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Verslag van de Inspiratiedag op 6 december 2019 ter afsluiting van de eerste Challenge ‘Vernieuwing toezicht in Welzijn’ 

 

‘Voor toezicht op netwerken moet basis eigen toezicht op orde 

zijn’ 

Toezichthouders die een beter toezicht op netwerken willen, moeten eerst zorgen dat de 

basis van het toezicht op de eigen organisatie op orde is. Dat is de belangrijkste conclusie 

van de deelnemers aan de inspiratiebijeenkomst ‘Vernieuwing toezicht in Welzijn’ die op 6 

december 2019 heeft plaatsgevonden bij de NVTZ in Utrecht. 

‘We realiseren ons dat we 

een goede toezichtvisie 

nodig hebben. Dat helpt 

als er veel op je af komt,’ 

aldus Marion Corte, 

toezichthouder bij 

welzijnsorganisatie 

PlusPunt Zandvoort. 

PlusPunt is een van de 

deelnemers aan de Lokale 

Innovatie Challenge die op 

deze inspiratiebijeenkomst 

officieel werd afgesloten. 

In de challenge 2019 

hebben raden van toezicht 

met hun bestuurders 

onderzocht wat er allemaal 

komt kijken bij het toezicht 

op netwerken en wat dat 

betekent voor hun eigen 

rol en hun ambities. ‘Het is 

een proces geweest van 

visie ontwikkelen en van doen,’ aldus dagvoorzitter Barbara Geurtsen die verantwoordelijk is 

geweest de ontwikkeling en begeleiding van de challenge. 

Welzijnsorganisaties participeren steeds vaker in netwerken waarin vaak op gemeentelijk 

niveau wordt samengewerkt met andere organisaties in het sociaal domein. Het toezicht op 

de netwerken staat echter nog in de kinderschoenen. Er ligt geen blauwdruk klaar met ‘tips 

en tricks’. ‘We moeten een weg zoeken om zaken op tafel te krijgen, in een samenspel van 

toezichthouders en bestuurders,’ zegt Joger de Jong. Joger heeft als brancheambassadeur 

Welzijn van de NVTZ er voor gezorgd dat betrokken bestuurders en toezichthouders in de 

welzijnssector en toezichthouders elkaar weten te vinden. Verdiwel (Vereniging voor 

directeuren/bestuurders van organisaties voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening), 

Sociaal Werk Nederland en de NVTZ overleggen steeds vaker over de ontwikkelingen en 

maatschappelijke uitdagingen. 

De Innovatie Challenge ‘Vernieuwing Toezicht in Welzijn’ 

is een leer- én innoveertraject voor raden van Toezicht en  

hun bestuurders van sociaal werkorganisaties. Het leerproces 

daagt de deelnemers uit om anders te kijken én te gaan  

doen. Want één ding is duidelijk: de complexe (genetwerkte) 

context waarin uw sociaal werkorganisatie zich beweegt, 

vraagt om een nieuw perspectief en bijbehorende werkwijze. 

De methodiek van dit leer- en innoveertraject is gebaseerd op 

design thinking. Deelnemers aan de challenge ervaren dit 

proces als een inspirerende wijze om complexe vraagstukken 

op het gebied van governance ‘behapbaar’ en op 

vernieuwende wijze te beantwoorden. 

De Lokale Innovatie Challenge is een initiatief van de NVTZ 

en is in samenwerking met Verdiwel, Sociaal Werk Nederland 

en bureau Barbara Geurtsen tot stand gekomen. De 1e editie 

in 2019 was direct volgeboekt. Zeven raden van toezicht 

namen deel met hun bestuurders. De afsluiting van deze 

editie vond plaats met een Inspiratiedag voor toezichthouders 

van welzijnsorganisaties. 
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Ontwikkelingen 
René Verkuylen, directeur/bestuurder van welzijnsorganisatie Dock in Rotterdam en 

bestuurslid van Sociaal Werk Nederland en Verdiwel, signaleert dat het sociaal domein en  

de plaats van welzijn daarbinnen steeds meer aandacht krijgt. ‘Dat is positief maar preventie 

blijft een belofte. Als je bijvoorbeeld wilt investeren in preventieve jeugdhulp betekent dat 

nogal wat. Je zou dan veel meer jongerenwerkers moeten aannemen. Maar dat geld komt 

maar niet. Ook zullen we meer moeten samenwerken met al die andere aanbieders in het 

sociaal domein. Dat is een positieve uitdaging. Maar wel een pittige, want we zijn er nog lang 

niet.’ 

