tekenen aan de wand. Vragen en kritiek serieus nemen is
wat je van een bestuur mag verwachten. Heb je daarover twijfel?
Neem dan je verantwoordelijkheid!
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TOEZICHT EN VERANTWOORDELIJKHEID
Bestuurders en managers zijn mensen, met hun ijdelheden, ego’s en
andere ondeugden. Mensen die elkaar bevechten of elkaar juist de
hand boven het hoofd houden. Soms gaan irrationele drijfveren en
emoties overheersen en dat kan plannen of beslissingen opleveren
die niet meer uit te leggen zijn, of zelfs ronduit abject of immoreel
blijken.
Verantwoordelijkheid nemen betekent vooral: zeggen wat er moet
worden gezegd en doen wat er moet worden gedaan. Dat gebeurt
niet overal, getuige het groot aantal debacles dat we in de
afgelopen jaren hebben gezien. Waar was de Raad van Toezicht in
die gevallen? Waarom nam die zijn verantwoordelijkheid niet? Het
blijkt dat het probleem in veel van deze gevallen niet was dat de
Raad van Toezicht te weinig informatie kreeg, of te weinig inzicht in
de business had, maar dat men er niets mee deed. In alle onderzochte gevallen wisten of op zijn minst vermoedden een of meer
commissarissen en toezichthouders dat er iets niet in de haak was. Het
ging vaak om kwesties waarvan iedereen dacht ‘er klopt iets niet’,
maar niemand dit benoemde5.
Meer regels helpen dan niet, ze werken net zo vaak contraproductief. De taak van toezichthouders is niet zozeer om er op toe
te zien of bestuurders volgens de regels handelen. Toezichthouders
moeten er vooral op toezien dat bestuurders zakelijk en moreel
verantwoord handelen en voorkomen dat zij zonder reflectie uit de
bocht vliegen.

