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Hoe de veelheid aan veranderingen in onze samenleving, 

in de natuur en in de economie vragen om vernieuwing. 

Dat werken vanuit traditionele rollen en vanuit een 

traditionele visie niet meer genoeg is. Hoe nieuwe 

uitdagingen een reden zijn om nieuwe vragen te stellen 

en met een vernieuw(en)de blik de toekomst in te 

kijken. En hoe de raad van toezicht daarin een 

stimulerende rol kan vervullen. 

 

Dit is een essay van Harma de Boer, Stefanie Drewes, Jeske Seijbel (die hun afstudeerscriptie aan dit 

onderwerp gewijd hebben) en Dick de Waard (begeleidend hoogleraar) op basis van onderzoek 

onder leden van raden van toezicht in het noorden van Nederland in samenwerking met Robert 

Reekers en Georgy Evers, initiatiefnemers van het noordelijk toezichthoudersplatform Governance 

Noord. 
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1. Inleiding 

Veranderingen zijn van alle tijden. Maar het wordt meer en meer duidelijk dat de wereld waarin wij 

leven in een belangrijke en omvangrijke transitiefase verkeert. Een transitiefase waarin grote 

veranderingen zichtbaar zijn in de natuur, in de samenleving en in de economie. 

Dit essay is gebaseerd op de uitkomsten van onderzoek dat door Harma de Boer, Stefanie Drewes, 

Jeske Seijbel en Dick de Waard en is verricht onder een groep van 31 leden van raden van toezicht 

van voornamelijk instellingen in de gezondheidszorg en het onderwijs in het noorden van Nederland. 

Een groot deel van de deelnemers aan het onderzoek is benaderd via het noordelijk 

toezichthoudersplatform Governance Noord. De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd 

aan 25 noordelijke toezichthouders tijdens een Governance Noord bijeenkomst in 2021.  

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een uitgebreide vragenlijst die is gebaseerd op de 

duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties – de Sustainable Development Goals – die in 

2015 door de Verenigde Naties zijn vastgesteld en door de lidstaten zijn onderschreven. De vragen 

die aan de leden van de raden van toezicht zijn voorgelegd zijn gegroepeerd naar de drie 

belangrijkste perspectieven achter de SDG’s: people, planet en prosperity. Oftewel het menselijk, 

natuurlijk en financieel kapitaal in en rondom de organisaties. De centrale vraag in dit onderzoek is: 

op welke wijze betrekken de leden van de raad van toezicht de ontwikkelingen vanuit deze drie 

perspectieven (de transitie) in hun rol als toezichthouder? 

 

2. De sustainable development goals 

In 2015 lanceerde de Verenigde Naties de zogenaamde Sustainable Development Goals: de 

duurzame ontwikkelingsdoelen (hierna: SDG’s). De SDG’s vormen een raamwerk van 17 belangrijke 

strategische doelen op het gebied van gelijkheid in ontwikkelingskansen en omgang en op het gebied 

van welvaart, veiligheid, 

gezondheid en milieu.  

Deze 17 strategische doelen zijn 

uitgewerkt naar maar liefst 169 

concrete streefuitkomsten 

(targets). Deze 17 doelen 

betreffen de volgende: (1) geen 

armoede, (2) geen honger, (3) 

goede gezondheid en welzijn, (4) 

kwaliteitsonderwijs, (5) 

gendergelijkheid, (6) schoon 

water en sanitair, (7) betaalbare 

en duurzame energie, (8) 

waardig werk en economische 

groei, (9) industrie, innovatie en 

infrastructuur, (10) ongelijkheid 
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verminderen, (11) duurzame steden en gemeenschappen, (12) verantwoorde consumptie en 

productie, (13) klimaatactie, (14) leven in het water, (15) leven op het land, (16) vrede, justitie en 

sterke publieke diensten en (17) partnerschap om doelstellingen te bereiken. 

