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De afsluiting 

Onder leiding van Caroline de Weerdt (jurist bij Geelkerken Linskens Advocaten en curator bij 

Maevita) en Hekon Pasman (Bosman & Vos) wordt het symposium tijdens middels een plenaire 

discussie afgesloten. Vanuit haar rol als curator gaat Caroline de Weerdt in op vragen tijdens de 

behandeling van de aanbevelingen. 

 

Uit de besprekingen over netwerksamenwerking wordt als dilemma naar voren gebracht:  

Durven wij als raad van toezicht de arena te organiseren samen met kritische vrienden?   

Carolien: De raad van toezicht dient als onderdeel van een openbaar netwerk volkomen geïnformeerd 

te worden en zich te laten informeren door haar omgeving; het is daarom van belang om ook zelf als 

RvT een kritische omgeving te creëren met verschillende ideeën.  

Vraag vanuit de zaal: hoe organiseer je een arena en wie zouden kritische vrienden kunnen zijn?  

Carolien: Een dialoog met eigen gremia kan daartoe dienen. Ga zowel in gesprek met de 

ondernemingsraad, cliëntenraad en medewerkers uit de eigen organisatie.  

Bij externe gesprekspartners  kan gedacht worden aan contacten vanuit brancheniveau maar ook valt 

er veel te halen uit contacten met collega instellingen. 

 

Hoe zo’n ‘arena’ er uit kan zien is te vinden op de website van DRIFT.  

 

Het gesprek over Particuliere dienstverlening levert het dilemma op:  

Hoe toets je “burgerlijke ongehoorzaamheid” van de innoverende en vernieuwende bestuurder als 

ondernemer? En formuleert zelf als aanbeveling: Heb vertrouwen in je bestuurder. Toets aan de 

bedoeling 

 

Carolien reageert:  Burgerlijke ongehoorzaamheid, mits beredeneerd en bínnen de wetgeving, moet 

mogelijk zijn. Keuzes maken mag, experimenteren mag ook. Voor de RvT is belangrijk dat de inhoud 

van de experimenten en de evaluatie hiervan heel duidelijk vast worden gelegd. Documenteer wat er 

echt toe doet maar draai het proces niet om zodat het bureaucratisch wordt. Leg de input en feedback 

vanuit de achterban goed vast. Geef ruimte maar houdt in acht ‘waar staan we’. Een doelstelling is als 

een stip in de ruimte die niet vast ligt maar documenteer waarom besloten werd die stip te 

verplaatsen. 

 

Uit de bespreking over Organisatiebelang of cliëntbelang komt als dilemma naar voren: 

organisatiebelang boven cliëntbelang houdt transitie tegen. Als aanbeveling: Samenwerken, 

transparantie / kwetsbaarheid tonen. 

Carolien als advies hierop: Bij elke nieuw dilemma  is het van belang af te wegen: “Waar ben je voor? 

Voor organisatie- of cliëntbelang?” en (de redenen over) deze besluitvorming schriftelijk vast te 

leggen. Neem daarbij ook goede zorg voor bijvoorbeeld gebouwenbeheer en personeel; ook als het 

organisatiebelang als geheel daarbij ondergeschikt is. Maak gedegen plannen en leg deze vast.  

Daarnaast geeft Carolien als aandachtspunten mee: 

Let op bij concurrentiebelang; dit kan een struikelpunt zijn tijdens een transitieproces. 

Blijf onderzoeken tijdens het traject van aanbesteding en subsidietenders, en ook ná het verkrijgen 

van een opdracht: is de subsidie nog terecht, er is vraag in de markt? Blijf dit proces onderzoeken en 

evalueren.  

https://www.gl-advocaten.nl/
http://www.bosmanvos.nl/
https://www.drift.eur.nl./
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Fuseren en/of combineren 

Als dilemma wordt een vraag neergelegd: Hoe verandert de rol van de raad van toezicht in relatie tot 

de rol van de bestuurder; bij fusie en andere vormen van niet-vrijblijvende samenwerking? Denk aan: 

nieuwe risico’s, het eigen netwerk van toezichthouders, een actievere rol.  

Aanbeveling: richt je zelf als raad van toezicht tot de raad van bestuur, het ‘hoe’ is indirect bij 

coalitievorming ook van de raad van toezicht. Heb aandacht voor de rol van de raad van toezicht 

richting stakeholders. 

 

Carolien: Kan samenwerken en een fusie onderdeel zijn van een transitie? Ja dat kan: er ontstaat juist 

meerwaarde bij samenhang óver de kolommen heen. Coalitievorming beoogt een groter belang boven 

de rol van de bestuurder. Daardoor zijn belangrijke punten van aandacht voor raden van toezicht bij 

fusie of uitbreiding: zorg voor voldoende en tijdige informatie, laat je grondig voorlichten;  zorg er voor 

dat risico’s worden benoemd en vastgelegd én ook de voordelen er van. Daarmee legt de RvT de 

basis van de besluitvorming vast en kan er verantwoording voor genomen worden. 

 

Juist rond dit punt,  de mate/hoeveelheid van vastlegging ontstaat nog enige discussie. Naast de 

genoemde zaken uit praktijkervaring wat juist wél vast te leggen is er ook tegengeluid om juist minder 

vast te leggen (om bureaucratie te voorkomen en vernieuwing mogelijk te blijven maken).  

Juist door discussie leren toezichthouders elkaar kennen (feitelijk een bijzaak) maar waardoor 

commitment groeit, met als resultaat dat dit tegelijkertijd in het belang is van cliënt en dienstverlening. 

 

 

 

 

 