5 Joop

Swieringa: Vernieuwing in Toezicht. Waarom deden toezichthouders en commissarissen niets?
ManagementSite 15 september 2015.
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Bovendien: zowel bestuurders als toezichthouders mogen hun falen
niet goed praten met verwijzing naar regels of formele verantwoordelijkheid. Door de verantwoordelijkheid te bureaucratiseren, gaat
het steeds minder over de vraag wat de inhoudelijke verantwoordelijkheid is waarop het bestuur behoort te worden aangesproken en
welke inhoudelijke vragen het geacht wordt te (kunnen) beantwoorden. Verantwoordelijkheid = respons-ability: het vermogen te
antwoorden. Het is juist die inhoudelijke verantwoordelijkheid die
steeds meer zoek lijkt te raken, of wordt ontlopen. De filosoof Levinas
muntte hiervoor al enkele decennia geleden het mooie begrip:
vacante verantwoordelijkheid. Het woord ‘vacant’ geeft aan dat de
verantwoordelijkheid alleen bestaat als er mensen zijn die deze op
zich willen nemen: een cruciale rol voor de Raad van Toezicht.
De meeste mensen, dus ook toezichthouders, vinden het lastig om
anderen aan te spreken op hun gedrag. Zeker als er door niemand
een probleem gezien lijkt te worden – wie durft er dan spelbreker te
zijn? Hoe bereiken we een situatie waarin de oudgriekse deugd van
parèssia (=vrijmoedigheid: de moed om in vrijheid te spreken en te
zeggen wat je er van vindt) weer centraal komt te staan?
Om te weten wat wel en niet door de beugel kan, helpt het als je als
Raad van Toezicht en als individuele toezichthouder een ‘moreel
kompas’ ontwikkelt. Dit richt je op dat wat goed is, waar je naar
streeft, maar ook op wat je niet wilt. Met andere woorden: waar ligt
voor jou de ondergrens? Welk gedrag van een bestuurder vind je
nog acceptabel en wanneer gaat het een grens over? Wanneer is
een harde reorganisatie aanvaardbaar en wanneer niet? Hoe duur
mag de auto van de bestuursvoorzitter zijn? Wanneer is een salaris
of bonus buitensporig? Hoe ver mag de organisatie afdrijven van zijn
core business? Het ontwikkelen van een moreel kompas impliceert dat
je als Raad van Toezicht regelmatig met elkaar praat en nadenkt
over de waarden en normen die gelden voor jou en voor de
organisatie, zodat je de juiste keuzes kunt maken als de situatie
daarom vraagt.
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VAN SHAREHOLDERS NAAR STAKEHOLDERS
Degenen die geld beschikbaar stellen aan een organisatie willen
uiteraard weten of dit goed wordt besteed. In de non-profit sector is
er vaak sprake van een financiële afhankelijkheid van overheid en
bijvoorbeeld zorgverzekeraars. In de profit sector hebben we dikwijls
met aandeelhouders (shareholders) te maken. Oog hebben voor deze
partijen is en blijft een belangrijk aspect van het toezichthouden.
In het Anglo-Amerikaanse shareholdermodel heeft de aandeelhouder
een dominante positie. In het Rijnlandse stakeholdermodel houdt men
rekening met de belangen van álle stakeholders: niet alleen
aandeelhouders maar ook medewerkers, klanten, leveranciers, de
samenleving en het milieu. Inzicht in de netwerken en belangenconstellaties waarbinnen de organisatie en haar bestuur functioneren
is voor toezichthouders onmisbaar.
Van de Raad van Toezicht mag verwacht worden dat hij toeziet op
een actief stakeholdersbeleid van de bestuurder. Zijn de keuzes van
het bestuur in het belang van de verschillende stakeholders? Zijn alle
stakeholders betrokken bij veranderingen die voor hen relevant zijn?
Wat betekent het gevoerde beleid op de lange termijn voor de
stakeholders? De stakeholders zijn belangrijk voor de organisatie en
de Raad van Toezicht doet er goed aan te toetsen of het bestuur
daar voldoende oog voor houdt.
Het is daarbij van belang te onderkennen dat de rol van stakeholders verschuift. In de zorg groeit het besef dat goede zorg tot stand
komt in samenwerking met cliënt en het sociaal netwerk. Goed
onderwijs kan niet bestaan zonder samenwerking met ouders en
leerlingen. Prettig wonen is ook afhankelijk van de bewoners en de
hele buurt. Vroeger was er een duidelijk onderscheid tussen de
organisatie en de buitenwereld. Tegenwoordig vervagen grenzen
steeds meer, worden muren afgebroken en krijgen organisaties
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steeds meer het karakter van netwerken. Ook het traditionele
onderscheid tussen werkgever en werknemer is aan het verdwijnen.
Steeds meer werkzaamheden worden uitgevoerd door tijdelijke
werknemers en zzp’ers en door het inrichten van meer virtuele
organisatie-eenheden.
Het bestuur vormt steeds minder het ‘gezagscentrum’. Besluiten
worden tegenwoordig op verschillende manieren, in wisselende
verbanden genomen. Soms hakt de Raad van Bestuur knopen door,
soms is dat een zelfsturend team binnen de organisatie, maar het kan
ook een projectteam zijn dat bestaat uit werknemers, zzp’ers en
klanten. Hierbij past niet het klassieke beeld van de piramide, maar
het beeld van een organisatie als een cirkel of een zon.

