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Op 26 september kwamen bijna 100 vrouwen én mannen 

bijeen voor de bijeenkomst “Op zoek naar de balans”.  Leden van 
WIFS, PIT en commissarissen van lokale Rabobanken waren 
aanwezig om nieuwe inzichten op te doen aan de hand van 
prikkelende presentaties. En om met elkaar in dialoog te gaan over 
het effect van feminiene waarden in toezicht. De Rabobank was 
gastvrouw, één van de sprekers en zorgde ervoor dat mensen van 
verschillende  achtergronden mét gedeelde interesse voor toezicht  
elkaar konden ontmoeten. De 25ste etage van de Rabobank toren 
in Utrecht bood uitzicht, overzicht en inzicht. 

toezicht 
	     uitzicht
	         overzicht 

  inzicht
                vooruitzicht

vrouwen kijken en luisteren anders 
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waarnemen
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Een toezichthouder moet niet alleen 
toezien, maar ook naast iemand 

kunnen staan om vanuit het blikveld 
van de ander mee te kunnen kijken. 

stelling 

Gerlinde Silvis van de Rabobank 
deed de aftrap van de bijeenkomst 
met de toepasselijke titel van haar 
presentatie: “Anders kijken, anders 
luisteren”. Door anders naar mensen 
te kijken, ontdek je andere talenten 
dan die aan de oppervlakte zichtbaar 
zijn. Gerlinde hield een pleidooi voor 
het meenemen van de context 
waarbinnen iemand opereert in het 
beoordelen van mensen. Zij liet 
treffend zien hoe bepalend context 
kan zijn voor het succes van een 
persoon aan de hand van een 
experiment van een wereldberoemde 
violist. Joshua Bell trekt over heel de 
wereld volle zalen met zijn virtuoos 
vioolspel, maar op het moment dat hij 
anoniem in de hal van een 
metrostation viool speelt, lopen 
mensen ongeïnteresseerd voorbij.      

Zijn talent is niet anders, maar de 
context bepaalt of mensen hem 
succesvol vinden of niet. Dit 
experiment van The Washington Post 
naar context, perceptie en prioriteit 
laat zien dat we mensen kunnen laten 
excelleren door de context te 
veranderen. 

Ook stond Gerlinde stil bij de manier 
waarop vrouwen naar zichzelf kijken. 
Ontroerend en herkenbaar was de 
korte film over het zelfbeeld  van 
vrouwen. Wanneer vrouwen zichzelf 
minder competent vinden dan zij in 
werkelijkheid zijn, dan zal de 
omgeving dat snel ook als oordeel 
aannemen. Margreet Oostenbrink 
twitterde naar aanleiding hiervan “Is 
leren waarnemen met besef van eigen 
conditioneringen niet sleutel tot 
succes bij balans in toezicht?”

http://www.youtube.com/watch?v=hnOPu0_YWhw
http://www.youtube.com/watch?v=hnOPu0_YWhw
http://www.youtube.com/watch?v=litXW91UauE
http://www.youtube.com/watch?v=litXW91UauE
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Balans 
tussen afstand 

houden en 
betrokkenheid.

Bij Rabo `willen we 
minder hiërarchisch en 
top down . Meer 
polderen en ‘oor op de 
grond’. Rabo lijkt 
democratisch maar er 
is ook veel eigen 
kweek en kneed. 
We willen meer 
diversiteit, werving van 
vreemde ogen , 
zelfinzicht. Uit 

onderzoek blijkt: diversiteit  met 
30-70% in teams is al voldoende voor 

optimale prestaties. 

Meer 
regelgeving vanuit politiek en 

maatschappij om misstanden te 
voorkomen draagt niet bij aan ander 

gedrag aan de top. 

Als toezichthouder moet je 
vooral het bestuur het vuur aan 
de schenen leggen, maar wel  

vanuit vertrouwen.

Harde kant 
van toezicht 
geeft 
schijnzekerheid.  
Het is nodig en 
moeilijk om de 
zachte kant 
structureel in te 
bedden. 

