
Congres Toezicht houden in de toekomst

“Luisteren naar de samenleving”

Maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot toezicht

Hans Strikwerda1

24 mei 2013

Mij is gevraagd een aantal gedachten met u te wisselen over maatschappelijke 
ontwikkelingen in relatie tot toezicht, in het bijzonder het toezicht in het domein van het 
particulier initiatief. Beter zou het zijn om over toezicht te spreken in relatie tot 
(toekomstige) maatschappelijke ontwikkelingen. 
! Tegelijkertijd is het thema van deze dag ‘luisteren naar de samenleving’, en is de 
titel van het congres ‘toezicht houden in de toekomst.’ Dit congres vindt plaats in een 
situatie waarvan wordt gezegd dat het governance systeem in wat ook wel genoemd wordt 
de semi-publieke sector, niet goed functioneert. Waarbij dan aangetekend zij dat we geen 
duidelijke criteria hebben om te concluderen wanneer het dan wel goed zou functioneren. 
! Voor mij is het punctum in het programma van deze dag het woord ‘luisteren’ De 
term punctum ontleen ik aan de filosoof Roland Barthes, uit zijn boek Camera Lucida.2 Dat 
boek gaat niet over luisteren, maar over wat wij denken in foto’s te zien en hoe de context 
van ons leven onze interpretaties van foto’s beïnvloeden. Voor Roland Barthes heeft een 
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foto die onze aandacht vasthoudt twee kwaliteiten: studium, dat wat ons interesseert, 
informeert, begeerte opwekt, waarmee we ons identificeren, wat wordt geaccepteerd, wat 
deels ons referentiekader oprekt, maar dit alles zonder scherpzinnigheid, zonder een 
duidelijk bewustzijn. Maar, zo schrijft Barthes, foto’s, beelden die ons bij blijven, die ons 
raken, hebben behalve studium ook punctum, een beeldelement, een detail, dat ons 
onbewust doet zien dat de afgebeelde situatie een dubbelzinnigheid bevat, een 
dubbelzinnigheid die ons idee van wat we als werkelijk willen zien verstoort. Het punctum  
van een beeld wordt gevormd door details die door het beeld als studium heen prikken en 
onze geest—onbewust—raken. 
! De Duitse filosoof Walter Benjamin wees er al in de jaren dertig van de twintigste 
eeuw op dat er zich in de samenleving een optisch onbewust-zijn ontwikkelt als gevolg van 
de communicatie door beelden.3  Immers, we worden opgevoed met een woord-cultuur, 
maar we leven door foto’s, film, video, internet, in een beeld-cultuur. De Amerikaanse guru 
voor het manipuleren van de publieke opinie, Walter Lippmann, schreef al in 1927 over de 
visuele retoriek, een retorica door middel van beelden. Omdat beelden meer het gevoel 
aanspreken dan de ratio, is het voor leiders veel effectiever via beelden de massa achter 
zich te krijgen dan via woorden.4 
! Inmiddels zult u zich de vraag stellen wat dit nu heeft te maken met luisteren en met 
toezicht. De vraag is mijnsinziens, als we stellen dat toezichthouders zouden moeten 
luisteren naar de samenleving, wat denken we dan te horen? Bovendien, hoe luisteren 
we, in woorden, in beelden, in klanken?
! De Franse filosoof Jean Baudrillard stelt dat het beeld, en tegenwoordig worden 
veel vaktermen, ook in het vakgebied corporate governance, als beelden, niet als 
analytische begrippen, gehanteerd, zich in vier fasen heeft ontwikkeld:5 