Dit zijn veelomvattende doelen en er gaat een groot aantal streefuitkomsten achter schuil. In de 

opzet van de doelen zijn vijf relevante perspectieven te herkennen: people (mensperspectief), planet 

(milieuperspectief), prosperity (economisch perspectief), peace (vredesperspectief) en partnership 

(samenwerkingsperspectief). Al in de vorige eeuw heeft John Elkington het Triple P-raamwerk 

gelanceerd: people, planet, profit. Dit raamwerk is herkenbaar in de eerste drie perspectieven van de 

SDG’s. In het onderzoek dat is uitgevoerd, is gekozen voor de SDG’s die zijn gerelateerd aan deze drie 

perspectieven: people, planet en profit, waarbij de laatste in het raamwerk van de SDG’s wordt 

aangeduid met prosperity. 

Uitkomsten uit het onderzoek 

In de hierna volgende paragrafen wordt een toelichting gegeven bij de uitkomsten van het onderzoek 

vanuit de benoemde perspectieven mens, natuur en financieel. Uit het onderzoek zijn daarnaast 

enkele meer algemene conclusies af te leiden.  

De geïnterviewde toezichthouders zijn deels bekend met de SDG’s. In ieder geval wordt duidelijk, dat 

deze doelen in de praktijk nauwelijks worden gebruikt bij de uitvoering van het takenpakket van de 

toezichthouders. Wel blijkt, dat – na bespreking van de SDG’s – het grootste deel van de 

geïnterviewden vindt dat de SDG’s van cruciaal belang zijn voor het voortbestaan van de wereld. 

Daarbij blijkt dan wel een opmerkelijk verschil tussen de verantwoordelijkheid die zij voelen als privé 

persoon (meer verantwoordelijk) dan als lid van een raad van toezicht. Ook blijkt dat sexe, leeftijd, 

opleidingsniveau, sector en ervaring niet van invloed zijn op de mate waarin de SDG’s worden 

betrokken in de taakuitoefening. 

Belangrijk is om te zien, dat sprake is van een verschil in kennis en aandacht voor de verschillende 

perspectieven. In de onderstaande tabel is zichtbaar dat leden van de raden van toezicht in de 

praktijk vooral veel tijd besteden aan de financiële component, maar dat zij de aandacht meer willen 

spreiden over alle drie perspectieven. Met name als het gaat om het natuur perspectief, is zichtbaar 

dat sprake is van een redelijke spreiding in de gegeven antwoorden, gegeven de standaard deviatie 

(SD) van 8 ten opzichte van de uitkomst 10. De standaarddeviatie neemt af in de gewenste situatie. 

Opvallend is, dat in de gewenste situatie de standaard deviatie bij het financiële perspectief niet 

afneemt, maar relatief gezien groter is. De meningen van de geïnterviewden zijn op dit punt duidelijk 

verschillend. 

 

Relatieve aandacht voor de 
perspectieven van de SDG’s 

 
Perspectief 

Werkelijk Gewenst 

% SD % SD 

Mens 35 12 37 11 

Natuur 10 8 25 9 

 Financieel 55 12 38 12 

 



 

 

De geïnterviewden merken op, dat het van belang is, dat binnen drie tot vijf jaren er meer evenredig 

verdeeld aandacht wordt besteed aan de drie perspectieven. Daarnaast is op dat punt duidelijk nog 

kennis in te halen op het gebied van de impact van organisaties op de natuur. 

 

3. De rollen van de raad van toezicht 

In 2003 is in Nederland de Code Tabaksblat ingevoerd. Dat was de eerste versie van de Nederlandse 

Corporate Governance Code die vooral van toepassing is voor beursgenoteerde ondernemingen. 

Deze corporate governance code was het vertrekpunt voor de versies van de Nederlandse Corporate 

Goverance Code die daarop volgden. Periodiek wordt door de Monitoringscommissie een rapport 

met bevindingen omtrent de naleving gepubliceerd en worden verbeteringen in de code 

doorgevoerd. 

Voor diverse specifieke sectoren als gezondheidszorg, onderwijs, woningcorporaties en cultuur zijn 

hiervan afgeleide codes voor goed bestuur opgesteld die in deze sectoren worden gehanteerd bij het 

bestuur en toezicht van de organisaties in deze sectoren. 

