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Toezichtkader  
Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland 

Maart 2016 

 

In dit toezichtkader leggen de leden van de Raad van Toezicht VluchtelingenWerk Oost Nederland 

vast langs welke lijnen de RvT inhoud geeft aan de eigen rol en taak.  

Het toezichtkader sluit aan op de statuten en het huishoudelijk reglement van de stichting VWON en 

hanteert als referentiekader de governance code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening van 

de MO-groep in combinatie met de governance code VFI. 

Doelstelling VWON 

De stichting heeft ten doel:   

a) het zich op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens inzetten voor de 

bescherming van asielzoekers en vluchtelingen door begeleiding en belangenbehartiging bij hun 

toelating, opvang en maatschappelijke participatie en integratie in het werkgebied van de 

stichting;   

b) het zich, waar nodig en/of gewenst, (doen) inzetten voor overige migranten in het werkgebied 

van de stichting. 

Missie: 

De stichting behartigt de belangen van vluchtelingen en andere nieuwkomers om een volwaardige 

plaats in onze samenleving te verwerven.  

Medemenselijkheid en Rechtvaardigheid zijn onze centrale waarden. 

 

Kerntaken RvT 
De leden van de RvT van VWON hebben de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de 

doelrealisatie van de stichting VWON.  

Daarbij heeft de RvT vier rollen die vanuit de eigen maatschappelijke binding worden uitgevoerd. 

A. Toezicht houden   B. Werkgever 

 C. Klankbord     D. Maatschappelijke verbinding. 

 

 

•Als werkgever 
van de 
bestuurder  

•RvT in de rol van 
adviseur/ klankbord 
in slechte en goede 
tijden 

•Toezicht op 
besturen en op 
de bestuurder 

•De drive  
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A. Toezichthouden 

De RvT houdt toezicht op het jaarplan waarmee de directeur-bestuurder samen met het MT zorgt 

voor de besturing van VWON . De RvT doet dit door inzicht in, informatieverwerving over en indien 

nodig interventie op dit jaarplan. De RvT houdt daarmee oog op transparantie en effectiviteit in de 

organisatie van VWON,  in relatie tot en afgestemd met de plannen van de landelijke vereniging 

VluchtelingenWerk Nederland, waarvan VWON lid is.  

De RvT heeft en verkrijgt inzicht in het speelveld van belanghebbenden, de veranderingen daarin, de 

gevolgen en mogelijke risico’s voor de doelrealisatie van VWON. Als interne belanghebbenden 

kunnen worden gezien: vluchtelingen, medewerkers, vrijwilligers, medezeggenschapsorganen, 

controller en MT. Als externe belanghebbenden gelden: media, sponsoren, klanten, collega’s en 

ketenpartners. 

 

De RvT benoemt de accountant, waarna de D-B de opdracht verleent tot het opstellen van de 

jaarrekening. De RvT voert tenminste eenmaal per jaar een gesprek met de accountant over de 

accountantsverklaring en de managementletter, voorafgaand aan de eventuele goedkeuring van de 

jaarrekening. 

 

De RvT voert minimaal eenmaal per jaar een gesprek met het voltallig Management Team, waarbij 

het jaarplan en de uitvoeringswijze centraal staan.  

De RvT overlegt minimaal tweemaal per jaar met de OndernemingsRaad als vertegenwoordiger van 

de medewerkers.  

Om de relatie met medewerkers, vrijwilligers en vluchtelingen te onderhouden, nemen de leden van 

de RvT zichtbaar deel aan minimaal twee activiteiten per jaar. Daarnaast wordt ten behoeve van de 

RvT minimaal eenmaal per jaar een activiteit op één van de locaties van VWON georganiseerd. 

 

B. Werkgever 

De RvT is formeel werkgever van de directeur-bestuurder.  

Aan de basis van de werkrelatie tussen RvT en D-B liggen wederzijds vertrouwen en een open 

communicatie.  

Het contact tussen RvT en D-B verloopt in eerste instantie via de voorzitter van de RvT, mede ter 

voorbereiding van vergaderingen. In het contact met de overige leden van de RvT volgt de D-B de 

verschillende individuele deskundigheden en netwerken. Hierdoor functioneert de RvT als geheel 

en/of individueel als klankbord voor de D-B.  

De RvT pleegt geen interventies naar het personeel, de vrijwilligers of andere belanghebbenden 

buiten de D-B om. 

Jaarlijks vindt een evaluatie/functioneringsgesprek plaats tussen RvT en D-B, waarbij vanuit de RvT 

de voorzitter en één lid aanwezig zijn. 

 

C. Klankbord 

De RvT heeft een duidelijke adviesrol bij strategisch beleid en dient voorafgaand aan de ontwikkeling 

en/of implementatie van strategisch beleid te worden geconsulteerd door de D-B. 

De RvT behoeft daartoe inzicht in het proces van totstandkoming van belangrijke keuzes, in de 

mogelijke risico’s en de wijze waarop de D-B denkt deze te kunnen afwentelen. 

De D-B Benut (de leden van) de RvT als deskundigheidsforum. 
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D. Maatschappelijke verbinding 

De RvT bestaat uit verschillende leden met elk een eigen deskundigheid, netwerk en interesse, die 

zich zeer betrokken voelen bij VWON. De RvT is open en toegankelijk en kan onafhankelijk en zonder 

belangenverstrengeling zijn werk doen.  

Het is aan de D-B om de diversiteit in kennis en kunde van de RvT-leden te benutten en in te zetten. 

De RvT hanteert in zijn werkwijze een afstandelijke betrokkenheid. De RvT streeft naar een 

gezamenlijke groei in Waardengericht Toezicht.  

Door de deelname aan verschillende activiteiten van VWON, de LVVW, ketenpartners en anderen 

ontwikkelt de RvT zich mede als kennisnetwerk voor VWON. 

