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Over Frans Romkes
Zijn we als raad van toezicht voldoende gericht op de toekomst? Wat is onze visie op toezicht, waardoor we
daadwerkelijk meerwaarde hebben voor bestuurder, organisatie, cliënten en samenleving?”
“Het gaat in onze raad van toezicht erg goed. Hoe voorkomen we dat we doorslaan in zelfgenoegzaamheid en ongemerkt
een tunnelvisie ontwikkelen?”
“Onze raad van toezicht is heel divers van samenstelling. Hoe kunnen we in onze samenwerking nog bewuster
gebruikmaken van onze uiteenlopende kwaliteiten?”
Voorbeelden van vragen die raden van toezicht mij stellen rondom de externe begeleiding van hun zelfevaluatie. Vragen
die de opmaat vormen voor een zelfevaluatiebijeenkomst op maat voor déze raad, met déze wensen voor inhoud en
werkwijzen.
Als ervaren organisatieadviseur en procesbegeleider ondersteun ik mensen in organisaties op weg naar verandering.
Geregeld begeleid ik ook zelfevaluaties van raden van toezicht in de zorgsector en in de volkshuisvesting. Ik zie snel wat
speelt en belangrijk is, ook in ingewikkelde situaties.

Ervaring

Ik prikkel toezichthouders om anders te kijken naar toezicht (en bestuur) en naar zichzelf. Zodat zichtbaar wordt
wat nog niet zichtbaar was en het goede gesprek ook kan gaan over wat nog niet eerder is besproken.
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Methodiek
In een voorgesprek met de opdrachtgever maken we afspraken over doelstellingen, richtinggevende vragen,
programma en een passende werkwijze voor de bijeenkomst. Ook bespreken we de voorbereiding (door
toezichthouders en bestuur) door middel van (telefoon)gesprekken en korte vragenlijsten.
Tijdens de bijeenkomst bevorder ik het inhoudelijke gehalte van de discussie met rake vragen, korte theoretische
inleidingen en met individuele en groepsopdrachten. Als procesbegeleider let ik ook op het discussieproces: komt
iedereen voldoende mate aan bod en voelen de deelnemers zich uitgenodigd hun mening te geven? Door het hanteren
van afwisselende werkvormen gedurende de bijeenkomst stimuleer ik de nodige levendigheid en humor.
Tijdens de bijeenkomst vat ik de resultaten samen en formuleer ik conclusies. Op basis van wat ik zie en hoor in de
bijeenkomst, geeft ik ook mijn visie op de zelfevaluatie en het functioneren van de rvt. Na afloop van de bijeenkomst leg
ik de resultaten vast in een schriftelijke samenvatting in hoofdlijnen.

Tarief
Uurtarief >€100,- <€150,≥ €175-≤€200 per uur, exclusief 21% btw

Referenties
Referenties
2016 Raad van toezicht Stichting Het Maanderzand te Ede

2017

raad van commissarissen Lek en Waard Wonen

2016
2017

2017

raad van commissarissen Woningstichting Barneveld

2018

raad van commissarissen Woningbouwvereniging
Hoek van Holland

2017

Miks
– welzijnsorganisatie
Raad van toezicht
Stichting
Esdégé-Reigersdaal te
Broek op Langedijk
WoCom – woningcorporatie

2018
2018

raad van toezicht
stichting
InteraktContour
SSVO
- onderwijsorganisatie

2017

raad van commissarissen Woningstichting Barneveld

2017

raad van commissarissen Ressort Wonen

2017

raad van commissarissen Heuvelrug Wonen