Een belangrijke reden achter het ontstaan van de Nederlandse Corporate Governance Code is de 

scheiding tussen eigendom en leiding bij grote (beursgenoteerde) ondernemingen. De 

aandeelhouders stellen hun kapitaal ter beschikking en het bestuur gaat daarmee aan het werk en 

krijgt daarvoor een beloning. Daar kunnen conflicterende belangen ontstaan. Er dienden daarom 

afspraken te worden gemaakt om tot goed bestuur te komen: een corporate governance code. In de 

corporate governance code zijn op hoofdlijnen 

de taken en verantwoordelijkheden vastgelegd 

van de aandeelhouders, het bestuur en de raad 

van commissarissen/toezicht (met audit 

commissie en remuneratiecommissie). Dit zijn 

dan ook de drie belangrijke partijen in het 

corporate governance speelveld.  

In de eerder genoemde sectoren zorg, 

onderwijs, wonen en cultuur wordt de raad van 

commissarissen ook aangeduid met raad van toezicht. Bij veel van de organisaties in deze sectoren is 

over het algemeen geen sprake van een rechtsvorm met aandeelhouders, maar wordt veelal gekozen 

voor de stichting of corporatie. In dat geval is er sprake van een belangrijke andere groep van 

belanghebbenden: het maatschappelijk verkeer of de leden. Organisaties in het onderwijs, cultuur, 

gezondheidszorg en wonen zijn organisaties met een maatschappelijke doelstelling en de raad van 

toezicht dient bij de uitvoering van zijn taak dan ook het maatschappelijk belang nadrukkelijk voor 

ogen te houden.  

Op basis van deze codes voor goed bestuur worden de raad van toezicht drie belangrijke rollen 

toegedicht: (1) toezichthouder, (2) adviseur en (3) werkgever. Het is aan de raad van toezicht om te 

bepalen op welke wijze hieraan concreet invulling wordt gegeven. 

aandeel 
houders

bestuur
raad van 
toezicht



 

 

Uitkomsten uit het onderzoek 

Leden van de raden van toezicht vervullen de drie hiervoor genoemde taken met een verschillende 

intensiteit. Tijdens het onderzoek is aan de respondenten de vraag voorgelegd hoeveel tijd en/of 

energie zij – naar hun inschatting – steken in deze rollen en wat hun wens is ten aanzien van deze 

verdeling.  

 

Relatieve tijdbesteding aan de 
rollen van de leden van de 
raad van toezicht 

 
Rol 

Werkelijk Gewenst 

% SD % SD 

Toezichthouder 46,3 16,7 39,4 14,2 

Adviseur 34,8 16,5 43,6 15,4 

 Werkgever 18,9 15,1 17,0 7,6 

 

Uit de antwoorden van de respondenten blijkt, dat met name in de verhouding tussen de 

toezichthoudende en de adviserende rol nog het één en ander te wensen is. De toezichthouders 

zouden graag meer tijd besteden aan de adviserende rol. De rol van werkgever wordt over het 

algemeen als niet tijdintensief ingeschat. In hun rol van werkgever zijn leden van de raden van 

toezicht wel van mening dat een (nieuw aan te stellen) bestuurder een transitiemanager moet zijn 

die oog moet hebben voor transitie.  

 

4. Het menselijk kapitaal 

Een belangrijk perspectief in de SDG’s wordt gevormd door de aandacht voor de mens. In het 

onderzoek zijn aan de respondenten stellingen en vragen voorgelegd die zijn gevoed door de 

volgende SDG’s: (1) geen armoede, (2) geen honger, (3) goede gezondheid en welzijn, (4) 

kwaliteitsonderwijs, en (5) gendergelijkheid. 

Deze doelen zijn in het onderzoek 

vertaald naar vijf vooraf geformuleerde 

verwachtingen ten aanzien van de 

activiteiten van de raad van toezicht. 

 De leden van de raad van toezicht zien erop toe dat de raad van bestuur een adequate analyse 

maakt van de organisatie en haar maatschappelijke omgeving, teneinde inzicht te krijgen in de 

relevante stakeholders. 

 Teneinde inzicht te krijgen in de belangen van de relevante stakeholders gaan de leden van de 

raad van toezicht actief in gesprek met medewerkers van de organisatie. 

 De raad van toezicht ziet erop toe dat de gezondheid en het welzijn van de medewerkers en 

stakeholders van de organisatie worden geborgd. 

