
     
 
 
Programma VITP Congres  
Intern Toezicht “GOED, BETER, BEST..” 
    
Dinsdag 25 september 2018, Antropia te Driebergen 
  
 
 
12:00 – 13:00 uur Ontvangst en lunchbuffet 

 
13:00 – 13:05 uur Welkom namens VITP,   Nelly Altenburg, voorzitter VITP 
 
13:05 – 13:15 uur Column door Flip Klopper 
 
13:15 – 14:30 uur Sprekers en discussies: 

- Henk Breukink, o.a. lid Raad van Commissarissen ING Groep 
- Roeland van Vledder, werkzaam als onafhankelijk bestuurder, commissaris en 

toezichthouder in de pensioen- en verzekeringssector. 
- Mariëlle Rompa, is toezichthouder in de zorg en de jeugdhulpverlening en 

actief lid van de NVTZ, de vereniging voor toezichthouders in de zorg. 
 
14:30 – 15:00 uur pauze 
 
15:00 – 16:15 uur Subsessies (na onze bevestiging kunt u uw keuze aangeven) 

1. Beter toezicht door principes?  
In deze sessie proberen we een antwoord op deze vraag te formuleren. De 
leden van de Klankbordgroep van de VITP helpen hierbij. Zij gunnen ons een 
eerste blik in het werk dat zij verrichten om de VITP Code meer, zoals in 
andere sectoren al gebruikelijker is, naar principes in te richten. De waarde 
daarvan, de noodzaak ervoor, en wat we ons moeten voorstellen bij principes 
komen uitgebreid aan de orde. Het spreekt voor zich dat de deelnemers aan 
deze sessie een actieve inbreng gaan hebben en zo bijdragen aan een nadere 
uitwerking/herziening van de Code. Vanuit de Klankbordgroep nemen Peter 
de Groot en Dick Wentink het voortouw. 
 

2. Beter toezicht door meer bevoegdheden?  
Twee jaar geleden onderzocht de Erasmus Universiteit de bevoegdheden van 
het intern toezicht in de pensioensector in relatie tot andere sectoren. Er 
wordt een korte presentatie gegeven van de bevindingen van destijds. Daarna 
gaat Wendy de Jong (lid VITP, toezichthouder in verschillende sectoren en 
werkzaam bij GovernanceQ en de Governance University) in op de praktijk. 
Ziet zij knelpunten en verbetermogelijkheden voor de pensioensector? 
Vervolgens is het aan de aanwezigen om hun licht hierop te laten schijnen en 
te bespreken wat zo moet blijven en wat er moet veranderen om tot beter 
toezicht te komen. Wellicht leidt dat tot een lijst met verbetervoorstellen 
waar de VITP zich voor in moet zetten. 
 
 
 
 
 



3. Beter toezicht door wrijving tussen toezichthouder en bestuur? 
Deze sessie gaat over de relatie bestuur en RvT en het belang ervan voor de 
kwaliteit van goed toezicht. Deze relatie kent, goede kanten, maar ook minder 
plezierige. In deze sessie wisselen we ervaringen uit en stellen ons de vraag of 
spanning te vermijden is. Of moet je dat niet willen, omdat lastige situaties en 
lastige gesprekken uiteindelijk waardevol kunnen zijn voor een goede 
werkrelatie en goed toezicht.  
Nienke Platenburg (Mens en Kennis) zal in een korte inleiding ingaan op wat 
zij in de praktijk tegenkomt aan wrijving, spanning en ander ongemak. Daarna 
bespreken we, afhankelijk van het aantal deelnemers plenair of in groepjes, 
een aantal praktijkvoorbeelden en proberen we antwoorden op 
ongemakkelijke situaties te formuleren. En te bezien hoe en of wrijving een 
positief effect kan hebben. Dit alles gebeurt in een besloten en vertrouwelijke 
omgeving. 

  
16:25 – 16:45 uur  Plenaire afsluiting 
 
16:45 uur  Start borrel 
 


