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Terugblik
Het jaar kenmerkt zich door het ontwikkelen van een nieuwe strategie voor de vereniging. Met de komst
van een nieuwe voorzitter was er ook een moment van reflectie en vooruitkijken. Dit resulteerde in een
nieuw strategisch meerjarenplan wat op deze ALV aan de leden wordt toegelicht. Om tot dit plan te
komen, is in 2016 veel geïnvesteerd in strategische sessies en discussie rond de kernwaarden van de
vereniging. Bij de ontwikkeling van dit meerjarenplan hebben we ook gesproken met leden en instituties.
We horen graag wat u vindt van de plannen.
Congressen en themagroepen
Het bestuur gebruikt een thematische insteek voor de bijeenkomsten, die door het jaar heen worden
georganiseerd. Er zijn drie brede thema’s geïdentificeerd, die leidend zijn voor de bijeenkomsten. Vide
maakt op deze manier zichtbaar wat voor haar de belangrijke strategische onderwerpen voor de
komende tijd zijn.
De drie thema's in 2016 waren:
Toezicht als professie
Toezicht houden is een professie, toezichthouder zijn is een beroep. Dat roept vragen op als: wat voor
soort mensen heb je daar eigenlijk voor nodig, aan welke (opleiding)eisen moeten ze voldoen, hoe maak
je je organisatie interessant voor pas afgestudeerden, hoe zorg je voor uitdagende carrièrekansen voor
toezichthoudende professionals, wat zijn integriteitdilemma's voor toezichthouders en hoe kan je dat goed
managen als organisatie? Dit thema is direct verbonden met het onderzoek dat Heinrich Winter (RUG)
voor ons heeft uitgevoerd (het rapport “Toezichthouder: beroep, professie of specialisatie”).
Slim omgaan met data
De hoeveelheid (open) data die voor het toezicht houden relevant is, neemt eerder toe dan af. In potentie
een rijke bron, maar hoe gaan toezichthouders daar mee om? Wat betekent het voor hun werkwijze,
heeft het gevolgen voor de risicoanalyse, hoe benutten toezichthouders die data voor handhaving en
opsporing, welke aanvullende informatie (bv. over het gedrag van onder toezicht staande partijen) is
nodig, heeft het gevolgen voor de snelheid waarop een reactie van de toezichthouder wordt verwacht,
wat betekend het voor de (vorm van de) reactie van de toezichthouder, wat betekend het voor de
communicatie met de burgers, hoe proactief zijn toezichthouders in het zelf online zetten van data, zodat
anderen die kunnen benutten?
Effectiviteit van interventies
Alle toezichthouders staan onder constante druk van bezuinigingen. Tegelijkertijd is er de wens van de
maatschappij dat toezicht effectief is/blijft. Welke ontwikkelingen zien we in de interventies om met deze
spanning om te gaan, welke slimme (lees: efficiënte) interventies worden toegepast en zijn die ook
effectief, wat betekent het voor (het gebruik van) toezichtarrangementen, hoe flexibel is het toezicht t.a.v.
de interventies, wat zijn de ervaringen en wat leren we van sanctionering/boetes, wat levert betere
samenwerking op tussen toezichthouders en wat zijn goede voorbeelden daarvan, hoe wordt
multidisciplinair toezicht vorm gegeven en wat kan interbestuurlijk toezicht daar aan toevoegen?
Uiteraard wil Vide, naast de themabijeenkomsten en de bijeenkomsten van het Evaluatorennetwerk &
Academisch Netwerk, ook kunnen inspringen op actuele zaken. In 2016 zijn er daarom zowel
bijeenkomsten belegd rond één van de drie thema's, als ook andere bijeenkomsten (zie het overzicht
hieronder).
Datum
19-01-2016
19-01-2016
29-03-2016

Thema
Algemene Ledenvergadering Vide
Nieuwjaarsbijeenkomst "Toezicht is niet neutraal"
Oratie Vide hoogleraar mw. prof. dr. F. de Vries; Draagt transparantie bij aan het
V I D E V E R A N T W O O R D I N G 2016

`2

B IJLAGE 2; ALV 24 JANUARI 2017

24-04-2016
16-06-2016
26-09-2016
09-11-2016
22-11-2016
19-12-2016

vertrouwen in de toezichthouder?
Vide Jaarcongres 2016 "Toezicht in de moderne maatschappij"
Vide bijeenkomst “Goed zicht op de burger”
EES12th Biennial Conference
Vide bijeenkomst “Toezicht en Opsporing: samen sterk!”
Vide bijeenkomst “Transparantie in toezicht”
Academisch Netwerk Toezicht

