
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Realitycheck HRM-thema’s in de boardroom 
 
U kunt deze vragenlijst digitaal invullen, opslaan en delen. 
 
 

 
 
 

Naam:       

Datum:       
 
 
Deze Realitycheck is bedoeld voor (leden van een) raad van toezicht (RvT) of raad van commissarissen 
(RvC). Omwille van de leesbaarheid is gekozen voor ‘RvT’. Overal waar ‘RvT’ staat kan ook ‘RvC’ worden 
gelezen.  
  



 

 

 

1.  Werkgeverschap RvT met betrekking tot bestuurders 
Ø Aanstelling en mandatering, periodieke functionerings-/beoordelingsgesprekken, 

beloning, ontslag  
 

 Zeer 
Oneens 

Oneens Eens Zeer 
Eens 

n.v.t. Eigen opmerkingen 

1.1 De RvT is zich bewust van de formele 
bevoegdheden op het gebied van het 
werkgeverschap van statutaire bestuurders. 

           

1.2 De RvT beschikt over een mix van kennis, ervaring 
en inzicht in marktbewegingen (c.q. 
arbeidsmarktpolitieke bewegingen) om zijn 
werkgeversrol adequaat te vervullen. 

           

1.3 De RvT is bekend met de nieuwe ontwikkelingen 
op het terrein van functioneringsgesprekken 
(proces) 

           

1.4 De RvT kan betekenisvolle feedback geven en, 
waar nodig, stevige functioneringsgesprekken 
voeren met de bestuurder(s) (inhoud, kwaliteit).  

           

1.5 De RvT heeft het dossier ‘functioneren, 
beoordelen, belonen’ van de bestuurder(s), 
inclusief de WNT, op orde.  

           

1.6 Ik beschik zelf over een voldoende breed 
referentiekader om de werkgeversfunctie van de 
RvT (samen met collega toezichthouders) te 
kunnen vervullen.  

           

 
 
2.  Leiderschap, talent ontwikkeling en opvolgingsplanning 

Ø Aansluiting bestuur en leidinggevend kader bij actuele en toekomstige 
marktontwikkelingen, houdbaarheid individuele bestuurders en team, kweekvijver 

 
 Zeer 

Oneens 
Oneens Eens Zeer 

Eens 
n.v.t. Eigen opmerkingen 

2.1 De RvT heeft een visie op leiderschap binnen de 
organisatie.             

2.2 De RvT heeft een beeld bij de ‘houdbaarheid’ van 
individuele bestuurders.             

2.3 De RvT is ontvankelijk voor interne en externe 
signalen over het functioneren van bestuurders 
c.q. de RvB.  

           

2.4 De RvT bespreekt signalen m.b.t. het functioneren 
van bestuurders c.q. de RvB, zowel onderling als 
met de bestuurder en/of het bestuur.  

           

2.5 De RvT houdt toezicht op cultuur en gedrag, in het 
bijzonder de ‘tone at the top’.             

2.6 De RvT besteedt aandacht aan de 
opvolgingsplanning van bestuurder(s).             

2.7 De RvT is in staat informatie over de ontwikkeling 
van potentiële opvolgers te beoordelen op basis 
van actuele en toekomstige marktontwikkelingen.   

           

2.8 De RvT is een kritische sparringpartner/ klankbord 
van het bestuur bij een ‘vlootschouw’ van 
medewerkers op sleutelposities (de kweekvijver 
van de organisatie).  

           

 



 

 

 

2.9 Ik acht mijzelf voldoende toegerust om op het 
gebied van leiderschap – inclusief 
functioneringsgesprekken – talent ontwikkeling en 
opvolgingsplanning een waardevolle bijdrage te 
leveren in de RvT en in de dialoog van RvT en 
bestuur.  

           

 
 
3.  HRM-dashboard, essentiële prestatiecriteria personeel 

Ø Meetbaarheid, rapportage, inzicht, beleid inzake sleutel-KPI’s    
 

 Zeer 
Oneens 

Oneens Eens Zeer 
Eens 

n.v.t. Eigen opmerkingen 

3.1 De RvT heeft afspraken gemaakt over het ‘HRM-
dashboard’ van KPI’s binnen de organisatie: 
personeelsverloop, ziekteverzuim, betrokkenheid 
medewerkers, kosten opleiding, kosten versus 
rendement, etc.  

           

3.2 De RvT is capabel om zelfstandig rapportages van 
KPI’s op HRM-gebied te beoordelen in de context 
van actuele en toekomstige ontwikkelingen in de 
organisatie en in de markt.   

