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2 november 2021

Masterclass Onvrijwillig - Lessen uit 

gedwongen vertrek van bestuurders

Pieter Wijnsma besteedt aandacht aan de factoren, die 

kunnen leiden tot het (min of meer) gedwongen vertrek van 

bestuurders en wat bestuurders en toezichthouders kunnen 

doen om het risico daarop te minimaliseren. 

Pieter Wijnsma

Volgende bijeenkomst



Vandaag

Rolf Robbe

Masterclass Toeschouwer of 

Toezichthouder

- Op zoek naar een goede balans 

tussen afstand en nabijheid -

Leerlijn Goed Bestuur



TOESCHOUWER

OF

TOEZICHTHOUDER?

Op zoek naar een 
goede balans 

tussen afstand en 
nabijheid.
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ROLF ROBBE

Training en onderwijs

Toezichthouden

Tekstschrijven

rolfrobbe@gmail.com
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KENNIS
MAKEN
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Wie ben je?

Wat doe je?

Wat heb je met 
toezichthouden?



PROGRAMMA

▪ Rollen en verantwoordelijkheden

▪ Dilemma’s en keuzen 

▪ Kwaliteiten van de toezichthouder

▪ Uitproberen tactieken 

▪ Interactief

▪ Jouw inbreng
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TOESCHOUWER OF TOEZICHTHOUDER?
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Aanmoedigen en uitfluiten Samen doen en meewerken 

Gele kaart en 

terugfluiten Begeleiden 

en corrigeren



DE TOEZICHTHOUDER …

▪Houdt toezicht op alle beleidsterreinen

▪Staat het bestuur met raad terzijde

▪Is werkgever van het bestuur 

▪Beoordeelt en evalueert het bestuur 
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TOEZICHT OP 10 BELEIDSTERREINEN

Wie zijn we, 
waarom 

bestaan we 
en wat 

doen we?

Hoe gaat het nu en 
hoe weet ik dat? 

Wat doen 
onze 

concurrenten?

Waar gaan 
we heen? 

Wat doen 
we als het 
tegen zit?

Welke mensen 
hebben we 

nodig? 

Hoe 
organiseren 

we het? 

Kunnen we 
het betalen?

Hoe weten we 
of we ons doel 

bereiken? 

Kan de 
bestuurder 

dit 
behappen? 
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KWALITEITEN 
TOEZICHTHOUDER 

Welke kwaliteiten zijn 
onmisbaar voor een goede 
toezichthouder?

❑ Noteren

❑ Delen 

❑ Uitwisselen 
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DE BESTUURDER …

▪bestuurt de organisatie op de 10 terreinen

▪is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de 
strategie, de beleidsbepaling, de resultaatontwikkeling en de 
relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen

▪legt verantwoording af aan de toezichthouder 

▪voorziet de raad tijdig van alle relevante informatie.
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GOVERNANCE …

▪Wat is dat?

▪Noteer in steekwoorden
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GOVERNANCE IS …

▪ besturing – aansturing

▪ wijze van besturen op lange termijn

▪ koers van deze organisatie op deze 
plaats met deze mensen

▪ intern en extern toezicht

▪ verantwoording en medezeggenschap

▪ een cultuur van met elkaar omgaan
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ÉÉN SPEELVELD, ÉÉN DOEL
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HET SPEL

Dialoog toezichthouder - bestuurder

• Informatie over resultaten van de 
organisatie 

• Uitleggen en verantwoording 

• Meningen en overtuigingen

• Afwegingen en besluiten

• Controle en meedenken
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KERN TOEZICHT HOUDEN 

Zet de bestuurder op alle beleidsterreinen de 
juiste acties en middelen in om de doelen van de 
organisatie te bereiken?

