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Ac tiv it e ite n 20 1 7

DE ACTIVITEITEN IN 2017
Jaarcongres
Op 18 april 2017 organiseert Vide in Utrecht het jaarcongres met als thema “Psychologie van Toezicht”.
Zijn we ons bewust van de invloed van psychologische processen op ons functioneren? Wat is
bijvoorbeeld de invloed van „cognitieve vooringenomenheid‟ op ons gedrag als toezichthouder en worden
we daardoor gehinderd in onze oordeelsvorming? Hoe kunnen we met psychologische inzichten juist ons
voordeel doen?
Maandelijkse bijeenkomsten
Naast het congres organiseert Vide in 2017 minimaal tien bijeenkomsten, zo veel mogelijk rond de
strategische thema‟s. Thema's voor 2017 zijn daarmee in elk geval:
 Verbetering van het vak van toezichthouder: professionaliteit
 Verwachtingen en positionering: onafhankelijkheid
 (Condities voor) vertrouwen in onder toezicht gestelden / toezichtgenieters
 Neveneffecten van toezicht
Mochten er ideeën bestaan voor bijeenkomsten, of wilt u als Vide lid/organisatie een bijeenkomst (mee)organiseren, dan horen wij dit graag. Naast eigen activiteiten zal Vide in 2017 ook weer samen met
andere partijen werken aan kennisontwikkeling op het gebied van toezicht, handhaving, inspectie en
evaluatie.
Evaluatorennetwerk
In het verlengde van toezicht is evaluatie een belangrijke pijler voor Vide. Vide is dan ook internationaal
actief als de „Dutch Evaluation Society‟ en was initiatiefnemer van het Nederlandse Evaluatie Netwerk.
Het doel van dit in 2011 opgerichte Evaluatorennetwerk is het bevorderen van kennis uitwisseling tussen
evaluatoren en daarmee bijdragen aan de praktijk van de beleidsevaluatie in Nederland. Vide-NEN
organiseert minimaal twee bijeenkomsten per jaar over gerelateerde thema's. De brug tussen goed
toezicht en goed evaluatieonderzoek wordt in 2017 nadrukkelijk geslagen.
Het evaluatorennetwerk levert sinds vorig jaar ook inhoudelijke bijdragen aan het tijdschrift
Beleidsonderzoek online.
Academisch Netwerk Toezicht
Vide is in 2012 gestart met een netwerk van onderzoekers en docenten uit het vakgebied. In 2016 is er
een tweetal bijeenkomsten geweest van het netwerk. Het streven is om in 2017 weer twee bijeenkomsten
te organiseren om wetenschappers bijeen te brengen en met hen van gedachten te wisselen over de
ontwikkelingen in het vakgebied, van elkaar te horen waar men mee bezig is en waar mogelijk
verbindingen te maken met de toezichtpraktijk. Mocht u in het toezicht wetenschappelijk actief zijn en bij
dit academische netwerk willen aansluiten, stuur dan een mail naar het secretariaat van Vide
(secretariaat@videnet.nl).
Publicatieprijs
Ieder jaar reikt Vide tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst de Publicatieprijs uit. Originele essays,
wetenschappelijke publicaties, artikelen, boeken en scripties komen hiervoor in aanmerking. Vide wil
hiermee een stimulans zijn voor het denken over toezicht, handhaving, inspectie en evaluatie, het
verrichten van gedegen onderzoek hiernaar, en het aansprekend rapporteren hierover.
Communicatie
In 2017 staat de herziening van onze website en het (beter) benutten van sociale media centraal.
We willen investeren in adequate communicatiekanalen passend bij de nieuwe doelen in onze
meerjaren strategie. Daarnaast moet de website het aanmelden voor bijeenkomsten
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vereenvoudigen en de administratieve last daarmee verminderen. Om op die manier meer
middelen vrij te kunnen maken voor een proactieve houding van Vide in het maatschappelijke
debat. Als er leden zijn die willen meedenken in het ontwikkelen van de nieuwe website dan
horen wij dit graag.
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Beg ro tin g 20 1 7
Begroot 2017
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INKOMSTEN

Institutionele leden
Individuele leden
Jaarcongres
Overige inkomsten & rentebaten
Totaal

1.1.2

Begroot 2016

UITGAVEN

Bijeenkomsten:
Nieuwjaarsbijeenkomst - ALV
Jaarcongres
Overig (Vide bijeenkomsten)
Communicatie\website\nieuws
- investeren in marketing, website en social media
Vide publicatieprijs
Verenigingsmanagement
Secretariaat & financiën
Bestuurskosten
Overig
Dubieuze debiteuren
Totaal
Resultaat
Toelichting bij de begroting:











Vide heeft op 1 januari 2017: 25 institutionele leden en ongeveer 120 individuele leden.
De contributie van de institutionele leden in 2017 is € 3.000,-.
Na vragen van de kascommissie over de verschillen in contributie en hoe we hier specifiek beleid op
kunnen maken, heeft het bestuur gekeken naar de mogelijkheden en uiteindelijk besloten dat we de
contributie voor alle instituten gelijk trekken. Vide heeft geen winstoogmerk en wil transparant zijn in
de aanpak. Daarom krijgen alle instituten vanaf 2017 hetzelfde lidmaatschapstarief.
Er is ook naar aanleiding van een vraag van de kascommissie gekeken naar de wijze waarop Vide
aan kijkt tegen de omgevingsdiensten, provinciale overheden en overige toezichthoudende instanties.
Het beleid is dat iedereen die als instituut lid wil worden van Vide welkom is.
De contributie van de individuele leden blijft € 25,Werknemers van de institutionele leden en individuele leden hebben onbeperkt toegang tot de
activiteiten van Vide. De bijeenkomsten zijn gratis, met uitzondering van het jaarcongres, waar
deelname tegen kostprijs mogelijk is.
In 2017 willen we, zoals aangekondigd in de meerjaren strategie, investeren in communicatie, de
website en onze marketing van bijeenkomsten. We begroten hier € 15.000 euro voor.
Dit resulteert in een negatief jaarresultaat van € 10.050 euro. Onze reserves zijn meer dan voldoende
om dit ten laste van het eigen vermogen te laten gaan, mede omdat we in 2016 een overschot
hadden van € 13.000 euro.
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Het b est uu r in 2 01 7

Vacature:
Voor de functie van algemeen bestuurlid heeft zich kandidaat gesteld:
∞ De heer Sipko Mülder
Hoofd Risicodetectie en Ontwikkeling, IGZ
Het bestuur stelt de ALV voor om hem te benoemen als algemeen bestuurslid van Vide.
Beoogde samenstelling van het bestuur in 2017
∞ De heer Frank van den Broek, Algemene Rekenkamer (secretaris)
∞ Mevrouw Frederieke Damme, Belastingdienst
∞ Mevrouw Martine Hoogesteger, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit
∞ De heer Peter van der Knaap, SWOV (voorzitter)
∞ Mevrouw Loes de Maat, Nederlandse Zorgautoriteit (penningmeester)
∞ Mevrouw Femke de Vries, AFM
∞ Mevrouw Inge de Wolf, Inspectie van het Onderwijs
∞ De heer Sipko Mülder, IGZ
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