Daarnaast ziet hij dat gemeenten zich bij het inkopen vaker richten op maatschappelijke 

opgaven. ‘Voor ons zijn dat armoede, werk, wonen, gezondere leefstijl. Gemeenten willen 

coalities van partners die samen die vraagstukken oppakken. De bestuurlijke opgave is 

mega. Dan moet je je instituutsbelang ondergeschikt maken aan je bijdrage aan de 

maatschappelijke opgave. Ik merk dat ik steeds meer tijd besteed aan samenwerking met 

andere organisaties en ik vraag me regelmatig af: wat bestuur ik nog? En als toezichthouder 

zul je je afvragen: waar houd ik toezicht op? 

Hij is geen voorstander van het optuigen van nieuwe structuren, want dit zou tot stapeling 

leiden. ‘Je zult horizontaal en verticaal meer moeten stretchen en elkaar meer moeten 

ontmoeten.’ IJkpunten kunnen volgens hem bijvoorbeeld zijn: waarde gedreven toezicht, 

maatschappelijke legitimatie en klantwaarde. ‘Je wilt geen bestuur en een raad van toezicht 

voor je samenwerkingsverband,’ reageert bestuurder Lucien Peeters van Forte Welzijn uit 

het oosten van Gelderland instemmend vanuit de zaal. Gonny van Loon, toezichthouder uit 

het zuiden van het land, geeft aan dat zij toezichthouders van partner-organisaties 

uitnodigen voor vergaderingen van de raad van toezicht. ‘We doen dat over en weer. De 

winst zit in de contacten. Vervolgstappen worden zo sneller gezet, op deze manier ontstaat 

een netwerk.’ 

NVTZ-Directeur Marius Buiting deelt een aantal observaties met de zaal. Hem valt op dat 

toezichthouders een bredere blik hebben dan tien jaar geleden. Dat ze pro-actiever zijn 

geworden om signalen op te vangen uit de samenleving. Tegelijk constateert hij dat 

Nederland ‘institutioneel niet is voorbereid op de samenleving van straks’. ‘We zijn heel 

institutioneel op onderdelen en daardoor is er weinig samenhang. Er is weinig aansluiting op 

burgerinitiatieven. En de verantwoording van de eigen organisatie is vaak belangrijker dan 

de bijdrage die de eigen organisatie levert aan de maatschappelijke opgave.’ Daarnaast 

verwijst hij naar het onderzoek ‘De veranderende gemeente’ van prof. dr. Thijs Homan die 

constateert dat er zoveel verandertrajecten zijn dat er geen ‘landingsbanen’ voor zijn en dat 

ambtenaren dan overgaan tot het parkeren van de projecten op ‘rangeerterreinen’. Maar 

Homan constateert ook dat bij gemeenten juist veranderingen hebben plaatsgevonden op 

terreinen waar weinig publieke aandacht voor is. ‘ Ook spreekt hij van ‘veranderfonteintjes’: 

dat zijn mensen binnen organisaties die toekomstgericht veranderen, maar die dit doen 

onder de ‘waarnemingsradar van bestuurder en toezichthouders.’ Volgens Buiting moeten 

we toe naar een dynamische vorm van toezicht. Omdat toezichthouders aan  veel 

gesprekstafels zitten roept Buiting op tot een actieve vorm van maatschappelijke 

beïnvloeding. 
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Lessen 
Barbara Geurtsen staat stil bij de uitgangspunten van de Lokale Innovatie Challenge 2019. 

