
Overzicht van de beleidsterreinen en de vragen die je als toezichthouder kunt stellen. 
 

Waar hebben we het over?  Op welke vragen wil je antwoord hebben?  

Missie en visie.  
Een inspirerende beschrijving 
van het bestaansrecht van de 
organisatie, zijn markt, 
aanbod of product en unieke 
aanpak. 

- Wat is de missie en visie en het bestaansrecht van de organisatie?  
- Wat maakt deze organisatie uniek?  
- Wat is het doel van de organisatie? 
- Wat is de doelgroep van de organisatie?  
- Op welke markt richten we ons? 
- Wat bieden we aan?  
- In welke behoefte van onze doelgroepen voorzien we? 
- Wat wil de organisatie bijdragen aan de samenleving?  

Rapportage. 
Een overzicht van relevante 
data en kengetallen en de 
wijze waarop die beschikbaar 
worden gesteld voor de 
toezichthouders. 

- Zijn de volgende stukken beschikbaar: 
o een jaarplan?  
o financiële jaarverslagen van de afgelopen jaren met een heldere 

uiteenzetting van de wijze waarop de financiële verslaglegging is 
geregeld (waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling)? 

o verslagen van bestuur en van het toezichthoudend orgaan over de 
afgelopen jaren? 

o accountantsverslagen over de afgelopen jaren? 
- Wat zijn de bevindingen en aanbevelingen van de accountant en hoe zijn die 

opgevolgd? 
- Is de verslaglegging in overeenstemming met de wijze waarop organisaties in 

dezelfde branche dat doen zodat je een goede vergelijking kunt maken? 
- Is er voor elke toezichthouder toegankelijke informatie (dashboard) beschikbaar 

waaruit hij kan afleiden of de doelstellingen haalbaar zijn? 

Een omgevingsanalyse. 
Een verkenning van de markt, 
van de verwachte 
ontwikkelingen en een 
aanpak om daarop in te 
spelen. 
 

- Op welke markt beweegt de organisatie zich en wie acteren erin? 
- Wat zijn de actuele en te verwachten ontwikkelingen op deze markt?  
- Hoe kijkt het bestuur aan tegen die ontwikkelingen? 
- Hoe zijn die vertaald in het strategisch plan? 
- Hoe past onze organisatie in de huidige markt?  
- Hoe verhouden de prestaties van onze organisatie zich tot die van de 

concurrentie? 
- Hoe worden we beoordeeld door onze cliënten?  
- Welke verwachting hebben zij en kunnen we daaraan voldoen? 

Strategisch plan. 
Een plan waarin missie en 
visie worden vertaald in 
haalbare doelstellingen voor 
de komende drie jaren 

- Welke visie heeft het bestuur op de gewenste ontwikkeling van de organisatie?  
- Is die koers passend bij de ontwikkelingen in de -toekomstige- markt?  
- Hoe vertaalt het bestuur die visie in strategische doelstellingen?  
- Zijn die doelen reëel en haalbaar? 
- Welke stappen worden er gezet om de doelen te bereiken? 
- Hoe vertaalt het bestuur die doelen in de bedrijfsvoering? 
-  Wat doen we als de omgeving verandert? 

Een risicoanalyse. 
Een overzicht van de risico’s 
die de organisatie kan lopen 
en een plan om die het hoofd 
te bieden. 

- Welke trends tekenen zich af in het verleden? 
- Onder welke voorwaarden kunnen we die trends doortrekken naar de toekomst? 

Welke scenario’s zouden zich kunnen voordien en hoe kan de organisatie daarop 
acteren? 

- Welke seizoensinvloeden beïnvloeden de tussentijdse resultaten? 
- Welke mate van risico vindt de organisatie acceptabel (risicobereidheid)? 
- Welke risico’s kunnen het halen van de doelstellingen beïnvloeden? 
- Welke beheersmaatregelen heeft de organisatie daarvoor getroffen? 
- Hoe vaak worden de risico’s geëvalueerd en wat is de uitkomst daarvan? 

De juiste medewerkers  
Een overzicht van de 
investeringen die de 
organisatie doet in het 
aantrekken, belonen en 
behouden van het juiste 
personeel en het resultaat 
ervan voor de 
bedrijfsdoelstellingen. 

- Kan de organisatie mensen met de juiste kwaliteiten aantrekken (arbeidsmarkt, 
specialistische functies)?  

- Passen het functiehuis en de beloningsstructuur bij de doelen van de organisatie 
(aantal medewerkers in de lagen van de organisatie, evenwichtige beloning, 
aansturing)?  

