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Publiek verslag zelf-evaluatie RvT Proscoop 2021 
 
De RvT-leden hebben de zelf-evaluatie uitgevoerd op basis van de volgende thema’s: onderlinge 

samenwerking, professionalisering en verantwoordelijkheid, organisatie van de RvT, regels voor goed 

bestuur, tevredenheid RvT behaalde resultaten en doelen, competenties voor de opgave, verbinding 

met directie en management, voorzitterschap, samenwerkingspartner in het werkveld en 

vervolgstappen ten aanzien van toezichtkader.  Hieronder is per thema het evaluatiegesprek 

uitgewerkt.  

 

Onderlinge samenwerking  

Ten opzichte van vorig jaar heeft de RvT stappen gemaakt in de onderlinge samenwerking. Ondanks 

de COVID-19 maatregelen heeft elk RvT-lid goede invulling gegeven aan zijn of haar rol. In de RvT-

vergaderingen wordt het steeds zichtbaarder dat de rolverdeling, samenwerking en 

verantwoordelijkheden significant beter zijn geworden.  Daar is de RvT trots op. Daarnaast heeft de 

RvT meer zicht op hoe zaken lopen binnen de organisatie. Na het eerste opstart half jaar in 2019 heeft 

de RvT nu een volledig jaar gedraaid in (2020). Ook de nieuwe controller heeft een bijdrage geleverd 

aan het inzicht, dat de RvT heeft gekregen. De samenwerking binnen de commissies is goed verlopen. 

De RvT-leden zijn tevreden over de individuele bijdrages van de leden. Ook de samenwerking en 

afstemming met de directeur- bestuurder en manager bedrijfsvoering zijn binnen de commissies goed 

verlopen.  

 

Professionalisering en verantwoordelijkheid  

Het afgelopen jaar heeft de RvT meer gefocust op toezicht vanuit systeem om de basis op orde te 

krijgen zoals de commissies, aandachtsgebieden, inwerken van RvT-leden, het leren kennen van de 

interne organisatie, de ontwikkeling van het dashboard en in verbinding komen met de medewerkers. 

Voor dat laatste heeft de RvT een ‘benen op tafel overleg’ met de personeelsvertegenwoordiging, wat 

afgestemd is met de bestuurder. 

 

De RvT wil gevoel krijgen voor de externe omgeving en deze netwerken. Vanwege de COVID-

maatregelen zijn er geen (fysieke) bijeenkomsten meer geweest met de adviesraad. Tijdens de 

adviesraad krijgt de RvT relevante informatie over de externe omgeving en hoe er tegen Proscoop 

aangekeken wordt. De RvT ziet verbinding en contact met stakeholders als een aandachtspunt in haar 

professionalisering. 

 

Verder is de persoonlijke ontwikkeling van de individuele RvT-leden besproken. Elk RvT-lid geeft een 

eigen invulling aan de persoonlijke ontwikkeling. De toezichthouders volgen bijvoorbeeld 

intervisiebijeenkomsten of cursussen aan de NVTZ en een RvT-lid ontwikkelt cursusmateriaal voor 

opleidingen met betrekking tot intern toezicht. 
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Organisatie van de RvT 

De RvT-leden zijn tevreden over de organisatie van de RvT met specifieke aandachtsgebieden. Ook de 

vervanging van voorzitter is goed geregeld, o.a. in communicatie met de directeur-bestuurder. Verder 

waakt de RvT om niet één rol bij één persoon neer te leggen. We houden integraal toezicht.  

 

Regels voor goed bestuur 

Risicobeheersing is een aandachtspunt. Deze beheersing zal in de jaarcyclus ingebed moeten worden, 

waarbij de risico’s geregistreerd worden in een register. Daarbij wordt ook de kans, impact en termijn 

bepaald met eventuele mitigerende maatregelen. Het risicomanagement zou over het algemeen 

beschouwd kunnen worden vanuit een aantal belangrijke thema’s zoals: financiën, continuïteit, ARBO 

etc. De RvT stelt voor om dit punt één keer per jaar op de agenda terug te laten komen. Een ander 

punt is het structureren van de beoordelingen van de directeur-bestuurder door een bepaalde 

systematiek te hanteren, waarbij de zachte kant (persoonlijke ontwikkeling) expliciet besproken wordt 

met eventuele ontwikkelafspraken.  

 

Tevredenheid RvT behaalde resultaten  

In 2019 heeft de RvT een toezichtvisie (of -kader) opgesteld met focus op systeemtoezicht. De laatste 

jaren is de RvT hiermee vooral gericht geweest op de (gewenste) resultaten. Na de COVID-periode 

wordt een doel van de RvT om toezicht te houden op de recovery. Wat kan uit deze periode 

behouden blijven en wat niet. Waar is van geleerd? Veel organisaties denken bijvoorbeeld aan een 

hybride vorm, maar hiervoor zal beleid ontwikkeld moeten worden vanuit een visie. De 

verantwoordelijkheid die de RvT hierin ziet is om toezicht te houden op het beleid van de organisatie 

in plaats van alleen op de resultaten. In deze focus is de dynamische omgeving van de organisatie 

belangrijk, omdat er steeds meer netwerkgericht geopereerd wordt.  

 

De RvT ziet het als een kerntaak om toezicht te houden op de ‘Plan-Do’ (naast de check en act) van de 

organisatie. De keuzes voor de strategie van de organisaties zullen, volgens de RvT, gemaakt moeten 

worden vanuit een bepaalde visie. Al met al gezien vindt de RvT wel dat de organisatie de goede kant 

op beweegt. Verder voelt de RvT ook wel voldoende ruimte bij de directeur-bestuurder om mee te 

praten over de strategie- en visievorming. Er wordt afgesproken om hier een standaard onderwerp 

van te maken in de agenda.  

 
Competenties voor de opgave  

De RvT vindt verder dat de leden complementair aan elkaar zijn en als geheel goede invulling kunnen 

geven aan de collectieve verantwoordelijkheid. Daarnaast is de samenstelling en omvang van de RvT 

precies goed om geen blinde vlekken te ontwikkelen en elkaar scherp te houden op verschillende 

onderwerpen. Er zijn geen expliciete competenties, die de RvT mist om adequaat toezicht te kunnen 

houden. Iedere lid geeft een bepaalde invulling aan zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. 
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Herijkte focus en doelstellingen t.b.v. toezichtkader  

De focus van het toezichtkader moet weer herijkt worden. Doel is om meer betrokken te zijn in de 

koers en strategievorming. Acties zijn uitgezet om het toezichtkader te herijken en aan te vullen onder 

andere met betrekking tot strategische risicobeheersing en positionering van de organisatie in de 

markt.   

 
Raad van Toezicht, 
Mei 2021 
 