1. Het beeld is een weerspiegeling van een fundamentele werkelijkheid;
2. Het beeld maskeert en perverteert een fundamentele werkelijkheid;
3. Het beeld maskeert de afwezigheid van een fundamentele werkelijkheid;
4. Het beeld heeft geen enkele relatie met welke realiteit dan ook: het is zijn eigen 

simulacrum.
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Voor velen is het aantrekkelijke van simulacra dat deze vrijheid verschaffen; er is God 
noch het laatste oordeel om het reële van het imaginaire te onderscheiden. Dat is ook de 
reden waarom simulacra bij adviseurs zo populair zijn. Bijvoorbeeld: in de jaren zestig en 
zeventig was cultuur, dat is de collectieve programmering van het denken, binnen 
organisaties een reëel fenomeen. Het werkte omdat toen gewerkt werd met gesloten 
organisaties, verticaal geïntegreerd, er was sprake van life-time employment, informatie 
werd gestructureerd binnen de structuur van de organisatie en mensen leefden in 
gescheiden informatieruimtes. In de huidige periode zijn al die omstandigheden komen te 
vervallen als gevolg van technologische- en mediale ontwikkelingen en daarmee werkt 
cultuur als collectieve programmering van het denken ook niet meer. Sterker nog, gezien 
de innovatie van business modellen is organisatiecultuur vandaag als versteend verleden. 
Maar omdat cultuur voor velen een handige vlucht uit de werkelijkheid is houden 
managers en adviseurs vast aan het begrip organisatiecultuur, terwijl niets met de huidge 
realiteit heeft te maken. 

In de discussie over toezicht in de non-profit sector worden allerlei termen gebruikt: 

- intern toezicht versus extern toezicht
- verticaal toezicht versus horizontaal toezicht
- bestuurskracht
- besturing(smodel)

