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Verslag zelfevaluatie RvT Proscoop, 7 februari 2020 
 
Op 7 februari 2020 heeft de Raad van Toezicht (RvT) van Proscoop onder begeleiding van Caroline 
Wijntjes van de Erkende Toezichthouder haar jaarlijkse zelfevaluatie gehouden.  
 
Als hulpmiddelen zijn gebruikt het model van Bruce Tuckman en de piramide van Lencioni om te 
kijken naar teamontwikkeling en samenwerking.    
 

Algemeen: 
Deze geheel nieuwe raad is in deze samenstelling nu elf maanden operationeel. Over het algemeen 
overheerst binnen de RvT het gevoel dat we op de goede weg zijn, maar ook nog voor een deel aan 
het inwerken zijn qua inhoud, processen en teamvorming.  
 

Individueel: 
Individuele evaluatie vindt plaats doordat iedere toezichthouder in de voorbereiding zijn eigen 
functioneren heeft geëvalueerd. Deze wordt besproken samen met de feedback van de collega-
leden. De diversiteit in achtergrond van de leden komt positief naar voren. Aandachtspunten voor 
het komend jaar worden benoemd.  
 

Evaluatie van het toezicht in 2019 aan de hand van het Toezichtsplan 2019 en 
vervolgstappen voor 2020: 
 
Resultaten: 
Er is een strategisch plan tot stand gekomen waaruit de toegevoegde waarde van Proscoop blijkt 
en deze is opgesteld met betrokkenheid van interne en externe stakeholders.  
Strategisch plan is verwerkt in OGSM. Hierbij is stakeholderonderzoek in betrokken.   
De RvT vindt dat zij als RvT meer betrokken kunnen worden als sparringpartner. De RvT kan 
meedoen in de procesontwikkeling van de strategie, waarin de RvT een adviserende rol heeft.  
RvT-leden kunnen meer het initiatief nemen in de organisatie of daarbuiten aan te schuiven en met 
wie (delegatie RvT is ook mogelijk). 
 
Proscoop ‘in control’ is, de PDCA-cyclus draait en er is een dashboard ontwikkeld.  
Proscoop is financieel in control. Het nieuwe reglement RvT is in concept klaar maar nog niet 
goedgekeurd. De RvT wil de doelen met de directeur/bestuurder SMART formuleren. Het dashboard 
heeft een eerste aanvang, maar is niet klaar. Er worden goede discussies gevoerd over het zichtbaar 
maken van de maatschappelijke impact. Dit is een lastig item om meetbaar te maken en dus ook te 
monitoren. Belangrijk onderdeel aangezien de raad van toezicht formuleert vanuit het 
maatschappelijk perspectief. 
 
Goed werkgeverschap en de bestuurder is optimaal gefaciliteerd door de RvT om gestelde doelen 
te realiseren.  
Dit is goed gegaan, ook open eindjes van de vorige RvT zijn naar tevredenheid opgelost. 
Aandachtspunten worden met de bestuurder besproken.  
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De RvT als geheel en haar individuele leden hebben leermomenten gehad en zich daardoor 
individueel en als team ontwikkeld.  
Dit is wel gebeurd, maar zou meer ruimte moeten krijgen. RvT-leden willen elkaar beter leren 
kennen als mens en als team. Tussentijds bellen of afspreken (1 op 1) is een eerste goede stap.  
Er wordt afgesproken dat er niet alleen 1x per jaar een zelfevaluatie plaatsvindt, maar ook een ‘nazit’ 
na iedere vergadering. Deze biedt ieder RvT-lid de gelegenheid om na te praten over wat er in de 
vergadering is gebeurd en om daarvan te leren. 
 
Er is een toezichtkader uitgewerkt.  
Er is een toezichtkader uitgewerkt. Echter een toetsingskader met meet- en merkbare punten 
waarop de raad controleert en toetst ontbreekt nog. Deze zullen worden toegevoegd aan het 
dashboard.  
 
De structuur, inhoud en het functioneren van de commissies is helder.  
De commissie financiën loopt goed. Wel mag er meer aandacht zijn voor het maken van keuzes in 
projecten. De andere commissies zijn zich nog verder aan het vormen als het gaat om de inhoud en 
proces. Aandacht voor behandeling van onderwerpen die voor de gehele RvT zijn en informatie die 
wordt teruggekoppeld naar de gehele RvT kan ook beter gestroomlijnd worden.  
Er wordt afgesproken dat de commissies hun eigen opdracht en resultaten, en op welke wijze ze dit 
terugkoppelen, gaan formuleren. 
 
Het systeemperspectief waarvan uit de raad in 2019 heeft toezicht gehouden gaat verschuiven naar 
een maatschappelijk perspectief waarin de burger centraal staat. Het toezichtsplan zal hierop 
aangepast worden.  
 
 
Samenwerking met de directeur-bestuurder en vooruitblik: 
 
Caroline Wijntjes bespreekt met de RvT het gesprek wat zij voorafgaand aan deze dag heeft gehad 
met de bestuurder waarin deze aangeeft wat hij graag wil behouden en veranderen in de relatie met 
de RvT.  
Er wordt vanuit de raad de wens uitgesproken om aparte ‘benen op tafel’ discussies te organiseren 
met de bestuurder. Dit kan buiten de vergaderingen om, maar ook door bijvoorbeeld een specialist 
uit te nodigen in de vergadering.  
 


