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Over Mat Botman
Het is mijn passie om een bijdrage te leveren aan het verder professionaliseren van toezichthouders. Als
bestuursadviseur en procesbegeleider adviseer, begeleid en coach ik Raden van Bestuur en Raden van Toezicht.
Bij Raden van Toezicht in de zorg begeleid ik zelfevaluaties en geef ik op maat gesneden workshops en trainingen. Ik doe
dit nu vanuit mijn eigen bureau. Hiervoor werkte ik bij the Boston Consulting Group.
Bij een evaluatie komen onderwerpen als de code, agendasetting, de rollen van de toezichthouder en de wijze waarop
informatie wordt verkregen aan de orde. Maar nog belangrijker is het om de minder zichtbare aspecten met elkaar te
bespreken, zoals de relaties binnen de RvT en met de bestuurder(s), de wijze waarop de voorzitter zijn/haar taak invult
en de mate van onderling vertrouwen. Op basis van een goede voorbereiding, begeleid ik de evaluatiesessie. Ik streef naar
een sfeer waarin open met elkaar feiten, meningen en gevoelens worden uitgewisseld. Het resultaat zal bestaan uit
concrete afspraken die bijdragen aan het vergroten van de effectiviteit van het toezicht.
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Methodiek
Bij een evaluatie komen onderwerpen als de code, agendasetting, de rollen van de toezichthouder en de wijze
waarop informatie wordt verkregen aan de orde. Maar nog belangrijker is het om de minder zichtbare aspecten
met elkaar te bespreken, zoals de relaties binnen de RvT en met de bestuurder(s), de wijze waarop de voorzitter zijn/haar
taak invult en de mate van onderling vertrouwen. Op basis van een goede voorbereiding, begeleid ik de evaluatiesessie.
Ik streef naar een sfeer waarin open met elkaar feiten, meningen en gevoelens worden uitgewisseld. Het resultaat zal
bestaan uit concrete afspraken die bijdragen aan het vergroten van de effectiviteit van het toezicht.
Werkwijze Mat Botman
De voorbereiding
Op basis van een gesprek met de opdrachtgever en eventueel enkele (telefonische) interviews met bestuurder en enkele
leden, spreken wij de gewenste aanpak af. O.a. over de wijze waarop de leden zich voorbereiden, de aanpak van de
evaluatie zelf, de gewenste rol van mij als begeleider (procesbegeleider en/of adviseur op bepaalde governance aspecten)
en de wijze waarop mogelijke gevoelige onderwerpen ter sprake worden gebracht.
De evaluatiesessie
In een open en vertrouwelijke sfeer begeleid ik de sessie. Met als doel dat de toezichtsfunctie de komende jaren nog beter
en effectiever ingevuld wordt. Dit kan op een gestructureerde wijze, maar vaak leidt een (half) open aanpak sneller tot
een gesprek over de onderwerpen die er echt toe doen.
De afronding
Er volgt een verslag met de bevindingen en afgesproken acties. Het resultaat van de evaluatie is in ieder geval een groter
inzicht in de sterktes en de verbeterpunten en concrete afspraken.

Tarief
De intensiteit van de voorbereiding, de duur van de bijeenkomst en de wijze van afronding zijn bepalend voor het aantal
dagdelen ( van 4 uur) dat met de begeleiding is gemoeid. Mijn ervaring is dat de te besteden tijd ligt tussen twee en zes
dagdelen. Het budget ligt meestal tussen 1.200 en 3.600 euro, uitzonderingen daargelaten