De 
cultuur met 

masculiene waarden is 
nog steeds dominant en 

eenzijdig. Daarom moeten wij 
elkaar als vrouwen 
ondersteunen, inspireren en 

delen.  De tijd van de 
krabbenmand ligt 

achter ons. 

bij 
werving en 

selectie moet het 
profiel scherper op 
complementaire 

competenties. 
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zienswijze
Over de stelling werd in groepen bevlogen gesproken. De dialogen gingen veel over anders 
waarnemen. Beter kijken naar jezelf en de ander. Bewust zijn van je eigen beperkte en 
subjectieve  waarneming. Bij zelfreflectie en evaluatie binnen de Raad van Toezicht moeten 
zowel WAT als HOE je ziet een terugkerend onderwerp zijn.  Het bevragen van de bestuurder in 
alle windrichtingen zou gericht moeten zijn op het ontdekken van de dode hoeken.  

                       27-09-2013 (@ToezichtmetPIT) Observatie man; vrouwen aan ronde tafel 
	 	 knikken elkaar toe, doen mannen nooit. Is dat instemmen of goed luisteren? 
	 	 #rabowifspitTU
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&B
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UW

https://twitter.com/toezichtmetpit
https://twitter.com/toezichtmetpit
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risicogedrag 

 
Tijdens sollicitatieprocedures heb ik 

ooit bewust de voorkeur gegeven aan 
iemand die in mijn ‘allergie-zone’ zat

stelling 

Vervolgens gaf Mélanie Rouppe van der 
Voort van DNB een inkijk in het toezicht 
van DNB, waarin gedrag en cultuur een 
belangrijke pijler is. Dat dit geen usance 
is in de financiële wereld, werd duidelijk 
toen zij aangaf dat DNB de enige 
toezichthouder ter wereld is die toeziet 
op gedrag en cultuur, en daar ook een 
team van onder andere psychologen 
voor in dienst heeft genomen. 

DNB ziet gedrag en cultuur als een 
‘riskdriver’ van andere risico’s die van 
invloed zijn op het waarborgen van 
financiële stabiliteit. Het toezicht is 
gericht op 1) het identificeren en 
voorkomen van risico’s die kunnen 
voortvloeien uit cultuur en gedrag, 2) 
het identificeren van risicovolle 
gedrags- en groepspatronen en 3) het 
beïnvloeden van instellingen om deze 
risico’s te elimineren.

DNB hanteert zeven kernbegrippen in 
de toetsing op gedrag en cultuur, 
verdeeld in drie hoofdthema’s:

• Leiderschap: voorbeeldgedrag, 
uitvoerbaarheid en bespreekbaarheid

• Besluitvorming: evenwichtig en 
consistent

• Communicatie: transparant

De aanbevelingen van DNB naar 
aanleiding van haar onderzoeken voor 
de financiële sector sloten goed aan bij 
het thema van de bijeenkomst:

1. Organiseer zelfreflectie: bestuurders 
en commissarissen moeten tijd 
inruimen om te reflecteren op het 
eigen gedrag en op de dynamiek in 
de groep;

2. Organiseer zorgvuldige 
besluitvormingsprocessen: 
structureer het 
besluitvormingsproces zodanig dat 
sprake is van evenwichtige en 
consistente oordeelsvorming;

3. Organiseer constructieve 
tegenspraak, en

4. Pas flexibele leiderschapsstijlen toe 

Het is niet alleen de ‘tone at the top’ 
maar ook de ‘tune in de middle’. 

DN
B 
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Even 

doorbijten en dan 
ontstaat kracht.

De meeste 
mensen beleven 
onbewust lange 
mensen met een diepe 
stem die 
zelfvertrouwen 
uitstralen, als leider. 
Geen wonder dat veel 
leidinggevende dit 
soort mannen zijn, 
ongeacht jun 

kwaliteiten. 

Nee, nog 
nooit iemand in mijn allergie zone 

aangenomen. Dat gaat me te ver. Mijn 
intuïtie is een goede raadgever die ik 

niet wil negeren. 

Het kan 
opstellen van een competentiematrix op 

inhoud én gedrag kan beter. 

We agree to disagree. 

Spelmethode 
helpen om te 
begrijpen, 
inzicht te krijgen 
in gedrag, 
bijvoorbeeld 
kernkwadranten.  
Niet allen bij 
nieuwe 
bestuurder maar 
ook bij 
commissarissen. 