 De raad van toezicht ziet actief toe op de borging van gelijkwaardigheid en inclusiviteit van 

medewerkers en stakeholders en adviseert de raad van bestuur over deze onderwerpen. 
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 De raad van toezicht ziet erop toe dat er voor alle medewerkers voldoende opleidings- en 

ontwikkelingsmogelijkheden zijn. 

De leden van de raad van toezicht bevestigen dat zij een analyse van de maatschappelijke omgeving 

van de organisatie relevant vinden. In hun toezichthoudende taak stellen zij vast dat de raad van 

bestuur een dergelijke analyse maakt of heeft, maar er is geen sprake van actieve monitoring.  

Als de leden van de raad van toezicht in gesprek gaan met medewerkers van de organisatie, dan is 

dat veel in de contacten met de ondernemingsraad en andere interne medezeggenschaps- en 

adviesorganen. Het wordt als belangrijk gezien om te weten welke vraagstukken van belang zijn voor 

het personeel en andere belanghebbenden. 

De zorg voor de gezondheid en het welzijn van medewerkers en belanghebbenden is voor de leden 

van de raad van toezicht een belangrijk aandachtspunt. Een concreet punt van aandacht ten aanzien 

van de medewerkers dat door leden van de raad van toezicht wordt genoemd, betreft het 

ziekteverzuim. Belangrijk daarbij is kennis van de achterliggende problematiek, omdat verzuim meer 

oorzaken kent dan ziekte. In gesprek met leden van de raad van toezicht wordt door enkelen de 

wens geuit dat meer ruimte wordt gecreëerd om spontaan in gesprek te gaan met medewerkers en 

andere belanghebbenden. Daarbij worden belemmeringen ervaren vanuit de spelregels die tussen de 

raad van bestuur en raad van toezicht zijn vastgelegd. 

Ten aanzien van gelijke behandeling en inclusiviteit wordt in de huidige tijd het debat breed gevoerd. 

Gelijkheid voor iedereen is één van de kernwaarden van in de SDG’s. Opmerkelijk is dat de leden van 

de raden van toezicht zich bij dit vraagstuk gemiddeld genomen op de vlakte hielden in hun reactie. 

Het merendeel van hen vindt dit geen relevant thema om toezicht op te houden. Zij zien dit vooral 

een verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. Een enkele toezichthouder merkt op, dat dit wel 

een belangrijk thema is, maar dat er nooit echt over wordt gesproken. Een ander geeft aan dat het 

belangrijk is dat naar cliënten geen onderscheid wordt gemaakt op het gebied van religie, sociale 

achtergrond of seksualiteit, maar dat dit vraagstuk nog wel bestaat. Verdere toelichtingen bij dit 

vraagstuk zijn zeer beperkt. 

Als het gaat om adequate training en ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers, zijn de leden 

van de raden van toezicht bijna unaniem in hun oordeel: dit is erg belangrijk en daarmee (nu reeds) 

een punt van aandacht in de toezichthoudende rol. 

Geconcludeerd kan worden, dat sprake is van reeds bestaande overlegsituaties die er al gewoon ‘bij 

horen’. Dit zijn de min of meer standaard taken die vanuit goed ondernemingsbestuur moeten 

worden uitgevoerd. Hieruit komt niet expliciet naar voren of de leden van de raad van toezicht 

daarmee de veranderende omgeving in hun toezichthoudende rol verankeren, met dien verstande 

dat de overlegmomenten daarvoor wel de gelegenheid geven. Een opmerkelijk punt is, dat daar waar 

daadwerkelijk sprake is van schuivende panelen in het maatschappelijk debat (gelijke behandeling en 

inclusiviteit) zich een zeker ongemak ten aanzien van het vraagstuk openbaart. De reacties zijn 

neutraal, men kijkt naar de raad van bestuur en daar waar wordt aangegeven dat het niet relevant is, 

wordt dit niet toegelicht. 

 



 

 

5. Het natuurlijk kapitaal 

De doelen die zijn gericht op de impact van de transitie op het milieu – de natuurlijke omgeving – en 

die zijn opgenomen in het onderzoek zijn ondergebracht in de volgende SDG’s: (6) schoon water en 

sanitair, (12) verantwoorde consumptie en productie, (13) klimaatactie, (14) leven in het water, en 

(15) leven op het land. 

