
 

 

Toezichtvisie raad van toezicht 

Verbinding met belanghebbenden 

De raad van toezicht van Stichting Kinderopvang Oegstgeest onderstreept het belang van verbinding 

met alle belanghebbenden. Die verbinding vraagt om transparantie over zijn toezicht. In dit document 

geeft de raad daarom aan wat alle belanghebbenden, inclusief de directeur-bestuurder, kunnen 

verwachten van zijn toezicht. Belanghebbenden zijn o.a. de kinderen, ouders, professionals, samen-

werkingspartners, gemeente en de samenleving in Oegstgeest. De visie van de raad op toezicht is 

gebaseerd op de volgende uitgangspunten. 

Overkoepelend toezicht  

De raad houdt toezicht zowel op het reilen en zeilen van de gehele stichting als, meer toekomst-

gericht, op de continuïteit van de stichting op de korte- en lange-termijn. Daarmee houdt de raad dus 

integraal toezicht. 

Dit betekent dat de raad op hoofdlijnen de samenhang bewaakt tussen alle essentiële aspecten van 

de besturing van de stichting en de kwaliteit van de kinderopvang. Hieronder valt ook alles wat met 

de algemene gang van zaken binnen en buiten de stichting te maken heeft, zoals externe relaties van 

de stichting. 

Hierbij staat het belang van de kinderen, die de raad als zijn belangrijkste ‘stakeholders’ ziet,  voorop. 

De stichting heeft een maatschappelijke functie en de raad wil een waarborg zijn voor de best 

mogelijke begeleiding en ontwikkeling van de kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving. Dit, in 

afstemming met de directeur-bestuurder, professionals, ouders en andere belanghebbenden, ieder 

vanuit zijn eigen rol.  

De raad vindt integraal toezicht belangrijk om de directeur-bestuurder te blijven uitdagen om op een 

vernieuwende wijze vorm te geven aan die maatschappelijke functie van de stichting. Dit omvat niet 

alleen stabiliteit creëren en strategisch koers houden maar ook flexibiliteit bevorderen en inspelen op 

interne en externe veranderingen, waar nodig.  

De raad vindt het tevens van belang om toezicht te houden op de kernwaarden en de organisatie-

cultuur van de stichting. De leden willen dat alle professionals optimaal kunnen functioneren en zich 

kunnen ontwikkelen in hun vak. De stichting moet een aangename werkplek zijn en blijven, ook onder 

soms moeilijke externe omstandigheden.  

De raad onderstreept hierbij het belang van de kernwaarden: persoonlijk en vertrouwd, betrokken, en 

spelen en beleven. Deze gelden voor iedereen binnen de organisatie, dus ook voor de leden van de 

raad van toezicht. 

Onafhankelijk toezicht 

De leden van de raad zijn onafhankelijk. Zij verstaan hieronder het eigenstandig voorbereiden, 

inrichten, uitvoeren en evalueren van zijn toezichthoudende taken. De leden zijn niet in dienst van de 

stichting en zij houden geen toezicht namens welke (groep van) belanghebbenden dan ook.  

Zij vinden het essentieel voor de kwaliteit van hun toezicht om hun taken en verantwoordelijkheden 

te kunnen uitvoeren onafhankelijk van de directeur-bestuurder en zonder last of ruggespraak in 
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welke vorm dan ook. De raad beschikt hiertoe over eigen informatiebronnen en wil, passend bij zijn 

rol, een goed contact onderhouden met alle belanghebbenden. 

De leden zijn alert op het voorkomen van tegenstrijdige belangen of het aangaan van relaties die 

kunnen leiden tot conflicterende belangen. Daartoe houden zij zich zowel aan eigen interne regels als 

aan externe wettelijke regels en governancecode(s) van de branchevereniging voor toezichthouders, 

de VTOI-NVTK.   

De raad evalueert zijn eigen functioneren regelmatig, laat zich regelmatig bijscholen en legt 

verantwoording af aan alle belanghebbenden, o.a. via het jaarverslag. 

Toezichtkader 

Het toezicht van de raad is gebonden aan externe en interne regels. Die regels staan o.a. vermeld in 

wetten van de rijksoverheid, gemeentelijke verordeningen en gedragscodes. Daarnaast staan er 

belangrijke regels in de statuten van de stichting en in de diverse  interne documenten, zoals het 

reglement van de raad van toezicht.  
De raad vindt het belangrijk om binnen deze kaders het bestuur zoveel mogelijk de ruimte te geven 

om naar eigen inzicht te handelen en om de medewerkers te inspireren de kinderen in al hun 

handelen centraal te stellen. De missie en visie van SKO Oegstgeest is hierbij leidend. 