Interessant is dat in de Governancecode Sociaal Werk uit 2016 al is opgeschreven dat ‘De 

toezichthouder overlegt met de toezichthouders van de partnerorganisaties om te voorkomen 

dat er gaten in het toezicht vallen.’ De sector loopt voorop maar dat wil niet zeggen dat 

pasklare antwoorden klaarliggen. De vraag hoe het toezicht op netwerken moet worden 

ingevuld, is een zoektocht die begint met bewustwording van de verschillende perspectieven 

van de toezichthouder (toezicht op de eigen organisatie die participeert in het netwerk, 

toezicht op de opgave van het netwerk als geheel). De challenge is begonnen met zeven 

teams van toezichthouders en bestuurders uit verschillende delen van het land. In vier 

bijeenkomsten van 2,5 uur zijn ze bezig geweest met bewustwording en vooral met 

praktische zaken. Opdracht aan de teams is van begin af aan geweest om de ontwikkelvraag 

‘klein’ te maken, bijvoorbeeld door te kiezen voor een concreet netwerk  in een bepaald 

gebied. Zodat er een afgebakende omgeving ontstaat om te leren en uit te proberen. Zo kan 

door ‘doen’ gelijk in de praktijk inhoud worden gegeven aan toezicht houden op netwerken. 

Drie organisaties geven een korte presentatie: PlusPunt Zandvoort, IMW Tilburg en Dock 

vertellen over hun ervaringen en inzichten. PlusPunt heeft ingezet op het toezicht op de 

thema’s zelfredzaamheid en samenredzaamheid. ‘Maar al vrij snel kwamen we tot de 

conclusie dat we moesten nadenken over onze rol als raad van toezicht. Wie zijn wij als raad 

van toezicht? We realiseren ons dat we een goede toezichtvisie nodig hebben voordat 

thema’s als zelfraadzaamheid en zeggenschap aan de orde kunnen komen. Dat helpt bij 

alles wat op je afkomt,’ aldus toezichthouder Marion Corte. ‘De challenge heeft ons erg 

geholpen. We zaten nog kort in de raad van toezicht. We zijn ons meer bewust geworden 

van onze rol.’ 

Ook Ilja van den Hoek, bestuurder van IMW Tilburg, geeft dat zij de verwachting hadden in 

de challenge structuuroplossingen vanuit bestaande kaders voor het toezicht aangereikt te 

krijgen. Tijdens het leerproces van de challenge ontstond het inzicht dat toezicht op 

netwerken mogelijk vraagt om een hele andere invulling van het toezicht. Ook werd duidelijk 

in de challenge dat we eerst nog grondiger moesten formuleren ‘waar we van zijn’. Binnen 

IMW is vervolgens een traject op gang gekomen waarin samen met medewerkers, OR en 

Managementteam gezocht is naar het antwoord op de vraag ‘wat wil IMW bereiken met de 

coöperatie?’ Ze wijst erop dat vervolgens met de raad van toezicht het gesprek op gang is 

gekomen over hoe verantwoording moet worden afgelegd richting andere belanghouders. En 

hoe de raad van toezicht kan bijdragen aan het legitimeren van de toegevoegde waarde van 

de coöperatie én van IMW in de coöperatie. Van den Hoek: ‘Daar zijn we nog niet klaar mee. 

Wel is duidelijk dat we geen oplossing moeten zoeken in bestaande structuren voor 

governance.’ 

Gaby Baaijens, toezichthouder bij Dock dat actief is in grotere gemeenten in het westen en 

midden van het land, legt uit dat Dock deelneemt in heel veel netwerken. ’Wij zijn nog niet 

klaar met de challenge. We hebben het gevoel dat we net zijn begonnen aan dit project. 

Dock is een fusieorganisatie met een raad van toezicht die bestaat uit zeven personen en er 

is een nieuwe bestuurder aangetreden. ‘We zijn onderling aan het zoeken hoe we het 

toezicht willen vormgeven. We zijn bezig met een toezichtvisie en een toezichtplan. We 

denken nu bijvoorbeeld na over de zichtbaarheid van de raad van toezicht binnen de 

organisatie. We willen dat medewerkers ook informatie brengen.’ 
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Maatschappelijke opgave 
Monique Spierenburg, adviseur lokaal organiseren bij Vilans, geeft inzicht in lopend 

onderzoek. Op 11 januari zal Vilans een publicatie over governance in netwerken uitbrengen. 