Zijn dit termen die een fundamentele werkelijkheid weerspiegelen, maskeren, perverteren, 
de afwezigheid van een fundamentele werkelijkheid maskeren of zijn het simulacra? Als u 
als toezichthouder, lid van een Raad van Toezicht van een onderwijsinstelling, een 
zorginstelling, een culturele instelling, etc. wordt gevraagd te luisteren naar de 
samenleving, maar u wordt gelabeld als ‘intern toezicht’, waarbij een andere partij het 
‘externe toezicht’ zou zijn, bent u dan in staat om te luisteren naar de samenleving? Ziet 
de samenleving u als intern toezicht als een gremium dat naar die samenleving luistert, of 
kan het zijn dat die samenleving zich richt naar dat gremium, de overheid, die zich als 
extern toezicht presenteert. 
! Als we spreken, zoals in het onderwijs, over verticaal toezicht door de overheid en 
horizontaal toezicht daarnaast, welke uitgangspunten, normatief of descriptief, liggen dan 
in die termen besloten met betrekking tot de rol van de staat jegens private instellingen die 
een gemeenschapstaak uitoefenen. De term ‘semi-publieke sector’ is dat een neutrale 
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term of is dat een beeld bedoeld om uw denken, uw interpretaties van wat u denkt te 
beluisteren, te manipuleren? 
! Ofwel, als gevraagd wordt te spreken over maatschappelijke ontwikkelingen zoals 
relevant voor het toezicht is het eerste probleem de taal, de termen te problematiseren 
waarin we denken die maatschappelijke ontwikkelingen te moeten beschrijven of te 
analyseren. Het huidige debat over hoe verder met toezicht in de sectoren aanwezig hier 
in deze zaal zit op dit moment gevangen in de termen die deze sector zich laat opleggen 
door wetenschappers en adviseurs die zelf gevangen zitten in hun optisch-onbewust zijn 
van hun eigen vaktermen. 
! Bovendien, als we stellen naar de samenleving te luisteren, wat of wie is dan die 
samenleving? Is dat de samenleving zoals we denken dat deze nu is, of is dat een  
samenleving zoals we ons die wensen? 
! In de huidige discussie over governance in het onderwijs, is de brief van de Minister 
van OCW een triest voorbeeld van onnadenkendheid.6 Die brief beweegt zich, mede door 
het taalgebruik (besturingsmodellen), binnen de denkkaders van de jaren zeventig van de 
vorige eeuw, die nu juist de oorzaak zijn van de huidige verwarring. De alternatieve 
‘besturingsmodellen’ in die brief zijn sociologische concepten waarin een dirigistische staat 
wordt verondersteld, waarvan we tegenwoordig aan het concluderen zijn, zie de rapporten 
van de WRR, dat dit een onhoudbaar concept is in een dynamische, complexe 
samenleving, waarin de staat niet meer de representant is van de identiteit van de 
samenleving en er sprake is van zoveel maatschappelijke structuren dat die onmogelijk 
gereflecteerd kunnen worden in de organisatie van de rijksoverheid. Ook de opvattingen 
van mijn collega Minderman van de Vrije Universiteit gaan uit van een dirigistische staat, 
immers dat wordt geïmpliceerd door zijn kader van  van decentralisatie, waarin besloten 
ligt de idee van een centraal dirigerende staat, als tegenhanger van een faciliterende 
staat. Uiteraard hebben zulke beelden te maken met maatschappelijk politieke 
opvattingen, liberalisme versus socialisme, maar zulke uitgangspunten moeten wel 
expliciet op tafel worden gelegd. 
! Het is helaas typisch voor de huidige samenleving, wel aangeduid als de periode 
van het tweede modernisme, dat de wetenschap onderdeel is van het probleem, zoals dat 
ook het geval is in de economische wetenschappen in zijn geheel. Daarnaast speelt, zie 
ook het artikel The False Claims for Austerity van de Amerikaanse econoom Krugman in 
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de laatste New York Times Review of Books7, dat politici en beleidsmakers omreden van 
vooringenomenheid, belangen vaak ook, wel zinvolle wetenschappelijke inzichten volstrekt 
negeren. 
! Het is heel goed bekend, daar zijn gedetailleerde case-beschrijvingen van, hoe een 
universteit, een scholengemeenschap, een ziekenhuis wel goed te organiseren en te 
besturen. Daarmee is ook goed bekend hoe in de non-profit sector te voorkomen dat 
fouten worden gemaakt door management modellen die bedoeld zijn voor fabrieken, toe te 
passen in organisaties waarin human capital centraal stelt. Maar die modellen passen niet 
in het kader van de jaarrekening, immers die is gebaseerd op fysieke activa, en dus 
besteden juristen, notarissen, accountants, auditors, maar ook sociologisch gevormde 
bestuurskundigen geen aandacht aan die nieuwe organisatievormen en nieuwe methoden 
voor het besturen van ondernemingen en instellingen. Maar ook moet worden opgemerkt 
dat in Nederland bestuurders ook te weinig op zoek gaan naar vernieuwingen in hun vak, 
teveel laten zij zich leiden door vraagstukken van compliance. 

! Het is uiteraard buitengewoon moeilijk om te voorspellen hoe de samenleving zich 
de komende veertig jaar zou kunnen ontwikkelen. Bon ton is de vraag: “je gelooft toch niet 
in de maakbare samenleving?” Feit is dat we in een samenleving leven die het 
rechtstreekse gevolg is van het utopisch denken zoals zich dat sinds de achttiende eeuw 
heeft ontwikkelt.8 Zeker, sinds die tijd waren er ook dystopieën. Maar wie niet beelden 
heeft over wat een wenselijke samenleving is, hoe de samenleving zich zou kunnen 
ontwikkelen, over wat er wel eens anders zou kunnen zijn en worden, blijft de gevangene 
van zijn of haar onbewustzijn met betrekking tot het heden. 