Deze externe en interne kaders vormen de toezichtsdocumenten die de raad gebruikt om te 

constateren of de regels die voor iedereen binnen de stichting gelden worden nageleefd. En als ze 

(dreigen te) worden overschreden, om dan corrigerend te kunnen optreden. 

Functioneren van de Raad  

De stichting maakt gebruik van een model met twee aparte organen: de directeur-bestuurder en de 

raad van toezicht. De raad kan op deze manier een goed tegenwicht bieden aan de directeur-

bestuurder om de kwaliteit van het bestuur op hoog niveau te houden, ook als de omstandigheden 

een keer tegen zitten.  

De raad bestaat momenteel uit 4 leden. Hun namen en beroepservaring staan op de website vermeld. 

Tevens staat daar vermeld wat de zittingstermijn is van elk lid. Zij kunnen maximaal drie keer zitting 

nemen in de raad voor een periode van drie jaar. De raad kent momenteel twee commissies: de 

renumeratiecommissie en de auditcommissie.  

De raad kent geen klachtencommissie omdat voor klachten van belanghebbenden een andere 

procedure geldt. De raad staat wel open voor informatie die belanghebbenden willen delen ter 

verbetering van de bestuurlijke kwaliteit van SKO Oegstgeest. 

De leden ontvangen een vergoeding voor hun functie conform de normen van de branchevereniging 

VTOI-NVTK. De raad komt vier tot zes keer bij elkaar. Om hun bevoegdheden te kunnen uitoefenen 

maken de leden gebruik van drie hoofdrollen.  

De raad is namens de stichting werkgever van de directeur-bestuurder en heeft de bevoegdheid om 

hem of haar te benoemen, te schorsen en te ontslaan. De raad is verantwoordelijk voor het 

beoordelen van het functioneren van de directeur-bestuurder, het vaststellen van de beloning en het 

bepalen van de arbeidsvoorwaarden. In aanvulling hierop vervult de raad de rol van bewaker van het 

https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/dienstverlening-en-bedrijfsvoering-kinderopvang-organisatie-ondernemer/governance-code-bestuurlijk-toezicht-kinderopvang/
https://vtoi-nvtk.nl/actueel/governancecode-kinderopvang-beschikbaar
https://sko-oegstgeest.nl/over-ons/management-team/bestuur-raad-van-toezicht/
https://sko-oegstgeest.nl/wp-content/uploads/Ambitieverhaal.pdf
https://sko-oegstgeest.nl/over-ons/management-team/bestuur-raad-van-toezicht/
https://sko-oegstgeest.nl/over-ons/verbetermeter/klachtenprocedure/
https://vtoi-nvtk.nl/wat-doen-we/werkgeverschap/honorering
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strategisch ambitieplan, inclusief de hieraan verbonden financiën en risicobeheer. Tevens heeft de 

raad de bevoegdheid om de directeur-bestuurder (on)gevraagd advies te geven.   

De raad hanteert diverse stijlen van toezicht om zijn drie toezichthoudende rollen goed uit te voeren. 

Hij probeert een goed evenwicht te vinden tussen met name een proactieve en reactieve stijl, en een 

mensgerichte en systeemgerichte stijl. Waardegericht toezicht maakt hiervan deel uit. De toepassing 

van deze stijlen hangt van de situatie af. Om zich hierin te bekwamen besteedt de raad voortdurend 

aandacht aan verdere professionalisering.  

Tot slot 

Met deze toezichtvisie en toezichtkader hoopt de raad duidelijk gemaakt te hebben wat 

belanghebbenden, inclusief de directeur-bestuurder, kunnen verwachten van de raad. Met goed 

toezicht wil de raad een belangrijke bijdrage leveren aan het voortdurend verbeteren van de kwaliteit 

van SKO Oegstgeest ten behoeve van de kinderen en alle andere belanghebbenden. Beide 

documenten zullen regelmatig geactualiseerd worden.  

Leden van de raad van toezicht 

Oegstgeest, mei 2022 

https://sko-oegstgeest.nl/wp-content/uploads/Ambitieverhaal.pdf

