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Beleidskader toezicht en toezichtrapport 2017: 
Evaluatie governance 3 jaar na invoering van de Wet toezicht 2016

Aanpak: 
 Samenwerking met het Zijlstra Center 
 Zelfevaluatie door CBO’s op basis van vragenlijst CvTA
 Analyse rapportages door het Zijlstra Center
 Gesprekken in focusgroepen over ‘rode draden’
 Eindrapportage door het Zijlstra Center obv zelfevaluaties en uitkomst 

focusgroepen
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Evaluatie governance
Aanpak 



Uitgangspunten voor zelfevaluatie cbo’s:

 Alle gremia binnen de organisatie betrekken: RvT, bestuur, directie, 
rechthebbenden, medewerkers, . .

 Eén rapportage per CBO, maar met input verschillende gremia tot stand 
gekomen.

 Onderverdeeld in 3 blokken:
o Blok 1 - Introductie
o Blok 2 - Het nu
o Blok 3 – De toekomst 
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Zelfevaluatie
Vragenlijst



Blok 1: Introductie

 Zelfevaluatie?
 Toezichtsvisie: Waarom, waartoe en hoe wordt toezicht gehouden?
 Maximale benoemingstermijnen?
 Profielschetsen?
 Gedragscode integriteit?
 Professionalisering?
 Diversiteit?
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Vragen – blok 1: Introductie



Blok 2: Het nu

 Typering huidige werking van de besturing en het toezicht?
 Wat is er veranderd sinds de invoering van de wet? Wat niet? Welke 

keuzes gemaakt? Welk effect van de keuzes?
 Wat zijn de effecten van de governance wijziging voor het interne 

toezicht?
 Wat merken de rechthebbenden van de governance wijziging?
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Vragen – blok 2: Het nu



Blok 2: Het nu (vervolg)

 Waarin helpt de governance wijziging bij het realiseren van de doelen? 
En waar belemmert het?

 Waarin helpt de governance wijziging bij het beheersen van de risico’s? 
En waar belemmert het?

 Tav cultuur: Hoe typeert u de onderlinge samenwerking en dynamiek 
tussen de verschillende gremia? 

 Op welke manier is binnen de organisatie aandacht voor gedrag en 
cultuur?
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Vragen – blok 2: Het nu



Blok 3: De toekomst

 Wat zou de ambitie moeten zijn van de CBO als het gaat om de 
governance?

 Wat zijn de eerste 3 maatregelen die nodig zijn om dit te 
bereiken? 
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Vragen – blok 3: Toekomst



 Zelfevaluatie en rapportage door cbo’s - uiterlijk 1 april 2021

 Analyse rapportages door Zijlstra Center – april/mei 2021

 Gesprekken met groepen van cbo’s over de rode draden uit de analyse 
– mei/juni 2021

 Eindrapportage door het Zijlstra Center – juni/juli 2021
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Tijdspad



Vragen?
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Zelfevaluatie governance
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