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Kennisdocument Toezicht en Verslaglegging 

Dit Kennisdocument helpt u bij het bepalen en in de praktijk brengen van een strategie voor Toezicht 

en Verslaglegging.  

Als kleine stichting is het soms lastig om een duidelijk antwoord te geven op de vraag hoe u toezicht 

houdt op een goed verloop van het project en hoe u verslag uitbrengt van de bevindingen / de 

resultaten van het project. Toch is het erg belangrijk om hier bij de planning van uw project rekening 

mee te houden. Het plannen van een duidelijke strategie aangaande Toezicht en Verslaglegging is 

belangrijk om verschillende redenen: 

- Als Toezicht en Verslaglegging duidelijk uitgewerkt staat in uw projectplan en uw 

financieringsaanvragen is de kans op het verkrijgen van financiering groter; 

- Als u met uw partner vooraf afspraken maakt over het houden van toezicht op het project, 

en hoe en hoe vaak er verslag wordt uitgebracht (zowel tussen u beide, als richting 

projectpartners, de doelgroep, grote medefinancierders, maar ook de kleine donateurs) 

komt dit uw samenwerking ten goede en komt het project professioneel over op alle 

betrokken partijen en op uw donateurs; 

- Voor de planning van toekomstige (vervolg)projecten is de opgedane – en goed 

gedocumenteerde – kennis en ervaring heel nuttig! 

 

Hoewel Toezicht en Verslaglegging veel met elkaar te maken hebben, zijn het twee verschillende 

concepten die apart van elkaar uitgewerkt moeten worden, alvorens er voor een specifiek project 

samen met uw projectpartner afspraken over te maken. 

 

Bepalen van uw algemene strategie ten aanzien van Toezicht 

• Bereid een algemene strategie van Toezicht voor met uw Nederlandse bestuur. Zet Toezicht  

van de projecten voor een aantal keer op de agenda van de bestuursvergaderingen. Je kan 

niet in 1 avond één strategie voor Toezicht ontwikkelen, dus neem er de tijd voor. Zet als 

eerste op een kladpapier wat ieders mening is over Toezicht houden. Ga dan eens concreet 

de volgende vragen beantwoorden: 

o Wat verstaat het bestuur onder toezicht? 

o Wie houdt er toezicht namens het Nederlandse bestuur? 

o Hoe wordt er toezicht gehouden? Bijvoorbeeld middels bezoeken en een 

voortgangsformulier dat de partner in uw afwezigheid periodiek invult. 

o Hoe vaak wordt er toezicht gehouden? 

Neem de samenvatting van uw beleid ten aanzien van Toezicht ook op in uw beleidsplan, dat 

u in het kader van de ANBI-wetgeving verplicht bent te hebben (zie KennisNet voor een 

voorbeeld van een beleidsplan). 

 

Toepassen van uw strategie 

Dan kunt u uw algemene strategie gaan toepassen op uw project. Bespreek met uw partner dat u in 

het bestuur een aantal sessies hebt gehouden over hoe het bestuur Toezicht wil houden, waarom dit 

belangrijk is (zie de eerste alinea) en vraag of uw partner hier ook een strategie in heeft. Vraag naar 

de mogelijkheden en onmogelijkheden. Als uw partner werkt met een klein vrijwillig team, zullen er 

beperkte mogelijkheden zijn ten aanzien van het continu of dagelijks toezichthouden. Daarom is het 

belangrijk dat u samen met uw partner bespreekt hoe er optimaal toezicht gehouden kan worden, 

wie hierin welke rol speelt en wat ieders verantwoordelijkheden daarin zijn. Vragen die dan aan de 

orde kunnen komen zijn:  

o laat u het toezicht op het project volledig aan uw partner over of bezoekt u zelf het 

project ook?  

o Als u het project bezoekt, wat zijn dan zaken waar u specifiek op wilt letten, vragen 

over wilt stellen, die u wilt overleggen met uw partner? Met andere woorden, wat 
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verstaat u heel concreet onder Toezicht houden, specifiek voor het betreffende 

project? 