 

 

Organisatie RvT 
1. Vergaderingen en agendering 

De vergaderdata van de RvT worden op jaarbasis vastgesteld, waarbij tevens de vaste onderwerpen 

direct een plaats krijgen. Deze vaste agendapunten worden aangevuld met actuele zaken en 

relevante ontwikkelingen.  

De RvT bespreekt de agenda zelf een half uur voor aanvang van de formele vergadering, buiten 

aanwezigheid van de D-B. 

De jaarplanning van de vergaderdata van de RvT wordt aangevuld met jaarlijks relevante 

bijeenkomsten, zowel regionaal als landelijk. 

De status van de geagendeerde stukken wordt op de agenda vermeld. Het betreft de status 

Informatief, Meningsvormend, Besluitvormend.  

 

2. Informatie en Communicatie 

De uitnodigingen voor relevante bijeenkomsten worden tijdig onder de RvT-leden verspreid, 

minimaal 2 weekends voorafgaand aan de vergaderdatum. Daaronder ook de verslagen van het 

landelijk Directeurenoverleg en de stukken voor de Verenigingsraad.  

Viermaandelijks, tegelijk met het Tertaaloverzicht van de afdeling financiën, geeft de D-B een 

voortgangsrapportage aan de RvT ter illustratie, toelichting en onderbouwing van de financiële en 

jaarplan-ontwikkelingen. 

Leden van de RvT informeren zichzelf mede door het volgen van informatie op de website van 

VluchtelingenWerk, het Intranet, Facebook en/of Vluchtelingen Magazine. 

 

3. Interne werkwijze RvT 

De RvT functioneert in principe als collegiaal geheel. Taken worden per situatie verdeeld en naast het 

voorzitterschap kent de raad geen vaste portefeuilles of commissies.  

Ieder RvT-lid bezit eigen individuele kennis, interesses en kwaliteiten en deze diversiteit wordt door 

de RvT als geheel optimaal benut.  

 

4. Deskundigheid leden RvT 

Diversiteit binnen de RvT is belangrijker dan het ontwikkelen van of beschikken over specifieke 

vaardigheden.  

Wel is specifieke deskundigheid gewenst op financiën, personeel en bestuurlijke lobby. Deze 

deskundigheden zijn bij voorkeur bij verschillende RvT-leden aanwezig. 



Pagina 4 van 5 
 

De deskundigheid op het gebied van VluchtelingenWerk verwerft de RvT door deelname naar keuze 

aan het brede aanbod van activiteiten van VWON, VWN en andere organisaties. 

 

5. Jaarlijkse evaluatie 

Een maal per jaar vindt een zelfevaluatie plaats door de RvT, in afwezigheid maar wel met input van 

de D-B. Deze zelfevaluatie wordt roulerend voorgezeten door één der leden. 

Dit toezichtkader dient als basis voor de jaarlijkse evaluatie en wordt daarbij zo nodig aangevuld, 

hiermee invulling gevend aan artikel 10, lid 10 van de Statuten. 

Één lid van de RvT wordt voor een jaar benoemd als “eigenaar” van het toezichtkader en ziet toe op 

de naleving ervan en de nodige bijstelling. 

 

6. Benoeming en rooster van aftreden 

Benoeming in de RvT geschiedt conform de Statuten door de RvT. De RvT maakt voorafgaand per 

benoeming een profiel en stelt de wervings- sollicitatieprocedure vast. 

 

Rooster van aftreden: 

 

naam benoeming einde 1e periode einde 2e periode opmerkingen 

Corinne Casseres september 2008 september 2012 september 2016 per juli 2012 voorzitter 

Hans Augustijn december 2011 december 2015 december 2019  

Joke Verhoef maart 2012 maart 2016 maart 2020  

Phil Birkenhäger oktober 2014 oktober 2018   

Gert Veldhuis oktober 2014 oktober 2018   

Siert Wieringa oktober 2015 oktober 2019   

Marike Bezema oktober 2015 oktober 2019   
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Bijlage:  Speerpunten RvT voor 2016-2017 
De speerpunten zijn bedoeld om de komende jaren extra aandacht te geven. Deze specifieke 

onderwerpen zijn gekozen omdat de RvT zelf verbetering wil aanbrengen in de uitvoering van een 

van de rollen, de organisatie door minder aandacht daarvoor risico kan lopen of omdat er in de 

veranderende omgeving mogelijk aanpassing van de organisatie wordt gevraagd. 

 

In de vergaderingen van de RvT ruimte maken voor het bespreken van standpunten, dilemma’s, 

modellen, inhoud van congressen, workshops e.d. om elkaar inhoudelijk en op drijfveren beter te 

leren kennen en zo te groeien naar een model van Waardengericht Toezicht. 

Ontwikkelen van een “dashboard” RvT met punten die de RvT belangrijk vindt in verband met 

mogelijke risico’s voor de organisatie. 

 

Belangrijkste aandachtspunten leden RvT voor 2016-2017: 

vanuit werkgeversrol de veranderende rol van de D-B waarbij er ook een gedeelte van de tijd in het 

landelijk werk VW zit. Opstellen directiestatuut met één D-B niet aan de orde. Mogelijk wel duidelijke 

afspraken over delegeren taken/verantwoordelijkheden. 

vanuit de toezichtrol de veranderplannen m.b.t. de organisatiestructuur van VWON; de benoemde 

aandachtspunten door de accountant opgevolgd door de D-B 

vanuit maatschappelijk: opstelling in huidige landelijke discussie; plaats binnen Landelijke 

Vereniging. Afstemming landelijk-lokaal; verdere professionalisering als organisatie; 

Benchmarkgegevens opstellen. 

 