Naast schoon drinkwater en sanitair richt 

SDG 6 zich ook op de kwaliteit van water 

door het terugbrengen van 

waterverontreiniging door dumping en 

chemisch afval en op het efficiënt en verantwoord gebruik van water. Belangrijke componenten van 

SDG 12 zijn het efficiënt gebruik van natuurlijke bronnen, de terugdringing van voedselverspilling, 

deugdelijk afvalmanagement en de reductie van afvalstromen door preventie, reductie, recycling en 

hergebruik, verantwoorde inkoop en bevordering van bewustwording ten aanzien van duurzaamheid 

en leefstijl. Het centrale thema van SDG 13 is klimaatactie. Klimaatverandering wordt momenteel 

gezien als één van de allergrootste risico’s voor onze samenleving. Mede gevoed door het Parijs 

Akkoord is door de Nederlandse overheid een klimaatakkoord opgesteld dat moet leiden tot een zeer 

substantiële reductie van CO2-uitstoot. De ultieme wens is een CO2-neutrale economie. SDG 14 is 

gericht op het leven in water, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar het terugdringen van 

verontreiniging van zeeën door de activiteiten op land. Tenslotte is SDG 15 gericht op de 

bescherming van de kwaliteit van het land, waaronder het tegengaan van ontbossing en verschraling 

en het beschermen van de biodiversiteit. 

De grootste gemene deler van deze groep van SDG’s is de aandacht voor de kwaliteit van de natuur. 

Niet iedere organisatie heeft op dezelfde wijze impact op de natuurlijke omgeving. Niet iedere 

organisatie genereert grote hoeveelheden afval of gebruikt grote hoeveelheden energie of draagt bij 

aan de verontreiniging van water, land of lucht. Toch geldt voor iedere organisatie dat zij op enigerlei 

wijze impact heeft en dat hieraan aandacht dient te worden besteed. 

De aandacht voor milieu gerelateerde aspecten van het ondernemen, van de activiteiten van 

organisaties is relatief nieuw ten opzichte van de vraagstukken van personeel en financiën. Ook de 

vraagstukken van personeel en financiën veranderen onder invloed van maatschappelijke 

ontwikkelingen (bijvoorbeeld de aandacht voor mensenrechten en belastingbetaling). Deze 

veranderingen zijn ook onderdeel van de maatschappelijke transitie. Dit – gecombineerd met de 

toenemende maatschappelijke aandacht voor milieu gerelateerde vraagstukken – vraagt van (de 

leden van) de raden van toezicht dat zij de veranderende omgeving nadrukkelijk een plek geven in 

hun toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol. 

Uit de respons en toelichtingen van de leden van de raden van toezicht blijkt, dat over het algemeen 

weinig aandacht wordt besteed aan het monitoren van duurzame operationele optimalisatie. Wel 

wordt veel aandacht besteed aan de vraag of de organisatie samenwerking zoekt om positieve 

resultaten en processen te optimaliseren. Daarbij wordt echter weinig tot geen aandacht besteed 

aan milieuvraagstukken. 
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In de praktijk staat de aandacht voor duurzaamheidsvraagstukken niet op de agenda van de raden 

van toezicht. Dit heeft mede tot gevolg dat ook in beperkte mate sprake is van de kwantificering van 

concrete duurzame doelen, weinig tot geen toezicht op de realisatie van doelen plaatsvindt en 

nauwelijks sprake is van actieve advisering op dit gebied. 

Uit onderzoek is gebleken dat sterk gemotiveerde leden van raden van toezicht hun persoonlijke 

idealen en visie onderdeel laten zijn van hun taakuitvoering. Uit het onderhavige onderzoek blijkt 

echter dat op het punt van zorg voor het natuurlijk kapitaal deze relatie niet bestaat. Dit betekent, 

dat de leden van de raden van toezicht hebben aangegeven dat zij persoonlijk de zorg voor het 

milieu zeer belangrijk vinden, maar dat zij deze zorg niet meenemen naar de vergaderingen van de 

raad van toezicht om dit om te zetten in actieve advisering en monitoring. Hier is dus sprake van een  

opmerkelijk verschil tussen de verantwoordelijkheid die zij voelen als privé persoon (meer 

verantwoordelijk) dan in de rol van toezichthouder. 