- Hoe wordt de kwaliteit van de medewerkers gemonitord en gewaarborgd 
(gesprekkencyclus, professionalsering)?  

- Hoe dragen de investeringen in personeelsbeleid bij aan de 
bedrijfsdoelstellingen? 

- Hoe groot is de tevredenheid onder het personeel over arbeidsomstandigheden, 
arbeidsvoorwaarden, beloning, sfeer etc.?  



Hoe organiseren we het? 
De wijze waarop de en 
organisatie de onderlinge 
verantwoordelijkheden heeft 
vertaald en vormgegeven in 
de organisatieonderdelen. 

- Wat zijn de speerpunten van ons strategisch plan? 
- Hoe ziet het organogram van de organisatie eruit? 
- Sluit de structuur aan op de doelen van het strategisch plan? 
- Zitten bestuur en toezicht op de juiste plaatsen en op het juiste niveau in de 

organisatie? 
- Hoe houdt de bestuurder grip op de organisatieonderdelen? 
- Welke rol heeft de toezichthouder daarin? 
- Welke bevoegdheden zijn aan de organisatieonderdelen toebedeeld? 
- Hoe is de leiding en aansturing van die onderdelen geregeld? 
- Hoe verantwoorden die onderdelen zich? 

Vermogensbeleid en 
financiering 
De middelen die nodig zijn 
om de doelstellingen te 
bereiken en de wijze waarop 
die middelen in continuïteit 
worden gefinancierd. 

- Hoe ziet de strategie voor de komende jaren eruit en hoeveel vermogen is 
daarvoor nodig? 

- Welke buffer is nodig om tegenslagen op te vangen en risico’s af te dekken? 
- Hoe zijn de bedrijfsmiddelen gewaardeerd en welk effect heeft dat op het 

vermogen van de organisatie?  
- Welke verhouding tussen eigen en vreemd vermogen is gewenst? 
- Blijven we baas in eigen huis door het aantrekken van vreemd vermogen? 
- Hoe kijken aandeelhouders of andere stakeholders naar de financiering van de 

organisatie? 
- Is er wet- en regelgeving die eisen stelt aan de financiering? 
- Wat is de vermogensbehoefte gedurende het jaar (is er sprake van een piek)? 
- Zou een financier uitkering/terugbetaling van vermogen kunnen eisen?  

Planning & control 
De gegevens die nodig zijn 
om vast te stellen of de 
organisatie op koers ligt 
richting de doelen en die 
doelen binnen de 
afgesproken termijn 
realiseert. 

- Welke doelen hebben we in het strategisch plan geformuleerd? 
- Hoe zien die doelen er dit jaar uit (jaarplan)? 
- Hoe schatten we de risico’s in die we lopen blijkend uit risicoanalyse, 

risicobereidheid en beheersingsmaatregelen? 
- Welke externe omgevingsfactoren beïnvloeden de bedrijfsvoering?  
- Wat zeggen de gegevens uit de perioderapportage (bestaat tenminste uit een 

balans, winst- en verliesrekening en liquiditeitsprognose)? 
- Wat kunnen we leren uit de vergelijking van de gegevens uit de 

perioderapportage met het jaarplan en de rapportage van vorig jaar?  
- Waar komen we per jaareinde uit bij ongewijzigd beleid (latest estimate)?  
- Wat doen we met de gegevens uit de jaarrekening? 

Het functioneren van de 
bestuurder  
Een uitspraak over het 
functioneren van de 
bestuurder, het realiseren 
van de beoogde 
doelen/bedrijfsresultaten en 
de wijze van leidinggeven aan 
de organisatie 

- Is de bestuurder -nog- competent voor zijn taak? 
- Leidt hij de organisatie in een goed tempo naar de strategische doelen? 
- Zorgt hij voor een adequate rapportage richting de toezichthouders? 
- Maakt hij de organisatie concurrerend in de markt?  
- Gaat hij adequaat om met tegenvallers? 
- Zorgt hij voor betrokken en bekwame medewerkers? 
- Zijn de medewerkers tevreden over de bestuurder? 
- Is hij een goede gesprekspartner van de toezichthouders? 
- Is de beloning in evenwicht met zijn verantwoordelijkheden en prestaties? 
 

 

                               

             
       

           
       

        

                   
                

         
     

             

          
        

         
           
          

             
          

      

    
            
       

          
            

             
               

         

       
           

    
          

  



 

 

 

 

                    

                                              

                                                 

                        

                          

                     

                         

                             
                            

                        

  

           

             
       

          

         
             
        

          
          
        

               

  

          

                     

              

              

                   

 


