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Waardecreatie: het gesprek op een hoger niveau



Ronald Stevens

• Hoofddocent Public Auditing, Zijlstra center – VU

• Voorzitter auditcommissies publieke sector

• Directeur Stevens Consultancy 

• Toezichthouder Onderwijs

• Opleider auditoren in publieke sector

• Kennispartner INK – EFQM assessor 

• Voorzitter kwaliteitsraad MBO netwerk

• Perspectief van toezicht en audit!
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Complexe vraagstukken 

Enkele krantenkoppen:

• “Lijstjes afvinken verbetert onderwijs niet”

• “Opstand der commissarissen”

• “Pas op, of we gaan je toetsen”

• “Hoeveel toezicht kan een toezichthouder houden?”

• “Wat leer je van je fouten, daar gaat het om”

• “NS – top zag niks en hoorde niks”

• “Universiteit niet beter door keuring”

• “Hard oordeel over werkcultuur NFI”

• “We bereiken bepaalde risico-doelgroepen niet”

• “Bestuurlijk handelen, onder verscherpt toezicht”



“Getting off the dance floor and going to the balcony”

© Heifetz, R.A. and Linsky, M. (2006). Get on the balcony. 

Why leaders need to step back to get perspective. 

Harvard Business School Publishing Company.
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Complexe werkelijkheid

©EFQM 2012



Organisaties als levende systemen

Bron: Artikel uit HRM Handboek 'Organisatie als levende systemen' door Gerda van Dijk en Freek Peters, 
november 2011



Met een gelaagde werkelijkheid



Een werkelijkheid die
meervoudig,    meertalig,    meerduidig is
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Perspectieven van kijken





Betekenis voor: 

• Controllers

• Auditoren

• Adviseurs

• Bestuurders 

• Toezichthouders

➢ In welke ontwikkelingsfase bevindt zich de instelling/organisatie?

➢ Welk perspectief domineert ons denken en handelen? 

➢ Welk perspectief helpt de ontwikkeling van de instelling/organisatie?

➢ Hoe acteren we vanuit de verschillende perspectieven?

➢ Kunnen actoren handelen vanuit verschillende perspectieven?

➢ Wanneer zetten we welk perspectief in? 



Toezichthouder



Onder het vergrootglas



❖Meekijker

❖Bestuurder op afstand

❖Regeldenker

❖Aanwijzer

❖Risicofetisjist

❖Cijferkonijn

❖Inspecteur

❖Meerijder

❖Controleur



Kenmerkende interventies?



Type interventies?

• Bestuurder verantwoordt zich vooral achteraf

• Agendasetting vooral bepaald door bestuurder

• Informatie in hoofdzaak via bestuurder

• Risicofocus op financiën en bedrijfsvoering

• Resultaten moeten goed zijn

• Weinig reflectiemomenten 

• Acteren op ‘problemen en issues’

• Focus op borging 

• RvT reageert reactief

• …………



Verrassing

• Hoe komt het dat we het niet gezien hebben?

• Hoe komt het dat we wegkeken?

• Hoe komt het dat we het niet wisten?

• Hoe komt het dat we niet eerder hebben ingegrepen?



Drie stemmen

1. Voice of Justice; oordelen sluiten de open mind

2. Voice of Cynism; ‘dit werkt niet’, vasthouden aan wat je hebt

3. Voice of Insecurity; onzekerheid, bang om het niet te weten

©  op basis van Scharmer, O. & Kaufer, K. ( 2013). Leiden vanuit de toekomst. 



Risico-regelreflex

Hoe gaan we om met de risico-reflex 

van bestuurders, managers, controllers, 

auditoren of politici. 

Het gaat niet om het risico weg te stoppen, 

maar om wat Weick and Sutcliffe noemen

alerte betrouwbaarheid.  

Daarom het gesprek met stakeholders.

Sparringpartner

De term ‘risico-regelreflex’ komt uit het essay van Margo Trappenburg ‘Veiligheid boven alles’



Sparringpartner



In the spotlight 



❖Puzzelaar

❖Aansteker

❖Bruggenbouwer

❖Kritische vriend

❖Buikdenker

❖Meetrekker

❖Grenzenverlegger

❖Zingever

❖Samenbrenger



Kenmerkende interventies?



Type interventies?

• Agendasetting – actieve rol van RvT

• Bestuurders uitdagen om dilemma’s/overwegingen in te brengen?