Van 
allergie naar verwondering.  

Kies verwondering als basishouding 
en waardeer allergie.

Zoek 
actief naar het 

verhaal achter de 
cijfers. 

Als je 5 keer 
per jaar bijeen 
komt als RvT  
met volle agenda 
dan is het knap 
lastig om ook 
nog eens elkaars 
gedrag te 
bespreken. En 
toch moet het. 

reacties
Door het 

glazen plafond 
van masculiene 
waarden en 
zienswijzen. 
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ik zie zie jij? 

	 	 26-09-2013 (@DorienvanDoorn); In toezicht en bestuur. @Wifsnl: Nieuw 
	 	 toezicht is geen makkelijke weg. Volharden zonder te verharden. # rabowifspit 
	 	 Zoek de enge randjes op. 

De feminiene waarden en competenties in toezicht zijn vooral nodig in tijden van crisis.  Het 
masculiene overheerst en zijn debet aan die crisis. De verschillen tussen mannelijke en 
vrouwelijke competenties en waarden  mogen niet over één kam geschoren worden met het 
verschil tussen vrouwen en mannen. Het één is niet beter dan het ander. Het gaat om de balans in 
het krachtenveld. 

M
ET

 H
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T 



! []! 9

TOEZICHT
IN

 O
P U

IT
 B

IJ
 O

VE
R 

 Juist in crisis moet ik als 
toezichthouder tegen de stroom in naar 
de onderliggende feminiene waarden 

zoeken (wortels, verbondenheid) 

stelling

De laatste spreker op de bijeenkomst was 
Karin Doms van PIT. Op haar eigen 
sprankelende wijze gaf zij haar visie op de 
dilemma’s in toezicht, de wijze waarop 
balans daar een rol bij kan spelen en een 
perspectief voor goed toezicht in de 
toekomst. Balans is volgens Karin de Yin 
en Yang in harmonie krijgen. Het 
feminiene en masculiene. Het negatieve 
en positieve. Donker en licht. Passief en 
actief. De intuïtie en de logica. Zacht en 
hard.

Als van oorsprong letterkundige had Karin 
enkele zeer inspirerende wijsheden die de 
groep tot nadenken aanzette.

Wat is toezicht zonder overzicht? Door 
nieuwe organisatievormen, waarbij 
mensen samenwerken als zwermen en 
functies minder betekenis hebben zal 
toezicht vanuit afbakening en de ik-macht 
bewegen naar verbinding en wij-kracht.

Toezicht vraagt ook om inzicht. Het gaat 
om het doorgronden van patronen in 
plaats van kijken naar structuren. Maar 
bovenal vraagt toezicht om zelfzicht. Durf 
je echt naar jezelf te kijken en je eigen 
kracht, maar ook valkuilen en zwakke 
plekken in te zien? Je kunt alleen blijven 
groeien als je voldoende blijft investeren in 
je wortels. En toezicht is extra zicht. 
Vanuit een ander uitzicht naast de 
bestuurder staan om ook het andere 
perspectief te zien. Toezicht wordt dan 
vooruitzicht. In plaats van een cultuur 
waar lijstjes worden afgevinkt ontstaat een 
cultuur waarbij mensen worden 
aangevonkt. Hard controls blijken dan 
boterzacht te zijn, en gedrag en cultuur 
een hard gegeven. Verantwoording aan 
stakeholders gaat dan van waardes meten 
naar waarden wegen.
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Als toezichthouder ga ik actief op zoek 
naar de eenvoud van de direct te 
ervaren werkelijkheid achter alle 
abstracte cijfers en beelden.

• wat doet het NU met mij?
• wat betekent dit CONCREET voor 

de mensen waar we ‘van’ zijn?

stelling
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“ Resultaten uit het verleden bieden 
geen garantie voor de toekomst”.

Deze waarschuwing bij financiële 
producten is zeker ook van toepassing 
bij de werving van nieuwe bestuurders 
en toezichthouders. 
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Meer 
regelgeving leidt 

tot tegenover elkaar 
ipv naast elkaar 

staan.

Betrokken distantie: 
maatschappelijk 
draagvlak en een groot 
netwerk als 
toezichthouder kan 
leiden tot beklemming 
en kan op gespannen 
voet staan met 
(vermeende) belangen-

verstrengeling. 