! Op dit moment wordt een grote veranderaar gevormd door de dalende kosten van 
informatie en communicatie. De effecten daarvan spelen in tal van sectoren van de 
samenleving, ook in internationale verhoudingen. In het bijzonder wijzigen daardoor 
machtsverhoudingen, maar niet altijd. Het vastlopen van de social-media revoluties rond 
de Middelandse Zee, de extreme polarisatie in de Verenigde Staten, de grip die het oude 
kapitaal in de Verenigde Staten weet uit te oefenen op internet, zijn alle feiten dat 
informatie als machtsfactor wordt onderkend, maar niet vanzelfspreken leidt tot een 
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betere, democratischer samenleving. Ondanks dat zien we wel dat via de beweging van 
open data, waarbij gemeenten in de USA al hun data openbaar moeten maken, Londen 
doet dit ook9, ook enkele Nederlandse gemeenten werken hieraan, de betrokkenheid van 
de gemeenschap bij de gemeenten verhoogd wordt en er beter gebruikt wordt gemaakt 
van wat wordt genoemd de wisdom of the cloud.10 Repetitieve toezichtsvragen kunnen 
qua tijdsbeslag worden teruggebracht door, zoals in de USA, kwaliteitscijfers per 
individuele medisch specialist te publiceren, of zoals in Canada, per individuele docent. 
! Wat betreft het toezicht op de financiën van instellingen, ook dit wordt minder van 
belang omdat met de nieuwe methoden voor management accounting en financial 
accounting, waarbij sprake is van real time rapportages, meer-dimensionale rapportages 
en inzichten e.d., de transparantie met betrekking tot het financiële nagenoeg absoluut 
kan worden gemaakt11, en in combinatie met betere planningstechnieken die overigens al 
lang bekend zijn12, kan hierdoor de kans op financiële debacles sterk worden 
gereduceerd. Wel moet hierbij worden aangetekend dat ten opzichte van het buitenland, in 
het bijzonder de USA, Nederlandse financiële deskundigen zwaar achterlopen, vaak ook 
erg conservatief zijn en met verouderde concepten uit de twintigste eeuw werken. Daar ligt 
de belangrijkste oorzaak van het zwakke financieel management in instellingen. Ofwel, 
financiële debacles worden niet voorkomen door beter toezicht, maar door het kwaad bij 
de bron aan te pakken, professioneler financieel management binnen de instellingen dan 
nu het geval is. Overigens lost dat niet het probleem van moraliteit op, dat zal onderwerp 
van toezicht moeten blijven. 
! Ook is vaktechnisch heel goed bekend hoe de niet-financiële rapportages, kwaliteit 
van onderwijs, kwaliteit van zorg, netjes gekoppeld aan de financiën gerapporteerd 
kunnen worden. Maar zoals een voorzitter van een RvB van een ziekenhuis enkele 
maanden geleden opmerkte toen we een state-of-the art case uit de VS behandelden, 
Nederlandse ziekenhuizen lopen in dit opzicht twintig jaar achter. 

In dit verband moet er een opmerking worden gemaakt over de externe accountant. Deze 
beroepsgroep heeft vele kwaliteiten, maar is niet alwetend. Een register accountant heeft 
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als professional geen verstand van financiering, heeft geen verstand van management 
control (de meest kritieke functie, respectievelijk proces in het besturen van een instelling), 
heeft geen verstand van bedrijfsvoering, heeft geen verstand van ondernemingsbestuur. 
De register accountant is er voor de jaarrekening en de daarbij behorende AO/IC 13. Voor 
andere zaken dan de jaarrekening en de AO/IC kan en moet geen beroep worden gedaan 
op de professie van de register accountant. Management informatie dient steeds 
georganiseerd te worden op het realiseren van doelen van de instelling; 
verantoordingsinformatie dient daarvan afgeleid te zijn, nu zien we vaak het omgekeerde. 
De interne organisatievoorziening is teveel gemodelleerd op de jaarrekening, dat is apert 
onjuist. Sterker nog, hoe meer er in het toezicht een concentratie is op de juistheid van de 
jaarrekening, hoe groter de kans dat het fout gaat met de instelling in termen van het 
realiseren van de maatschappelijke doelen. 