Geconcludeerd kan worden dat de specifieke vraagstukken die samenhangen met de transitie op het 

gebied van het milieu nog maar zeer beperkt een plek hebben gekregen in de taakopvatting van het 

merendeel van de toezichthouders. 

 

6. Het financieel kapitaal 

In de SDG’s worden de doelen die zijn gericht op de financiële kant van de transitie gevat onder de 

noemer prosperity. De SDG’s die relevant zijn bevonden voor dit onderzoek betreffen: (7) betaalbare 

en duurzame energie, (8) waardig werk en economische groei, (9) industrie, innovatie en 

infrastructuur, (10) ongelijkheid verminderen, (11) duurzame steden en gemeenschappen. 

Belangrijk aspect van SDG 7 is dat 

ondernemingen en organisaties zich 

richten op innovatie van het 

energieproductieproces, maar vooral ook 

het gebruik van duurzame energiebronnen en het leveren van een bijdrage aan de energietransitie. 

Dit betekent dat ondernemingen en organisaties keuzes maken voor alternatieve energiebronnen 

met meer energie efficiëntie en milieuvriendelijke technologie. Dit wordt door de Nederlandse 

overheid gestimuleerd door subsidies beschikbaar te stellen voor investeringen in duurzaamheid. De 

rol van ondernemingen en organisaties bij de realisatie van SDG 8 richt zich vooral op participatie 

door werknemers en transparantie binnen de organisatie. Bij de toepassing van SDG 9 ligt de focus 

vooral op innovatie en SDG 10 betreft met name de gelijke kansen en behandeling van medewerkers 

en cliënten. Tenslotte wordt bij SDG 11 aandacht besteed aan de opvoeding en opleiding van 

medewerkers en cliënten op het gebied van duurzaamheidsvraagstukken. Dit is een aandachtspunt 

bij vooral de woonsector en het onderwijs. 

De interviews wijzen uit, dat de raden van toezicht traditioneel veel aandacht hebben voor financiële 

kant van de zaak. Dit is van belang voor de continuïteit van de organisatie. Men ziet over het 

algemeen grote kansen op het gebied van betaalbare en duurzame energie. Dit wordt echter in 

beperkte mate ingebracht in het overleg van de raad van toezicht met de raad van bestuur. 
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Organisaties hebben impact via hun inkoopbeleid. In de raden van toezicht wordt over het algemeen 

echter geen aandacht besteed aan de sociale kant van het inkoopbeleid. De leden van de raden van 

toezicht houden geen toezicht op de mate waarin de organisatie in haar inkoopbeleid rekening houdt 

met de sociale component: onder welke omstandigheden en waar zijn de producten die worden 

ingekocht gefabriceerd? 

In de rol van werkgever in combinatie met de rol van toezichthouder zijn de geïnterviewden van 

mening, dat in de (toekomstige) profielschets van bestuurders nadrukkelijk aandacht moet zijn voor 

digitalisering. Maar de aandacht voor transitie en de diverse aspecten van duurzaamheid blijft daar 

bij achter.  

Tenslotte is er vanuit de raad van toezicht weinig aandacht voor gelijkheid en inclusiviteit in 

advisering en vindt geen actieve monitoring plaats op sociale activiteiten. 

De eindconclusie ten aanzien van het financiële aspect is, dat hieraan traditioneel veel aandacht 

wordt besteed en dat de link met de sociale impact daarvan niet duidelijk zichtbaar is. In hoofdstuk 2 

is toegelicht dat het merendeel van de toezichthouders hierin verandering willen aanbrengen. Zij zijn 

van mening dat in de nabije toekomst zij meer ook moeten hebben voor met name de vraagstukken 

die verband houden met het natuurlijk perspectief. 

 

7. Afsluitende opmerkingen en 3 aanbevelingen voor toezichthouders 

Bij de geïnterviewde leden van raden van toezicht is duidelijk sprake van een bewustzijn van 

vraagstukken op het gebied van mens, natuur en financieel kapitaal in algemene zin. De grote 

aandacht voor het financiële aspect wordt gezien als de meer traditionele rol van de raad van 

toezicht. Hieraan wordt dan ook relatief veel aandacht besteed. Duidelijk is, dat de aandacht voor de 

milieu gerelateerde vraagstukken bij de raden van toezicht zeer beperkt is. De geïnterviewden geven 

aan, dat hierin op middellange termijn verandering moet komen. 