• Bestuurders organiseren de tegenkracht en tegenstem

• Bestuurders oriënteren zich breed, deels samen met toezicht

• Voortgangsbespreking essentiële strategische issues (koppeling ambitie)

• Eigen speerpunten formuleren (op jaarbasis)

• Patroonherkenning en duiding risico’s

• Monitoren bestuurlijke dynamiek – (directieteam)

• Brede informatievergaring

• Evenwichtige balans RvT (diverse samenstelling bewaken)

• Inbouwen van informele ‘balkonsessies’ (met/zonder)

• ……….. ????



Drie stemmen

1. Voice of Exploration

2. Voice of Inspiration

3. Voice of Ambition

©  op basis van Scharmer, O. & Kaufer, K. ( 2013). Leiden vanuit de toekomst. 



Zoeken naar de balans



Handelen vanuit 

• Focus op maatschappelijke opdracht (waarde creatie)

• Actieve informatieverzameling

• Brede belangstelling en interesse tonen

• Sensitiviteit voor omgeving

• Sensitiviteit voor bestuurlijke dynamiek

• Relationeel samenspel bestuurder(s), en brede groep stakeholders

• Informatiekoppelaar 

• Netwerk - makelaar



In een goed gesprek

• Downloading (bevestiging van onze eigen mening); zeggen wat we altijd 

zeggen

• Debat (luisteren van buiten uit); objectief en zakelijk

= Reflecteren van bestaande ideeën, opvattingen en meningen

• Reflective dialogue (luisteren van binnenuit, zelf en naar elkaar); praten en 

luisteren met empathie

• Generative dialogue (luisteren vanuit het hele systeem); het ene verhaal vult 

het andere aan, ze vloeien in elkaar over; gemeenschappelijke zingeving

= Reflecteren op en verbinden van ideeën en belangen.

• Dialogical Leadership

• Uit: Solving tough problems (2007), A. Kahane



Met de goede vragen?

• Adjoining

View of the problem

Wide

Narrowvating

Adjoining Elevating

Clarifying Funneling

Affirm what we know Discover something new

Intent

Intent of the Question

© T.Pohlmann, N.M. Thomas. (2015). Relearning the art of asking questions. HBR.



Met breakthrough questions
“Als je de situaties bevraagt, komen de antwoorden vanzelf” (I. Crawford)

• Wat is het vraagstuk? Wie zijn het vraagstuk?

• Open, verkennend en uitdagend (outreachend)

• Stof tot nadenken (reflectie)

• Dilemma’s of spanningsvolle vragen

• Onderliggende waarden

• Gericht op de situatie (andere blik)

• Je weet het antwoord nog niet…

• Als je het wel weet, verandert er veel

• Wat als…..



• Welke ‘breakthrough’ vragen heeft u recent gesteld?



En alert op tipping point(s) 

© Working paper 09022017

Voorbeeld?



Voorbeelden

• Realisatie van en monitoring ambitie

• School met verminderde reputatie

• Kwaliteit van onderwijs – aantal onderzoeken

• Digitalisering naar de toekomst

• Ontwikkelen internationale school



Reflectiemoment

• Hoe ziet X … haar eigen rol en taakopvatting? 

• Wat zijn de actuele discussiepunten met het bestuur, met ….? 

• Welke verschillen zijn er binnen de … over de rol- en taakopvatting en hoe 

gaat men daarmee om?

• In hoeverre wordt toezicht verrast? En waarover?

• Wat zijn recente interventies van toezicht geweest en wat is het effect?

• In hoeverre stimuleert toezicht de tegenkracht binnen een organisatie?

• Is het onderwerp vertrouwen een agendapunt?

• Wanneer neemt toezicht geen genoegen met een antwoord?

• Hoe is de relatie met de externe toezichthouder?

• Legt toezicht ook verantwoording af aan derden b.v. Inspectie?

• Wie houdt het toezicht scherp?



Toezichthouder of 
sparringpartner

• Een symbiose tussen een rechter die beoordeelt en weegt in het licht van  

de maatschappelijke vraag/opdracht.

• Een filosoof die reflecteert, wijs wikt en weegt en bevindingen in 

perspectief plaatst.

• Een estheet, die weet te waarderen wat van waarde is of was en die zijn 

waardering uitspreekt voor de inspanning, het goede en het mooie.

• Een mentor, die steunt waar nodig, soms scherp en to-the-point is, maar 

stimuleert het beste er uit te halen.

Met dank aan P. Frissen



Met dank. Succes!

Ronald Stevens

r.w.f.stevens@vu.nl

r.stevens@stevens-consultancy.nl 

www.stevens-consultancy.nl

https://feweb.vu.nl/nl/afdelingen-en-instituten/het-zijlstra-center/over-het-zijlstra-
center/medewerkers/index.aspx

http://www.stevens-consultancy.nl/