De rol van de Raad van Toezicht kan in dit model niet beperkt blijven
tot toezien op ‘de top’ van de organisatie, maar moet zich
logischerwijs richten op (de relaties tussen) alle stakeholders. Daarbij
geldt dat de stakeholders ook een belangrijke bron van informatie
zijn over het functioneren van de organisatie.
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INFORMATIE UIT VERSCHILLENDE BRONNEN
In de klassieke benadering vindt informatieverschaffing aan de Raad
van Toezicht voor het grootste deel plaats door het bestuur. Van
moderne toezichthouders mag echter worden verwacht dat zij actief
op zoek gaan naar andere informatiebronnen.
Via internet en social media is meestal veel te vinden over de
organisatie, haar stakeholders en belangrijke issues. De oude garde
toezichthouders ziet de nieuwe media misschien nog als speeltje; de
moderne Raad van Toezicht gebruikt – naast de officiële stukken –
de tablet als alternatief informatiemiddel. Een zoektocht op internet
en twitter vertelt hem direct wat er leeft in de organisatie waarop hij
toezicht houdt.
Ook gesprekken met interne en externe stakeholders leveren veel
informatie op. Zo kan de Raad van Toezicht allerlei deskundigen
raadplegen. Denk aan een jaarlijks gesprek met de externe
accountant en de interne controller. Ook is het aan te bevelen een of
twee keer per jaar een informatief overleg te voeren met het
managementteam. Dit wordt misschien als onwennig ervaren, maar
deze groep is voor de informatieverzameling van de Raad van
Toezicht van groot belang. Niet zozeer om een oordeel te geven
over het bestuur, maar wel om de Raad van Toezicht inzicht te geven
in wat er speelt en om belangrijke spelers te leren kennen.
Denk ook aan regelmatige werkbezoeken aan (delen van) de
organisatie door een vertegenwoordiging uit de Raad. Het is aan te
bevelen dat de Raad van Toezicht als geheel minstens een keer per
jaar een uitgebreid werkbezoek brengt aan de organisatie.
Het is verder van groot belang om een goede relatie met het
medezeggenschapsorgaan te hebben. Een paar keer per jaar een
Ondernemingsraad- of overlegvergadering bijwonen door enkele
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leden van de Raad van Toezicht levert veel informatie op. Minstens
een keer per jaar een ‘benen op tafel overleg’ tussen voltallige Raad
van Toezicht en OR biedt de kans om onderlinge inzichten te
verdiepen.
Het is belangrijk in deze besprekingen gevoel te krijgen voor de
‘onderstroom’: de zich onder de oppervlakte afspelende
psychosociale processen. Dreigende problemen vertalen zich vrijwel
altijd in de onderstroom. Welke sfeer is er, waar gaan de grapjes
over, worden er zorgen geuit? Als leden van de Raad van Toezicht
bij verschillende stakeholders hun oren te luisteren leggen levert dat
veel op. Het is overigens wel belangrijk je daarbij terughoudend op
te stellen vanuit het standpunt dat niet in de verantwoordelijkheden
van het bestuur wordt getreden. Veel actief luisteren, weinig zeggen
en niets toezeggen. Wel geïnformeerd worden, maar niet de
bestuurder voor de voeten lopen.
Informatievergaring vanuit verschillende bronnen is een plicht van de
Raad van Toezicht en niet iets dat ongemakkelijk dient te voelen,
omdat het (soms) buiten de bestuurder om kan gaan. In een open
werkrelatie met het bestuur kan dit moeilijk bezwaarlijk zijn.
Openheid, een tijdige en heldere terugkoppeling en een besef van
de rol van de Raad van Toezicht versus die van de bestuurder zijn
hierbij van belang.
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DE NOODZAAK VAN ZELFREFLECTIE
Rond zelfevaluaties van Raden van Toezicht is in de afgelopen jaren
een flinke ‘industrie’ ontstaan, waarbij allerlei formats en
aanbiedingen voor externe ondersteuning circuleren. Het gevaar is
dat ook de evaluatie weer verwordt tot een dingetje dat kan worden
afgevinkt; een soort test die zo goed mogelijk doorstaan moet
worden.