De kennis van de duurzame ontwikkelingsdoelen – de SDG’s – varieert sterk. Er is dan ook geen 

sprake van een actieve monitoring en advisering vanuit de SDG’s. 

Dit alles is besproken tegen de achtergrond van de drie rollen van de raad van toezicht: monitor, 

adviseur en werkgever. De toezichthouders zijn van mening dat met name de rollen van monitor en 

adviseur meer in balans moeten worden gebracht. 

 

3 aanbevelingen voor toezichthouders 

De uitkomsten van het onderzoek zijn in de tweede helft van 2021 gedeeld met 25 noordelijke 

toezichthouders uit de publieke sector tijdens een bijeenkomst van Governance Noord. Circa de helft 

van deze groep was ook geïnterviewd tijdens het onderzoek. De deelnemers van deze bijeenkomst 

gaven aan naar huis te gaan met het inzicht dat de raad van toezicht een belangrijke en stimulerende 

rol kan, maar ook zou moeten spelen als het gaat om transitie en daarmee als het gaat om de SDG’s. 

Door kennis te nemen van de uitkomsten van het onderzoek en door uitwisseling van ‘best practices’ 



 

 

in aandacht voor transitie en de SDG’s vanuit de raad van toezicht ontstond  bewustwording en 

ambitie om hieraan in de toezichthoudende rol meer aandacht te besteden.   

De reacties uit de Governance Noord bijeenkomst aangevuld met toezichthouderservaring van Dick 

de Waard en Robert Reekers (ook begeleider van veel zelfevaluaties van raden van toezicht) leiden 

tot de volgende 3 aanbevelingen voor toezichthouders: 

1. Laat de leden van de raad van toezicht, voor zover nog nodig, kennis nemen van de Sustainable 

Development Goals (SDG’s). De leden van de raad van toezicht beschikken als het om 

duurzaamheidsvraagstukken of om specifieke aspecten van transitie gaat niet per definitie over 

de nodige kennis. Schroom niet om deze kennis van buiten aan te trekken. Dit helpt organisaties 

en dus ook hun raden van toezicht, om richting te geven aan de lange termijn waardecreatie van 

de organisatie. Brancheverenigingen beschikken vaak over bruikbare informatie over transities 

en duurzaamheid.  

2. Benut de brede werkgeversrol. De raad van toezicht kan vanuit de werkgeversrol voor het 

bestuur (en voor zichzelf) invloed uitoefenen op de wijze waarop de organisatie oog heeft voor 

transitie. Bijvoorbeeld door: 

 concrete, waardevolle en realiseerbare doelstellingen af te spreken met de raad van 

bestuur; 

 SDG ambities op te nemen in het strategisch plan en dit te vertalen naar jaarplannen; 

 bij de benoeming van nieuwe leden van de raad van bestuur te kiezen voor kandidaten 

die een aantoonbare intrinsieke drive hebben op dit gebied; 

 bij de benoeming van nieuwe leden van de raad van toezicht te kiezen voor kandidaten 

die passen bij de gewenste beweging en accentverschuivingen (en kritisch te zijn bij 

herbenoeming door ook te toetsen of leden die door willen gaan voor een 2e termijn 

voldoende brengen op dit gebied); 

 als organisatie de SDG bijdrage van de organisatie strategisch te ‘benutten’ met in het 

achterhoofd de steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Imago is een belangrijke reden 

waarom medewerkers voor een organisatie willen werken en trots is een belangrijke 

reden om bij een organisatie te willen blijven; 

3. Organiseer een themabijeenkomst met de raad van toezicht en raad van bestuur over transitie 

en de SDG’s. En vraag de raad van bestuur om, ter voorbereiding, in kaart te brengen wat al 

gedaan wordt en welke (langjarige) ambitie zou kunnen passen bij de organisatie. De 

themabijeenkomst kan bijdragen aan kennis, maar ook leiden tot concretisering van ambities.  

Neem vervolgens de monitoring en advisering op het gebied van transitie en duurzaamheid op in de 

taakuitvoering van de raad van toezicht. Zet het op de agenda! 

 