Hanteert hij een adequate 
besturingsfilosofie: 

motiveert, inspireert en 
faciliteert hij de mensen in 
de organisatie zo dat ze de 
doelen kunnen bereiken? 
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DILEMMA’S IN DE 
PRAKTIJK

Over afstand, 
nabijheid en
vertrouwen
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DILEMMA’S

Kies een dilemma

Formuleer je mening

Neem plaats in drie- of viertal 

Licht je keus van dilemma toe

Wissel mening en argumenten uit

Kom tot gezamenlijke uitspraak 

Een dilemma is een situatie of 
probleem waarin uit twee even 
onaantrekkelijke alternatieven moet 
worden gekozen. De keuze kan 
daarom niet alleen op logische 
gronden gemaakt worden. De weg 
om uit een dilemma te geraken is 
dan ook vaak een zeer persoonlijke 
keuze. Wikipedia
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AFSTAND OF NABIJHEID? 
TERECHT AAN ZET? 
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De toezichthouder wil dat het bestuur de afzetmarkt gaat vergroten.

De toezichthouder wil dat er meer winst wordt gemaakt om het eigen 
vermogen te versterken. 

De toezichthouder wil dat de bestuurder leden van managementteam ontslaat.

De toezichthouder wil dat de bestuurder meer budget vrijmaakt voor 
innovaties.

De toezichthouder wil meer professionalsering voor de medewerkers.

De toezichthouder wil een gesprek met MT/OR over de ontevredenheid van 
de werknemers.

De bestuurder vraagt de raad naar nieuwe doelen voor het strategisch plan.

De bestuurder meldt een financiële tegenvaller en vraagt de raad om een 
oplossing 



BLIJF IN JE ROL

• Ken je zelf: 
beschouw je -wettelijke- rol als toezichthouder 
(governance) 

• Onderzoek: 
wees nieuwsgierig en kritisch, neem ook het 
perspectief van de ander, neem afstand, raadpleeg 
bronnen en zoek samen naar de waarheid

• Reflecteer regelmatig op de rollen
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KEN JEZELF ALS 
TOEZICHTHOUDER

Beschouw je - wettelijke- rol als 
toezichthouder

▪Waarom zit ik hier? 

▪Wat is mijn drive? 

▪Wat is mijn toegevoegde waarde? 

▪Sta ik -nog- achter het doel van de 
organisatie? 

▪Kan ik mij -nog- verbinden aan de waarden 
en normen? 

▪Kan ik voldoen aan de verwachting die de 
Raad van mij heeft?
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BEN JIJ AAN 
ZET?

▪Vertel situatie die jij hebt 
meegemaakt.

▪Benoem het dilemma.

▪Wat is wijs? 
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HET SPEL

Werken met de tactieken in een casus.
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TOEZICHT OP 10 BELEIDSTERREINEN

Wie zijn we, 
waarom 

bestaan we 
en wat doen 

we?

Hoe gaat het nu 
en hoe weet ik 

dat? 

Wat doen 
onze 

concurrenten
?

Waar gaan 
we heen? 

Wat doen 
we als het 
tegen zit?

Welke mensen 
hebben we nodig? 

Hoe 
organiseren 

we het? 

Kunnen we 
het 

betalen?

Hoe weten we 
of we ons doel 

bereiken? 

Kan de 
bestuurder 

dit 
behappen? 
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4 TACTIEKEN

Zorg voor de 
juiste 

informatie

Voer een 
doelgerichte 

dialoog.

Zorg voor 
voldoende 
diepgang 

Blijf in je rol
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4 TACTIEKEN VOOR 10 BELEIDSTERREINEN

Zorg voor de juiste 
informatie

Voer een 
doelgerichte dialoog.

Zorg voor voldoende 
diepgang 

Blijf in je rol
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WAT IS JE ROL ALS TOEZICHTHOUDER? 

▪ Casus: De bestuurder wil fuseren met een andere organisatie

▪ Wat is de rol van de toezichthouder? 

▪ Heb ik voldoende informatie?

▪Wat zijn de consequenties voor de beleidsterreinen?