o Als u niet ter plaatse bent, wilt u dan dat uw partner Toezicht houdt op specifieke 

onderwerpen, en hier vervolgens over rapporteert? En zo ja, hoe vaak? 

o Om het uw partner makkelijker te maken, kunt u een Voortgangsformulier maken 

waarin periodiek, bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks, wordt aangegeven hoe het 

project verloopt. Het tekstuele deel van een voortgangsformulier hoeft niet groot te 

zijn. Een half of één A4 per periodieke Voortgangsrapportage kan prima volstaan. Dit 

kan aangevuld worden met voortgangsfoto’s. Het financieel toezicht komt daar nog 

bij en is bijzonder belangrijk.  

De afspraken die u met uw partner maakt, kunt u opnemen in de Memorandum of Understanding of 

Intentieverklaring, die u opstelt om de samenwerking voor het project te bekrachtigen (zie KennisNet 

voor een voorbeeld van een intentieverklaring). 

 

Financieel toezicht  

We gaan een paar stappen terug. Tijdens de eerste fase van projectideeën, overleg over de planning 

en het verwerken van het projectontwerp in een gedegen projectplan, ruim voordat de uitvoering 

van het project kan beginnen, heeft u ook veel aandacht besteed aan het opstellen van een goede 

begroting. De begroting is tijdens de uitvoering van het project leidend. Ten slotte bent u bij uw 

projectplan uitgegaan van wat u uw partner financieel kunt bieden. Veel ruimte voor 

budgetoverschrijdingen is er veelal niet. Daarom moeten alle betrokken partijen goed doordrongen 

zijn van het feit dat het beschikbare budget afgestemd is op de projectbegroting en dat er dus 

gewoonweg niet meer te besteden is. Het is dus van groot belang dat de begroting gevolgd moet 

worden tijdens de uitvoering van het project. Als er op een onderdeel meer uitgegeven moet 

worden, zal er op een ander onderdeel bezuinigd moeten worden. Dit uitgangspunt ten aanzien van 

financieel beleid kunt u ook opnemen in uw Intentieverklaring.  

Het financieel toezicht moet dus worden afgestemd op de afspraken die u met uw partner heeft over 

de financiën. Het toezicht houden op de financiën moet u net als hierboven beschreven ook goed 

bespreken met uw projectpartner.  

 

In de praktijk betekent dit dat u er goed aan doet om met uw partner afspraken te maken over 

projectfasering en de bijbehorende financiën. Wanneer gaat wat gebeuren en hoeveel geld is 

daarvoor nodig: hak het project dus in twee of meer fases, afhankelijk van de grootte van het project, 

de duur van de uitvoering en de hoogte van het budget. Vraag uw partner een fasering aan te geven 

en vraag hem ook om de begroting op te splitsen al naar gelang de verschillende fases. Als dit vooraf 

goed is besproken en er is een duidelijk fasering, dan is het financieel toezicht ineens heel eenvoudig 

geworden. Bij elke fase hoort een begroting en tijdens de uitvoering kan uw partner de uitgaven 

bijhouden met de vooraf opgesplitste begroting.  

Fase-overschrijdingen, budgetoverschrijdingen of budgetbesparingen kunnen uiteraard voorkomen 

en daar hoeft u niet al te rigide in te zijn, als het totaalbudget en de totaalfasering maar goed in het 

oog wordt gehouden. Door de goede voorbereidingen zullen zaken die anders lopen dan gepland dan 

tijdens de uitvoering snel duidelijk zijn en kan dit in de verslaglegging met enkele korte toelichtingen 

en eventuele bonnetjes worden onderbouwd.   
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Bepalen van uw algemene strategie ten aanzien van Verslaglegging 

Als u financieringsaanvragen indient bij vermogensfondsen of partijen als Wilde Ganzen, wordt u ook 

gevraagd naar de manier waarop u verslag gaat uitbrengen. Het is handig als u ook hierover van te 

voren alvast nadenkt. Het hoeft namelijk absoluut niet moeilijk en tijdrovend te zijn om verslag uit te 

brengen. Een en ander hangt  - net als het houden van toezicht – samen met een goede 

voorbereiding van uw project.  
 