Ofwel, de komende jaren maakt de technologie, in combinatie met nieuwe concepten 
zoals inmiddels operationeel in de moderne bestuurskunde, het mogelijk dat al die 
vervelende onderwerpen als jaarrekening e.d. vrijwel geen tijd meer hoeven te vragen van 
toezichthouders. Overigens moet worden opgemerkt dat in de opleidingen voor 
bestuurders hieraan op dit moment nog geen aandacht wordt besteed, ook die lopen 
achter. De vraag dient gesteld te worden of het wel zinvol is energie te steken in een beter 
governance systeem zonder tweemaal zoveel energie te steken in de verbetering van de 
opleidingen, de bestuurlijke deskundigheid, in het bijzonder de bestuurlijke cognitieve 
structuur volgens de paradigma’s van het besturen van de huidige eeuw (dus niet die van 
de vorige eeuw). 

Om in dialoog met de samenleving, gericht op de ontwikkeling van de samenleving uw 
maatschappelijke taak als toezichthouder invulling te geven, zult u zich moeten 
concentreren op wat de kern vormt van het systeem van corporate governance: de 
discussie over de strategie, cq. het beleid van de instelling: welke taken zullen voor wie, 
waarom worden uitgevoerd, waar, wanneer, hoe gefinancierd, hoe uitgevoerd, etc. De 
kern van het toezicht wordt gevorm door de discussie over de strategie van de instelling, 
niet door het toezicht op de juistheid van de jaarrekening. Uiteraard moet de jaarrekening 
wel correct zijn. Immers de meest belangrijke zaken van een instelling, de omgeving, de 
toekomst, de immateriële activa, in het bijzonder het human capital worden niet vermeld in 
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de jaarrekening. Toezicht moet toekomstgericht zijn, niet naar het verleden. Toezicht moet 
zich buigen over wat ondernomen zal worden of zou moeten worden, in het licht van wat 
de samenleving nodig heeft. Een belangrijk onderdeel in de discussie over de strategie of 
het beleid van de instelling moet dan ook gaan over welke aannames worden gehanteerd 
ten aanzien van ontwikkelingen in de samenleving. En vooral ook, hoe geobserveerde 
ontwikkelingen worden geïnterpreteerd, vanuit welk en vanuit wiens belang. Daarbij is uw 
belangrijkste instrument uw taak om de RvB met raad terzijde te staan, zoals dit ook de 
wettelijke taak is van de RvC van een vennootschap. Om dit met een taalgrapje te 
onderstrepen, in de uitdrukking “raad van toezicht” is de term ‘raad’ belangrijker dan 
‘toezicht’. Voor beursgenoteerde ondernemingen geldt de wettelijke verplichting, geregeld 
in de Nederlandse Code voor Corporate Governance, dat de raad van bestuur verplicht is 
de strategie van de onderneming jaarlijks ter goedkeuring voor te leggen aan de raad van 
commissarissen, omgekeerd heeft de rvc de verplichting zich uit te spreken over de 
strategie.14 Ook voor de non-profit sector is het nodig om in Boek 2 van het Burgelijk 
Wetboek te regelen dat de raad van bestuur van een instelling verplicht is jaarlijks de 
strategie respectievelijk het beleid, inclusief het financiële plaatje daarvan, ter goedkeuring 
voor te leggen aan de raad van toezicht en dat de raad van toezicht verplicht is zich 
daarover in afkeurende of goedkeurende zin uit te spreken, waarbij dit dan consequenties 
moet hebben voor de rechtsgeldigheid van de daden van de raad van bestuur. 

Zoals gezegd, we moeten ons wel beelden vormen over wat voor samenleving we wel of 
niet willen voor onze kinderen, maar we kunnen niet op een mechanische manier 
vastleggen laat staan afdwingen hoe de toekomstige samenleving zich zal ontwikkelen. 
Bovendien gaat het bij de vormgeving van een toekomstige samenleving ook veel meer 
om de waarden, wat willen we wel en wat niet, dan een blauwdruk. Maar dit betekent dat 
er mogelijkheden moeten zijn voor burgers dat zij betrokken moeten kunnen zijn in de 
organische vorming van de toekomstige samenleving. Uiteraard zal de ene burger daarin 
meer actief zijn en de ander meer consumptief, maar die variëteit is een gegeven. Het 
probleemoplossend vermogen van de samenleving ligt niet meer bij de overheid, maar bij 
de burgers zelf. Ook op winst gerichte ondernemingen merken dat het heel goed kan 
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werken om problemen waarmee ze zitten op internet te zetten en het publiek om 
oplossingen te vragen, dit staat inmiddels bekend als wikinomics.15 