▪ Wat is het doel van het gesprek? 

▪ Formuleer vragen voor de bestuurder

▪ Neem plaats in vijftal

▪ Verdeel rollen: 3 toezichthouders, 1 bestuurder, 1 observant

▪ Voer het gesprek en kom tot een besluit.

▪ Evalueer
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KERN TOEZICHT HOUDEN 

Zet de bestuurder op alle beleidsterreinen de 
juiste acties en middelen in om de doelen van de 
organisatie te bereiken?

Hanteert hij een adequate 
besturingsfilosofie: 

motiveert, inspireert en 
faciliteert hij de mensen in 
de organisatie zo dat ze de 
doelen kunnen bereiken? 
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INFORMATIE

Het bestuur is je eerste 
bron.

Zoek zelf extra 
informatie.

Zorg voor de juiste -
hoeveelheid- informatie.

Stel de juiste 
informatievraag 

Stel de vraag aan de 
juiste persoon 

Gebruik je gezonde 
verstand 
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WELKE INFORMATIE HEB JE NODIG?

▪Wat moet je minimaal weten?

▪Bevraag alle relevante beleidsterreinen

▪Wat is de informatievraag?

▪Hoe kom je erachter?
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DIALOOG

Stel thema vast.

Formuleer doelstelling.

Luister en vraag door.

Gebruik elkaars kwaliteiten.

Denk mee met de anderen, 
denk samen (‘ja, en’).  

Neem even afstand 

Stel kritische vragen:

- Wat bedoel je? 

- Klopt het?

- Waarom doe je de dingen 
zoals je ze doet?
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WAT IS JE ROL ALS TOEZICHTHOUDER? 2

▪ Casus 
De bestuurder wil een nieuwe productlijn ontwikkelen. Daarvoor is 
een externe financiering nodig van een substantieel bedrag.

▪Wat is de rol van de toezichthouder? 

▪ Bevraag alle relevante beleidsterreinen

▪ Heb ik voldoende informatie?

▪ Wat is het doel van het gesprek? 

▪ Voer het gesprek en kom tot een besluit.
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TERUGBLIK

Wat heb je geleerd?

Heb je dat op een 
plezierige manier geleerd?

Wat wil je nog meer leren?
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DIEPGANG

Stel vragen op steeds 
diepere niveaus: 

- situatie 

- gedrag 

- kennis en vaardigheden

- overtuigingen  

- identiteit.
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Niveaus Omschrijving Voorbeeldvragen 

Situatie Hoe ziet het hier en nu 

er concreet uit?

Welke diensten/producten bieden we aan?

Wie zijn erbij betrokken?

Wie zijn onze klanten?

Welke informatie heb je (nodig)?

Wanneer doet het probleem zich voor?

Waar speelt het zich af?

Gedrag Wat doen betrokkenen? Wat doen we precies?

Waar doen we dat?

Wie moeten iets doen?

Wat doen onze concurrenten?

Hoe en met wie werken we samen? 

Kennis en 

vaardigheden

Welke expertise en 

kwaliteiten hebben we 

nodig?

Welke kwaliteiten hebben we in ons bedrijf 

Waar zijn we goed in?

Hoe pakken we het aan?

Hebben we de zaken onder controle?

Kunnen we het aan?

Overtuigingen Welke mening en 

opvattingen, normen en 

waarden motiveren je en 

sturen het gedrag aan? 

Waarom doen we de dingen zoals we ze doen?

Waarom vinden we dit zo belangrijk?

Gaan we voor de hoogste winst?

Hoe behandelen we onze klanten?

Hoe behandelen we onze werknemers?

Op welke andere organisatie willen we vooral of juist niet lijken? 

Identiteit Waar doen we het 

allemaal voor?

Hoe past dit bij mij?

Wat maakt onze organisatie waardevol voor deze samenleving? 

Hoe willen we / wil ik overkomen?

Waar zijn we / ben ik trots op en waarom?