Tijdens het voorbereiden van uw project komen onderwerpen ter sprake als ‘waarom’ willen we dit 

project (=probleemstelling), wat moet er precies gebeuren om het probleem aan te pakken 

(=doelstelling), wie zijn de betrokken partijen, wanneer zou het moeten plaatsvinden, hoe moet het 

project uitgevoerd worden en hoeveel kost het project. Deze concrete vragen beschrijft u in een 

projectplan dat de basis vormt voor uw projectaanvragen (zie het KennisNet voor een voorbeeld van 

een projectplan). Ditzelfde projectplan gebruikt u echter ook voor de Verslaglegging. U kleedt het uit 

en haalt er de voor een rapportage onnodige informatie uit. Een aantal alineatitels laat u echter 

staan, zoals ‘Doelstelling’, ‘Projectplanning’ en ‘Begroting’. Deze gaat u uitwerken aan de hand van 

de daadwerkelijke uitvoering van het project. Zoals we hiervoor hebben beschreven heeft u met uw 

bestuur en uw partner besproken hoe er toezicht wordt gehouden en heeft u wellicht een kort 

voortgangsformulier opgesteld met een aantal vooraf bepaalde onderwerpen die periodiek worden 

gecontroleerd en beschreven. Aan de hand van de korte en periodieke 

voortgangsrapportageformuliertjes kunt u eenvoudig het verslag uitwerken.  
 

Sommige fondsen, maar ook partijen zoals Wilde Ganzen, hebben een eigen rapportageformulier dat 

u dient in te vullen. Met uw eigen voortgangsformulieren, samen met de voortgangsfoto’s en de 

financiële voortgang heeft u voldoende informatie al bij de hand om rapportageformulieren van 

derden eenvoudig in te kunnen vullen. Voor uw particuliere donateurs, vaak uw eigen achterban, is 

het beste medium om verslag uit te brengen de nieuwsbrief. Ook hiervoor geldt dat uw eigen 

voortgangsformulieren een goede basis vormen voor het eenvoudig opstellen van een periodieke 

voortgangsnieuwsbrief. 

Hoewel u tussentijds ook toezicht houdt op de financiën, wordt een financieel verslag wordt 

doorgaans enkel gepubliceerd na afloop van het project, en niet tussentijds. Ook dient u in uw 

jaarverslag de projectfinanciën te evalueren.  
 

Conclusie  

Het is niet de bedoeling dat u en uw partner continu bezig met toezicht houden en het uitbrengen 

van verslag. Een goede voorbereiding, projectplanning, fasering en begroting en een goed overleg 

hierover tussen u en uw partner in de voorbereidende fase, maken de uitvoering aanzienlijk minder 

gecompliceerd en risicovol. Bovendien maakt u met een goede voorbereiding een zeer goede indruk 

bij de financieringspartijen die u aanschrijft, waardoor financiering makkelijker vrijkomt. Het houden 

van toezicht en het verslag uitbrengen gedurende en na de uitvoering is met deze manier van werken  

eenvoudig geworden.  
 

De andere kant is namelijk dat u bij een slechte voorbereiding van uw project, en een niet goed 

doordachte begroting, komt te staan voor problemen tijdens de uitvoering. Een oplossing vinden 

voor problemen tijdens de projectuitvoering gaan mogelijk van u vergen dat u op een vliegtuig moet 

stappen om met uw partner ter plaatse te overleggen, dat u wellicht veel te weinig geld hebt 

geworven en in het ergste geval  dat het project voor onbepaalde tijd stil komt te liggen. Het 

uitbrengen van een verslag wordt dan ook ineens veel gecompliceerder, en wat er in het verslag 

komt te staan is minder positief dan het had kunnen zijn. 
 

Het bepalen van de beste manier van toezicht houden en rapporteren kan per stichting, partner en 

project heel verschillend zijn. Als u er niet goed uitkomt of u wilt het oog van een buitenstaander op 

uw strategie, neemt u dan gerust contact met mij op. Ik denk graag met u mee!   