De vraag die we ons daarbij moeten stellen is of de term ‘toezicht’ ons niet op het 
verkeerde been zet, of dat die term ons door zijn beeld-retorisch effect niet beperkt in het 
zien van andere mogelijkheden of van ontwikkelingen die wenselijk zijn. Als denk-
oefening: wat als we in plaats van RvT zouden spreken over Raad van Gemeenschap, of 
de Raad van Verbinding? 

Welke nieuwe nieuwe mogelijkheden opent dat om er voor te zorgen dat die 
gemeenschapstaak, onderwijs, zorg, cultuur, gerealiseerd blijft worden, als organische 
element van de gemeenschap voor die gemeenschap. Voor mij is een voorbeeld van 
taalsymboliek toegepast op het governance vraagstuk in de non-profit sector de naam van 
de in het VK gecreëerde rechtspersoon voor de non-profit sector: Community Interest 
Corporation. 

Raad$van$Toezicht$ Raad$van$Verbinding$

Welke%effecten%hebben%termen%op%ons%
observeren,%denken,%handelen?%%

•  Vereniging%

•  Stichting%

•  Community%Interest%Corporation%

•  Gemeenschapsvennootschap%
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Wellicht dat we in Nederland, ook om gemeenschapstaken in dialoog met die 
gemeenschap te blijven vervullen, een nieuwe rechtspersoon in het leven moeten roepen, 
de Gemeenschapsvennootschap. Dus nadrukkelijk niet: de maatschappelijke 
onderneming, want in de economie geldt dat een onderneming altijd maatschappelijk moet 
zijn, die producten en diensten moet voortbrengen zoals nodig voor de ontwikkeling van 
de economie en zich overigens aan alle wetten dient te houden. 

! Dan zult u zeggen, maar de overheid dan? Neem het voorbeeld van een christelijke 
basisschool. Deze zal georganiseerd zijn in of een stichting of een vereniging, al of niet in 
groter verband. Op grond van de door Nederland geratificeerde Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens, moet het basisonderwijs gratis zijn. Ofwel de overheid moet het 
door die stichting verzorgde onderwijs bekostigen. Tot nu toe wordt dat steeds gezien als 
een soort verticale relatie, een centrale overheid die zelfs toezicht wil houden op het 
bestuur van die rechtspersoon, waarbij we ons dan verliezen in discussies over de 
autonomie van het bestuur. Daar moeten we vanaf. Tegelijk is het juist dat, vanwege de 
externe effecten van onderwijs op de gehele samenleving, de overheid, op grond van 
artikel 23 Gw, zekere eisen stelt aan de kwaliteit van het onderwijs. De relatie van de 
overheid met die private stichting of vereniging is dan geen corporate governance relatie, 
maar een contractuele relatie. 
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Instelling)

RvB)

Gemeenschapstaak)

Gemeenschap)

Raad)

Overheid)
Contract)governance)

Staten:Generaal)