           

3.3 In de periodieke bespreking van de 
managementrapportage in de RvT komen HRM-
thema’s voldoende aan bod in relatie tot de 
andere drie perspectieven van de balanced 
scorecard (A-business/klanten; B-financiën en 
risicomanagement; C-interne processen).  

           

3.4 Ik heb inzicht en ervaring met dashboards c.q. 
vergelijkbare sturingsinstrumenten om het 
gesprek met het bestuur hierover aan te gaan.  

           

 
 
4.  Strategisch, toekomstgericht personeelsbeleid 

Ø Overzicht van thans beschikbare competenties en in toekomst benodigde 
competenties op basis van de strategische koers van organisatie    

 
 Zeer 

Oneens 
Oneens Eens Zeer 

Eens 
n.v.t. Eigen opmerkingen 

4.1 De RvT bespreekt het strategische, 
toekomstgerichte personeelsbeleid van de 
organisatie.  

           

4.2 De RvT beschikt over kennis en inzicht op het 
gebied van strategische HRM-vraagstukken en is 
in staat om scenarioanalyses te lezen en duiden 
tegen de achtergrond van actuele 
maatschappelijke trends en ontwikkelingen (bijv. 
vergrijzing, flexibilisering, digitalisering, invloed 
sociale media, disruptieve innovatie).  

           

4.3 De RvT kent de actuele (interne en externe) 
beleidsontwikkelingen m.b.t. specifieke 
doelgroepen op de arbeidsmarkt (bijv. mensen uit 
andere culturen, herintredende vrouwen, oudere 
medewerkers (50+), millennials (1985-2000)).   

           

4.4 Op het gebied van strategisch personeelsbeleid is 
de RvT een kritische sparringpartner (klankbord, 
adviseur) van het bestuur.  

           



 

 

 

4.5 Ik beschik zelf over een voldoende breed 
referentiekader om een oordeel te kunnen 
vormen over strategisch, toekomstgericht 
personeelsbeleid en het bestuur waar nodig stevig 
te kunnen bevragen en uitdagen.  

           

 
5.  Profilering als aantrekkelijk werkgever  

Ø Onderscheidend vermogen, imago op de arbeidsmarkt    
 

 Zeer 
Oneens 

Oneens Eens Zeer 
Eens 

n.v.t. Eigen opmerkingen 

5.1 De RvT is in staat om belangrijke knelpunten voor 
de organisatie op het gebied van in-, door- en 
uitstroom van personeel te duiden tegen de 
achtergrond van de ontwikkelingen op de 
relevante (deel)arbeidsmark(en).  

           

5.2 De RvT heeft inzicht in het imago van de 
organisatie als werkgever op de arbeidsmarkt.            

5.3 De RvT is zich bewust van het reputatierisico dat 
gebruik van de sociale media met zich meebrengt.             

5.4 Ik beschik zelf over een voldoende breed 
referentiekader om zelfstandig een oordeel te 
kunnen vormen over het onderscheidend 
vermogen van onze organisatie als werkgever en 
het bestuur daar kritisch over te bevragen.   

           

 
 
6.  Betrokkenheid, lerend vermogen, vitaliteit en wendbaarheid  

Ø Flexibiliteit van medewerkers en verandervermogen van de organisatie   
 

 Zeer 
Oneens 

Oneens Eens Zeer 
Eens 

n.v.t. Eigen opmerkingen 

6.1 De RvT beoordeelt, analyseert en interpreteert de 
resultaten van het periodieke onderzoek naar de 
betrokkenheid/ bevlogenheid/ engagement van 
medewerkers – ook als (voltallige) RvT.  

           

6.2 De RvT heeft een beeld van het ‘DNA’ van de 
organisatie zoals verankerd in cultuur en gedrag, 
van de flexibiliteit van medewerkers en het lerend 
vermogen c.q. het verandervermogen van de 
organisatie.  

           

6.3 De RvT heeft inzicht in de relatieve omvang van de 
flexibele schil van de organisatie (d.w.z. 
medewerkers met een tijdelijk contract, 
oproepcontracten, freelancers en zelfstandigen) 
en is in staat om deze af te zetten tegen de sector 
benchmark en de landelijke ontwikkelingen. 

           

6.4 Ik voel mij zelf voldoende toegerust om thema’s 
als verandervermogen, wendbaarheid en 
flexibiliteit van organisatie en medewerkers te 
bespreken in de RvT.  