De bijeenkomsten zijn in 2016 afwisselend succesvol, maar er waren ook bijeenkomsten met meer dan
50 deelnemers. Dit is positief, maar we streven ernaar om elke sessie interessant genoeg te maken om
voldoende deelnemers te enthousiasmeren. Naast bovenstaande bijeenkomsten is Vide betrokken
geweest als organisator of mediapartner bij diverse bijeenkomsten van derden.
Jaarcongres Vide `Toezicht in de moderne maatschappij`
Iedereen kijkt tegenwoordig met je mee en is in de gelegenheid om zelf zaken te signaleren. Toezicht
wordt iets van iedereen en is niet meer alleen het domein van de toezichthouders. Daarnaast is er een
trend waarneembaar waarbij er ook meer gekeken wordt naar ons als toezichthouder. Je wordt nu zelf
onder de loep genomen en via simpele tools als sociale media kun je er ineens persoonlijk bij betrokken
worden. Daardoor word je zelf het onderwerp van toezicht. Hoe gaan we hiermee om? In het Nederlands
Instituut voor Beeld en Geluid organiseerden we rondom dit onderwerp een interactief congres. Met 130
bezoekers een goed bezocht evenement en een onderwerp waar duidelijk interesse in was.
Prijzen
Vide looft eenmaal in het jaar een prijs uit voor een gedegen en vernieuwende publicatie. Vide wil
hiermee reflectie op het vakgebied stimuleren: het onderzoeken van en systematisch nadenken over de
praktijk van toezicht, handhaving en evaluatie en over de gedachten en theorieën àchter die praktijk.
Deze prijs voor de beste publicatie op het vakgebied van de vereniging is bedoeld als zo’n stimulans.
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in januari 2016 is de publicatieprijs 2015 toegekend aan het artikel “Is
limiting financial supervisory liability a way to prevent defensive conduct?” van Robert Dijkstra.
Leden
In 2016 is de Koninklijke Marechaussee lid geworden. Vide heeft eind 2016 23 institutionele leden die
allemaal lid blijven in 2017.We proberen meer instituten te interesseren om lid te worden in 2017.
Daarnaast begint Vide het jaar met 120 betalende individuele leden en zijn er meer dan 800 vakgenoten
geïnteresseerd in onze nieuwsbrieven.
Website
Onze website www.videnet.nl trok in het jaar 2016 ruim 10.000 unieke bezoekers (30.000 hits). Van deze
bezoekers kwam 94% vanuit een Nederlands domein en meer dan 55% via een directe link (of via de
nieuwsbrief) bij de website uit. Het meest geraadpleegd werden de onderdelen: Agenda, Nieuws en de
webpagina over Vide. Deze cijfers zijn weer iets lager dan voorgaande jaren en daarom gaan we in 2017
onze website weer eens goed onder handen nemen.
In een nieuw te vormen communicatieplan zullen we de website, de social media kanalen en de andere
manieren waarop Vide zichtbaarheid kan tonen opnieuw vaststellen.
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Begroot 2016
1.1.1

INKOMSTEN

Institutionele leden
Individuele leden
Jaarcongres
Overige inkomsten - Rentebaten
Totaal
1.1.2

Realisatie 2016

63.000
3.550
10.000
2.500
79.050

75.000
3.325
11.550
710
90.585

2.500
20.000
11.000

1.718
20.612
10.079

8.000
1.050
13.500
19.500
1.000
1.500
1.000
79.050

7.723
1.000
13.915
19.299
1.078
1.678
475
77.577

UITGAVEN

Bijeenkomsten:
Nieuwjaarsbijeenkomst - ALV
Jaarcongres
Overig (Vide bijeenkomsten)
Communicatie\website\nieuws
Vide publicatieprijs
Verenigingsmanagement
Secretariaat & financiën
Bestuurskosten
Overig
Dubieuze debiteuren
Totaal
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Resultaat

0

13.008

Toelichting bij de resultaten 2016:
Het jaar is afgesloten met een positief resultaat. Dit is vooral te danken aan de inkomsten die hoger
uitvielen dan was begroot. De kosten zijn over de gehele lijn op niveau gebleven. Het overschot wordt
aan de reserves toegevoegd.
Balans
De balans groeit met het resultaat van 2016 tot een bedrag van bijna € 200.000 euro. We zijn een
gezonde vereniging.
Er staan nog vorderingen op de balans. Dit betreffen congresfacturen en een bijdrage van een
institutioneel lid.
Op de balans staan nog crediteuren. Dit zijn drie facturen, die nog niet zijn betaald op het moment dat
deze jaarcijfers zijn opgemaakt. Deze zijn wel verwerkt in de winst & verliesrekening, maar zijn pas in
januari 2017 betaald.
Op de balans staan nog overlopende passiva uit voorgaande jaren. Dit betreft een wel verwachte maar
niet gedeclareerde factuur en een teveel betaald bedrag aan lidmaatschap uit het verleden. In het
boekjaar 2017 zullen deze bedragen waarschijnlijk vrijvallen.
Inkomsten
In 2016 is de Koninklijke Marechaussee lid geworden. Daarnaast is een lid dat zijn lidmaatschap had
opgezegd eind 2015, daar in 2016 op terug gekomen. Hierdoor zijn de inkomsten duidelijk hoger dan
begroot was.
Door het goed verlopen congres zijn de inkomsten hoger dan verwacht. We hebben meer bezoekers
kunnen verwelkomen.
De rente-inkomsten liggen ruim achter op de begroting. In 2016 is de rente extreem terug gelopen op alle
spaarvormen in Nederland.
Uitgaven
In 2016 zijn de uitgaven conform begroting verlopen. Alleen het jaarcongres was licht hoger dan begroot,
maar dit is direct te relateren aan het hogere bezoekersaantal, waar ook hogere inkomsten tegenover
stonden.
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