Die stichting of vereniging belooft onderwijs van een bepaald type, een bepaalde 
capaciteit, in een specifieke regio, voldoend aan kwaliteitseisen, te verzorgen, in ruil 
waarvoor de overheid de stichting of vereniging de kosten van dat onderwijs vergoed. Er is 
dan sprake van, daar moeten we naar toe, van een civielrechtelijke overeenkomst, waarop  
dan vervolgens een systeem van contract governance  van toepassing is; de corporate 
governance is een zaak van de stichting, vereniging en haar gemeenschap zelf. Een 
dergelijke constructie biedt veel meer mogelijkheden voor een organische ontwikkeling 
van een maatschappelijke taak, vooral ook door een meer gelijkwaardige positie van de 
contractpartijen. Want we weten dat het toezicht van de overheid op besturen, zeker als 
dat in een escalatiemodel wordt gestopt, zie de ervaringen bij gemeenten, niet werkt 
(trouwens het begrip bestuurskracht, die bestuurskrachtmetingen, hebben bij de 
gemeenten ook niets uitgehaald).  
! De taak van de overheid is om, in een democratisch proces, spelregels te 
definiëren. Het spel zelf moet door de burgers gespeeld worden, de overheid moet geen 
medespeler zijn in het veld. 
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! Zoals in het voorgaande gesuggereerd, degenen die als niet-uitvoerenden, het 
bestuur in de eerste plaats met advies terzijde staan, over hoe zouden taken als 
onderwijs, zorg, cultuur, kinderopvang, sociale woningbouw, en welke andere 
gemeenschapstaak dan ook die uitdrukking geven aan onze verbondenheid en het 
verantwoordelijkheid willen dragen, die uitdrukking geven aan onze behoefte aan 
altruïsme, al of niet ter compensatie van ons egoïsme in ons markthandelen, hoe zouden 
die taken zich moeten en kunnen ontwikkelen , dat die personen daar al hun energie in 
kunnen steken. Dat wil zeggen dat u als diegene die de RvB of CvB met raad terzijde 
staat, niet uw tijd verliest met het afvinken van codes.  Voor die energie is op andere 
vlakken duidelijkheid nodig. Wat de wetgever zal moeten realiseren is dat de governance 
van de rechtspersonen zoals die gebruikt worden in de non-profit, wordt geregeld in 
uitsluitend BW2, op dezelfde dwingende wijze als voor vennootschappen. Het is werkelijk 
absurd dat in allerlei bijzondere wetten, zelfs verschillend per onderwijstype, nu de 
governance geregeld wordt voor rechtspersonen, dat leidt tot maatschappelijke verstarring 
en verwarring. Overigens moet er voor gewaakt worden niet weer de fout te maken door 
een of de code voor governance in de non-profit sector te baseren op de Nederlandse 
Corporate Governance Code. In de eerste plaats bevat die code nogal wat 
onvolkomenheden en fouten16 en in de tweede plaats dient governance in de non-profit 
sector op geheel andere uitgangspunten gebaseerd te worden dan die gehanteerd worden 
in de martksector. Overigens loopt hiernaar op dit moment een dubbel promotieonderzoek 
aan de UvA. 
! In de discussie over hoe de governance in de non-profit op pijl te brengen, 
waarvoor dit kabinet deze sector de ruimte heeft gegeven, moet deze noodzakelijke 
wetswijziging een rol spelen, zodat ook de kern van de verbetering zich kan concentreren 
op de vraag wat, vanuit het perspectief van de gemeenschap respectievelijk de 
samenleving, de kern van de taak van de  Raad van Verbinding moet zijn. 
! Dan is er altijd weer de opmerking te beantwoorden: maar het is toch een kwestie 
van goede mensen. Ja dat is zo. Maar het percentage perfect agents, de personen met 
fase zes van Kohlberg’s morele ontwikkeling bedraagt rond 1% van de bevolking. Voor de 
ontwikkeling zijn deze leiders cruciaal, maar de meeste mensen, ook toezichthouders, 
laten hun gedrag meer bepalen door de hen geboden of de door hen opgezochte context, 
dan door daar buiten te staan. Die context, wat dus te maken heeft met rolattributie, 
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rolopvattingen, wetgeving, maar dus ook met woorden, woordbeelden, met impliciete 
modellen, daar moet wat aan gedaan worden. 
Luisteren naar de samenleving, wil zeggen in dialoog zijn met de samenleving. In die 
dialoog wordt het luisteren, het verstaan, op dit moment verstoord door de valse 
ketelmuziek van onnadenkendheid, door de ruis van valse woorden. De kunst is dan om 
signaal, waar het om gaat, en ruis, een ondoordacht taalgebruik, van elkaar te scheiden.
!
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