


Programma 

 15.00 GEZAMENLIJKE START 
 Karin Doms  PIT  

 Gerard Anderiesen Maatschappijraad  

 Willem van Leeuwen  Inbedding en legitimiteit 

 

15.45 PAUZE 

 

16.00 GESPREKSTAFELS 

 

16.45 GEZAMENLIJK EINDGESPREK  

 Paul Doevendans  Inhoudelijke duiding 

 

17.30 BORREL, NAZIT EN BROODJE  



.  

. 

                        buitenblik naar binnen halen  

Voorstellen (1): 
Denken & Schrijven 

 
 

 
 

20 mei 2016 PIT Platform Innovatie Toezicht 3 



.  

. 

                        buitenblik naar binnen halen 

Voorstellen (2) 
Besturen & Toezien 
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                        buitenblik naar binnen halen  

Voorstellen (3) 
Adviseren & Doceren 
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Context: 
• Wetten en codes 
• Kennis en opvattingen 
• Maatschappelijke trends 
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Chronologisch: 
• Eergisteren 
• Gisteren 
• Vandaag 
• Morgen 
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                        buitenblik naar binnen halen  

Eergisteren: 
 
• Burgerinitiatief / verzuilde samenleving 
• Verzorgingsstaat / verstatelijking middenveld 
• Ontzuiling/professionalisering bestuur/schaalvergroting 
• Terugtredende overheid / New Public Management 
 
         Een verweesd middenveld zonder (morele) eigenaar 

 

20 mei 2016 PIT Platform Innovatie Toezicht 7 



.  

. 

                        buitenblik naar binnen halen  

Gisteren: 
• Zorg: Maasstad ziekenhuis 

Medewerkers moeten weten wat een RvT is en waar ze zijn 

• Onderwijs: Amarantis 
Minister moet voorzitter RvT kunnen ontslaan 

• Wonen: Woonbron 
Maatschappelijk draagvlak neemt geen risico’s weg 

 
              Politiek ingrijpen onvermijdelijk 
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Vandaag (Zorg) 
 
BOZ Code: 
De zorgorganisatie heeft als maatschappelijke onderneming een beleid voor de 
dialoog met de samenwerkingsverbanden of organisaties die rechtstreeks 
bij het beleid en de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie zijn 
betrokken en als belanghebbenden actief zijn binnen haar verzorgingsgebied. 
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In het kader van dat beleid stelt de Raad van Bestuur vast en keurt de Raad van 
Toezicht goed: 
• wie de belanghebbenden bij de zorgorganisatie zijn; 
• de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met de belanghebbenden 
over het voorgenomen beleid en de uitvoering daarvan door de zorgorganisatie; 
• de aard en inhoud van de informatieverschaffing aan de belanghebbenden-
(vertegenwoordiging) over de gang van zaken en het gevoerde beleid van de 
zorgorganisatie; 
• de betrokkenheid van de belanghebbenden(vertegenwoordiging) bij de 
beleidsvorming en de uitvoering van het beleid door de zorgorganisatie. 
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Vandaag (Onderwijs) 
 

Wet goed onderwijs goed bestuur 
• (De RvT) is ten minste belast met: (….) 

b. het toezien op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen, de 
code voor goed bestuur (….) en de afwijkingen van die code; 

 
• De code voor goed bestuur, (….) bevat ten minste bepalingen over de wijze 

waarop invulling wordt gegeven aan (….) 
c. afstemming met en verantwoording aan de ouders en andere 
belanghebbenden binnen en buiten de school. 
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Horizontale dialoog  PORaad 
 
1. Teneinde de opdracht optimaal te realiseren, dragen het schoolbestuur en het 
intern toezichtsorgaan zorg voor een beleid dat voorziet in een dialoog met 
belanghebbenden op alle relevante niveaus van de organisatie.  
2. In het beleid wordt in ieder geval aandacht besteed aan:  
- wie ten minste als belanghebbenden van de organisatie worden beschouwd;  
- de wijze waarop de belanghebbenden worden betrokken in de beleidscyclus;  
- de wijze waarop informatie wordt verstrekt (en resultaten worden 
teruggekoppeld).  
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Vandaag (Wonen) 
 
Artikel 31 lid 1 Woningwet 2015 
De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het 
bestuur en op de algemene gang van zaken in de toegelaten instelling en de door 
haar in stand gehouden onderneming. Hij staat het bestuur met raad ter zijde. Bij 
de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de 
toegelaten instelling en de door haar in stand gehouden onderneming, naar het te 
behartigen maatschappelijke belang en naar het belang van de betrokken 
belanghebbenden.  
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Governancecode Woningcorporaties 2015 
 
Principe 4: Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen 
De maatschappelijke doelen van de corporatie worden in samenspraak met primair 
(vertegenwoordigers van) bewoners, en secundair de gemeenten, vastgesteld en 
neergelegd in prestatieafspraken. Daarnaast hebben corporaties oog voor andere 
belanghebbende partijen en staan open voor feedback en discussie over de keuzes 
die zij maken over de inzet van maatschappelijke middelen. 
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Tussenbalans: 
 
• Verweesd / vacuüm na veranderingen jaren negentig 
• Maatschappelijke noodzaak door misstanden 
• Politieke druk en wetgeving 
        
        De vraag naar de noodzaak van legitimatie is beantwoord 
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Vormen 
 
• Dialoog 
• Maatschappijraad 
• Belanghebbendenvertegenwoordiging 
• Corporate board 
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Morgen 
 
Maatschappelijke trends: 
• Steven de Waal 
• Jan Rotmans 
• Sectorale visies 
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Steven de Waal 
 
wettelijk arrang.  flex.arrang. 
participatie   macht 
verweesd     verbonden 
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Jan Rotmans 
 
polderen    kantelen 
overheid    onderheid 
organiseren    faciliteren 
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Sectorale visies: 
 
• NVTZ – WAR: RvT wordt Raad van verbindingen 
• Aedes: bewoners regie geven en coproductie met ze aangaan 
• DVS (en Van Gijzel): lokalisering  
            
          Maatschappelijke ontwikkelingen vergen open houding            
 en nieuwe verbindingen 
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• Wat is het doel? Wat 
willen we bereiken?  
 

• Welke vorm is 
denkbaar/ passend?  
 

• Wat is de rol van 
toezicht?  

 

PIT Café 20 mei Amsterdam 

 

 
 

 



 Tafel 1  Hoe benutten we in de zorg de cliëntenraad bij 
beleidsvorming? Welke strategieën zijn denkbaar?  
 
Tafel 2 Maatschappijraad: inhoudelijke verdieping of luis in de 
pels? Dienend of onafhankelijk? 
 
Tafel 3 Klantenpanels. Wat zijn de opbrengsten? Hoe benutten 
wij de opbrengsten bij beleidsvorming? 
 
Tafel 4 Wat is de legitimatie van de legitimiteit? Waarom 
investeren in het organiseren van legitimering?  
 

16.00 aan tafel, aan de slag 



 

 