Ligt het echter niet meer voor de hand om voortdurend te reflecteren
op je toegevoegde waarde in plaats van op gezette tijden een
zelfevaluatie te houden? Is voorafgaande aan het evaluatiegesprek
de vraag beantwoord of je individueel en als Raad bereid bent te
horen wat er niet goed is? En is het een afgang als je als
toezichthouder moet concluderen dat je voor een organisatie geen
waarde meer toevoegt of dat de Raad van Toezicht als geheel zijn
beste tijd heeft gehad?
En andersom: hoe stimulerend is het om te concluderen dat je als
Raad van Toezicht van grote waarde bent geweest? Dat je de
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organisatie voor brokken hebt behoed en een wezenlijke rol hebt
vervuld in het tot stand brengen van fundamentele vernieuwingen?
Zelfreflectie en elkaar kritisch en constructief aanspreken op het
eigen functioneren is lastig. Daarvoor is het nodig om met elkaar
indringend van gedachten te wisselen of de Raad van Toezicht als
geheel en ieder lid afzonderlijk goed functioneert en om te kijken of
in de loop van de tijd geen disfunctionele gewoontevorming is
ontstaan. Daarom zou het goed kunnen zijn om eens in de twee á drie
jaar een evaluatie te laten voorbereiden en begeleiden door een
onafhankelijke begeleider, die het toezicht ‘met vreemde ogen’ kan
bekijken.
Toezichthouders moeten bereid en in staat zijn ‘het lastige gesprek’ te
voeren; niet alleen met bestuurders maar ook onderling. Het Advies
Commissie Behoorlijk Bestuur (‘Commissie Halsema’) zegt hierover:
“Die lastige gesprekken hoeven niet steeds lastig van toon te zijn –
een goede eerste lastige vraag is ‘hoe gaat het eigenlijk?’ De
gesprekken zijn er vooral om indringende vragen te stellen, zonder
meteen te eindigen in het antwoord ja of nee. Het zijn gelegenheden
om eigen en andermans handelen te bevragen, een discussie over
waarden te voeren en afwijkende opvattingen te horen.”
Bij Nieuw Toezicht zal elke toezichthouder, zowel voor zichzelf als
voor de Raad als geheel, met hoofd en hart de vraag moeten
beantwoorden of hij zijn verantwoordelijkheid waarmaakt.
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VAN KLASSIEK NAAR PROACTIEF TOEZICHT
De klassieke Raad van Toezicht is gewend om te reageren op wat de
bestuurder ter goedkeuring voorlegt, zoals een strategisch plan, een
begroting of een jaarrekening. Deze klassieke Raad grijpt pas in als
de feiten en cijfers nadrukkelijk boven tafel komen. Hij kijkt vooral
terug en neemt pas achteraf maatregelen.
Door de toenemende maatschappelijke druk en de voorbeelden
waarin Raden van Toezicht onderuit zijn gegaan, wordt er van
toezichthouders echter steeds nadrukkelijker een proactieve opstelling
verwacht. Proactieve toezichthouders nemen initiatieven, denken in
oplossingen in plaats van in problemen en wijzen minder naar wat er
om hen heen allemaal mis is. Ze hebben een positieve energie,
denken vooruit en nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen
toezicht. Hun gedrag is niet afhankelijk van de bestuurder of van
regelgeving en governancecodes. De houding is: we kunnen iets
teweegbrengen.
Reactieve toezichthouders worden sterk beïnvloed door hun omgeving
en stellen zich afhankelijk op. Proactieve toezichthouders zetten zelf
een koers uit. Voor sommige toezichthouders blijkt dit lastig te zijn; zij
hebben de neiging pas in actie te komen als de noodzaak voelbaar
is. Vaak te laat, waardoor zaken al zijn geëscaleerd, de organisatie
in de problemen is geraakt en alleen harde maatregelen nog maar
helpen.
Je kunt proactief gedrag in gang zetten door als toezichthouder
jezelf vragen te stellen als: Wat is goed toezicht? Waar hebben we
in het toezicht mee te maken? Wat gebeurt er in de toekomst, op de
korte en lange termijn? Hoe beïnvloedt dat ons toezicht? Wat kunnen
wij daar als Raad van Toezicht mee doen, en wat heb ik daar zelf
voor nodig?
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Dergelijke vragen kunnen worden uitgewerkt in een toezichtsplan met
onderwerpen als:







Welke visie op toezicht hebben wij als Raad van Toezicht?
Namens wie houden we toezicht en hoe willen we door hen
worden gewaardeerd en beoordeeld?
Wat zijn de resultaten van het toezicht waar stakeholders ons op
mogen aanspreken?
Waarop richten wij ons in het toezicht de komende twee jaar?
Welke onderwerpen verdienen extra toezicht?
Op welke wijze willen wij dat gaan organiseren en met wie?

Proactieve toezichthouders scheppen geen problemen, zij zijn een
belangrijk onderdeel van de oplossing. Hoe inspirerend is dat!
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Reacties? Ja graag!
info@nieuworganiseren.nl
Harro Labrujere
06 – 535 446 79
harro@nieuworganiseren.nl
Jan de Jonge
06 – 557 064 37
jan@nieuworganiseren.nl

Nieuw Organiseren
Coendersweg 39
9722 GB GRONINGEN
06 – 557 064 37
www.nieuworganiseren.nl
Boekje uit? Geef het door!
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