Zij heeft praktijkonderzoek gedaan. ‘We gaan toe naar horizontale governance op 

dynamische netwerken waarbij meer vanuit de maatschappelijke opgave wordt gekeken naar 

de rol van de eigen organisatie.’ Dat heeft tot gevolg dat het belang van de eigen organisatie 

ondergeschikt wordt aan het maatschappelijke belang. ‘Dat kan dus ook betekenen dat je 

minder inkomsten ontvangt. Dat heeft veel impact.’ 

Toezichthouders moeten als het aan haar ligt, nadenken over vragen als: levert een netwerk 

meerwaarde op en hoe toets je dat? Wat is de maatschappelijke opgave? Zitten de goede 

partners in het netwerk? Heeft de toezichthouder een rol en hoe richt je het toezicht in 

(bijvoorbeeld via een commissie netwerk in de eigen raad van toezicht)? Aan wie legt het 

netwerk verantwoording af? (aan de gemeente, de verzekeraar?) Waar komt de opbrengst 

van de samenwerking te liggen? ‘Het helpt het soms om het gesprek te voeren vanuit het 

perspectief van degene waarvoor we het doen,’ aldus Spierenburg die meer in het algemeen 

adviseert om het toezicht zo ‘lean’ mogelijk te houden. 

Worstelen met belangenconflicten 
De deelnemers van de inspiratiebijeenkomst gaan vervolgens in verdiepingssessies met 

elkaar in discussie. Centraal staan de worstelingen die zij meemaken en de 

belangenconflicten. Tijdens de plenaire terugkoppeling komen een aantal praktische 

voorbeelden naar voren. Zoals het belang van gelijkwaardigheid in het netwerk. Als een 

organisatie deel uitmaakt van een netwerk met een hele grote partner, hoe organiseer je dan 

het overleg met de andere raad van toezicht? ‘Echte samenwerking kan pas tot stand komen 

als je gelijkwaardig bent,’ is een conclusie. Om elkaar beter te leren kennen, is in Den Bosch 

een beurs georganiseerd, een avond waarop alle professionals en betrokkenen inclusief 

toezichthouders van een netwerk door speeddating en een quiz kennis hebben gemaakt. De 

avond is een groot succes geworden. Elders in het land leidt het netwerk tot het gezamenlijk 

inkopen van ondersteunende diensten. Maar er zijn ook dilemma’s. Een raad van toezicht wil 

overleg met andere raden van toezicht uit een netwerk en de bestuurder van de eigen 

organisatie is daar faliekant op tegen. Verder komen vragen op over hoe je aan de financier 

en de burger kunt laten zien wat 

de effecten van de dienstverlening 

zijn. En naar voren komt dat een 

netwerk niet overal de oplossing 

voor is. 

Aan het eind van de bijeenkomst 

is afscheid genomen van Joger de 

Jong als brancheambassadeur. 

Hij wordt opgevolgd door Barbara 

Geurtsen. Zij kondigt aan dat er in 

2020 weer een Lokale Innovatie 

Challenge zal plaatsvinden. 

Informatie over de 

aanmeldingsprocedure vindt u 

hier. 

Wordt uw raad van toezicht ook koploper? De 

inschrijving voor de 2e editie van de Innovatie Challenge 

is geopend! Het aantal plaatsen is beperkt. Meer weten of 

aanmelden samen met uw bestuurder? Leest u hier dan 

verder. 

Nieuw: deelname ook mogelijk voor lokale of 

regionale netwerken 

Deze 2e editie biedt de mogelijkheid om gezamenlijk met 

bestuurders en toezichthouders een visie op toezicht op 

netwerken te ontwikkelen. 

Waarna u dan samen een bijpassende eigentijdse 

werkwijze ontwikkelt en beproeft in uw locale of regionale 

network.  U ontwikkelt dan samen bijpassende eigentijdse 

werkwijze ontwikkeld en beproefd in uw lokale of regionale 

netwerk. Zo ontstaat een ‘living lab’ omgeving waarin u 

samen leert, verbindt en innoveert. Deze mogelijkheid is 

beschikbaar voor maximaal 3 netwerken. 

https://www.toezichtinwelzijn.nl/challenge2020
https://www.toezichtinwelzijn.nl/challenge2020