Toezicht op 
gedrag kan niet ruled based .

Toezichthouder 
moet ook rol van 

dwarsligger vervullen. 

Benoem je gevoel. 

Commerciële 
doelstellingen 
leiden tot 
bepaald gedrag.

   
Organiseer tegenspraak.

Durf 
je je gevoel 

hardop te 
benoemen? 

Soms is  opnieuw beginnen beter dan 
doormodderen. Net als bij mayonaise 
maken: het blijft schiften. Geen bypasses, 
ingewikkelde organisatiemodellen ; ze 
worden deel van het probleem. Durf 
opnieuw te beginnen. 

Die 
profielen 

moeten echt 
anders. 
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Alle deelnemers hebben een ansichtkaart 
ingevuld met hun persoonlijke 3 stappen 
die zij de komende tijd gaan zetten op 
weg naar balans in toezicht. 
Zo worden theorie, ervaringen en 
inzichten omgezet naar persoonlijk 
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Stappen die velen gaan zetten 

•Klant-stakeholder; wat vindt de klant en hoe 
weet RvC wat er speelt? Actief contact. 

•Gevoel-intuïtie, meer aandacht aan besteden
•Meer tijd-ruimte voor anders kijken, open blik 
en context

•Doorvragen, vragen, vragen....waarom?
•Back to basics
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R eerste stappen ik ga meer luisteren / gesprek met achterban aan / balans 
hard en soft controls bewaken /elke keer waarom vragen / 
stakeholdersbeleid op de kaart zetten / jong ding uitnodigen 
in de raad / gebruik maken van 4 stadia van beeld en 
werkelijkheid / dicht bij mezelf blijven / vooroverleg 
zonder directeur / feedback op wat het met mij doet / meer 
tijd en ruimte voor waarnemen / sturen op gedrag / eenvoudig 
maken door effecten te expliciteren / doorvragen / 
diversiteit vergroten/blijven aanvonken via PIT / op mijn 
intuïtie afgaan en van daaruit feedback geven / 

tweede stappen
waardering normen soft control/ zit ik nog goed (context als 
basis voor excelleren)?/ kijk naar de verander grondslagen / 
zelfreflectie / aangeven binnen PIT dat ik RVT zorg 
ambieer / nadenken wat ik wil bereiken met toezichtfunctie / 
meer inzicht in driehoek mindset- cultuur - houding / durf 
bespreekbaar te maken / wat zou de klant hiervan vinden / 
anders kijken / 5x waarom / klantperspectief vaker naar 
voren brengen / open blik / met elkaar in RvT zeggen wat wij 
waarnemen / pas op de plaats maken, reflectie / van meten 
naar wegen van waarden / tegenspraak organiseren / opleiden 
en empoweren nieuw toezichthouder. 

derde stap
spiegel / reflectie/ Yin-Yang: beide nodig / back to 
basics / op agenda goede mix van onderwerpen en soort 
discussie (besluit,brainstorm)/ open ruimte houden / opgeven 
volgende PIT bijeenkomst / op papier zetten plus en min, 
vergroten zelfkennis / kwaliteit benoemen van mezelf en 
anderen / balans tussen actualiteit en wortels / blijven 
prikk(el)en / durven / actief contact zoeken met 
stakeholders / empathisch maar kritisch / warm hart met 
scherpte / prikkelsessie organiseren / sturen op gedrag en 
cultuur / intervisie met VTW-ers / keep it simple en 
aandacht voor soft control. 
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De tekst in dit verslag is mede tot stand gekomen door 
inbreng van deelnemers, sprekers en de initiatiefnemers 
Rabobank, WIFS en PIT. Het beeldmateriaal bestaat uit 
ipad-schetsen die tijdens de bijeenkomst  zijn gemaakt en 
gepresenteerd door Frédérique Bijl. Het beeldmateriaal 
mag ovv haar naam gebruikt worden.  Utrecht, oktober 
2013.

http://www.wifs.nl
http://www.wifs.nl
http://www.toezichtmetpit.nl
http://www.toezichtmetpit.nl
http://www.dichterbijkunst.eu
http://www.dichterbijkunst.eu