           

 
  



 

 

 

7.   Digitalisering, robotisering en kunstmatige intelligentie 
Ø Gevoeligheid van beroepen, ingrijpende wijziging van banen 

 
 Zeer 

Oneens 
Oneens Eens Zeer 

Eens 
n.v.t. Eigen opmerkingen 

7.1 De RvT beschikt over kennis om de gevolgen van 
digitalisering, robotisering en kunstmatige 
intelligentie op de actuele en toekomstige 
ontwikkeling van de onderneming/ organisatie te 
kunnen duiden.  

           

7.2 De RvT is zich bewust van de gevoeligheid van de 
beroepen en banen in onze organisatie voor 
ingrijpende wijziging of verdwijning binnen tien 
jaar door technologische ontwikkelingen.  

           

7.3 Ik ben zelf in staat om de impact van digitalisering, 
robotisering en kunstmatige intelligentie op onze 
organisatie en werkgelegenheid te duiden. 

           

 
 
8.   Gebruik van data voor besluitvorming over HRM-thema’s  

Ø Inzicht, analyse, evenwichtige menings- en besluitvorming 
 

 Zeer 
Oneens 

Oneens Eens Zeer 
Eens 

n.v.t. Eigen opmerkingen 

8.1 De RvT bespreekt met de bestuurder of en zo ja 
hoe het bestuur gebruik maakt van data voor 
analyse van en voorbereiding van besluitvorming 
over belangrijke HRM-thema’s. 

           

8.2 De RvT heeft kennis en achtergrond om specifieke 
relevante data en scenarioanalyses op te vragen 
bij het bestuur c.q. HRM.  

           

8.3 De RvT vergewist zich ervan dat de privacy van 
personeelsdata in de organisatie voldoende 
gewaarborgd zijn.  

           

8.4 Ik weet wat er speelt op het gebied van big data 
en kan de essentie daarvan vertalen naar goed 
bestuur en toezicht voor onze organisatie.  

           

 
 
9.   Leren en ontwikkelen, opleidingen, innovatie  

Ø Zicht op investeringen in en rendement van leren en ontwikkelen  
 

 Zeer 
Oneens 

Oneens Eens Zeer 
Eens 

n.v.t. Eigen opmerkingen 

9.1 De RvT agendeert ook de thema’s leren, 
ontwikkelen en innovatie binnen de organisatie.             

9.2 De RvT heeft inzicht in de kosten op jaarbasis voor 
leren en ontwikkelen (opleidingen, trainingen, 
cursussen, coaching, etc.). 

           

9.3 De RvT is in staat het bestuur kritisch te bevragen 
op rendement versus investeringen van leren en 
ontwikkelen.   

           

9.4 Ik ben zelf op de hoogte van de trends en 
ontwikkelingen op het gebied van leren, opleiden 
en innovatie.  

           

 



 

 

 

10.   Bestuur en toezicht op HRM als strategisch risico en kans  
Ø Bewustzijn van en aandacht voor HRM-thema’s 

 
 Zeer 

Oneens 
Oneens Eens Zeer 

Eens 
n.v.t. Eigen opmerkingen 

10.1 De RvT is zich bewust van zijn verschillende 
rollen – toezichthouder, klankbord (adviseur), 
werkgeverschap en netwerker (ambassadeur) en 
verdeelt zijn tijd en aandacht evenwichtig over 
deze rollen.   

           

10.2 De RvT is voldoende capabel om een stevige 
discussie te voeren met het bestuur over het 
thema ‘HRM als strategisch risico én kans’.  

           

10.3 De RvT heeft voldoende zicht op de ontwikkeling 
binnen de organisatie - in het bijzonder nieuwe 
vormen van leiderschap, besturen en 
organiseren - in relatie tot de ‘systeemwereld’ 
van regels op het vlak van bestuur, toezicht, 
medezeggenschap en arbeidsrecht, inclusief 
dwingende cao-regels. 

           

10.4 Ik beschik zelf over voldoende kennis, inzicht en 
ervaring om op HRM-thema’s een betekenisvolle 
bijdrage te kunnen leveren aan goed toezicht 
door onze RvT.  

           

 
 

 
Door technologische, demografische en sociale ontwikkelingen verandert het speelveld van 
‘mens en werk’ ingrijpend. Anticiperen organisaties op deze ontwikkelingen? Ben je als 
commissaris of toezichthouder voldoende toegerust om de bestuurder(s) kritisch te bevragen 
over relevante thema’s op HRM-gebied - voorbij de traditionele werkgeversfunctie van de 
RvT? Wil je daar eens verder over praten? Neem dan contact met mij op.  
 
 
Paula Kager 

 
 
 

 

 
06 5282 5945 

 
info@kager-159works.nl 

 
www.kager-159works.nl 

 


