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Waarderend Toezicht 

• Boek Waarderend Toezicht, 
een vernieuwende kijk op de 
praktijk van bestuur en 
toezicht 

• Advies en begeleiding Raden 
van Toezicht/Commissarissen 
en Bestuur 

• Zelfevaluaties
• Vernieuwing in Toezicht 

(VTW/ NVTZ) 



De ambitie van Waarderend Toezicht

Vernieuwing van toezicht, dat bijdraagt aan de 
bedoeling van de organisatie. 



Check in 







Pijlers van waarderend toezicht 

• Waarderend onderzoeken 

• Meervoudig kijken

• Ruimte in het gesprek  



Waarderende vragen 

De vragen die we onszelf stellen - als 
persoon of als systeem - bepalen de 
richting waar we ons naartoe bewegen.

Words creates worlds



Meervoudig kijken



Meervoudig kijken









In groepjes bespreken: 

• In de context van je eigen organisatie: 
–Welk thema zou jij waarderend willen 

onderzoeken?  
(waarin wens je een verandering voor de toekomst?) 

–Welke waarderende vraag zou je dan 
concreet (aan de bestuurder) willen stellen? 



Waarderende vragen 

• de vraag zorgt voor het creëren van een 
verbinding tussen de mensen die over de 
vraag in gesprek zijn

• de vraag is verrassend
• de vraag raakt niet alleen het hoofd, maar 

ook iets diepers
• de vraag zorgt voor een shift in denken of 

perspectiefwisseling.



vragen

Eerste orde Tweede orde Derde orde

Vragen Wat en hoe? Waarom? Waartoe?

Informatie Resultaten, regels Inzichten Principes, waarden

Kenniscategorie Behoren, weetjes Begrijpen, weten Willen, durven zijn

Resultaat Vaardigheden, 
verbeteren

Vernieuwen ontwikkelen





Ontwikkelingen in toezicht 

• Inhoud speelt meer dan ooit een belangrijke rol. 
• Meerdere perspectieven en 1 toezichtsvisie
• Hoge gronden en het moeras

– Missie, begrotingen, codes, en wetten
– En de wereld van de professional , de klant, de relaties 

tussen mensen, de dingen die gebeuren in het ondertussen
• Vertrouwen in de bestuurder 
• Zelf actief informatie ophalen 
• Reflectie en het goede gesprek 



Met je buurman/vrouw bespreken:

• In de context van je eigen organisatie of RvC/RvT: 

• Welke informatie zou jij op willen halen in het moeras 
(de praktijk van het hier en nu) ? 

• Waarom is deze informatie belangrijk voor goed 
toezicht? 

• Hoe zou je deze informatie op willen halen? 





Waarderend toezicht 

• Waarderend onderzoeken; de vragen die je stelt, het 
onderzoekende, het oordeel uitstellen 

• Meervoudig kijken; met anderen (het hele systeem, 
de RvT als team, jij als toezichthouder

• Ruimte in het gesprek; Ruimte om te zeggen, het niet 
weten, ruimte om te horen en te begrijpen, en 
instappen in het verhaal van iemand anders.  


