
NPO GOOD GOVERNANCE SCAN 
Good Governance Scan

ten behoeve van een verantwoorde bestuursvoering
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Inleiding

De samenleving vraagt maatschappelijke organisaties om verant-
woording af te leggen. Wat enige tijd geleden begon als trend in het 
bedrijfsleven, heeft zich doorgezet in de sector van Non-Profit 
Organizations (NPO's), waartoe ook de algemeen nut beogende 
instellingen (ANBI's) en sociaal belang behartigende instellingen (SBBI's) 
behoren. Kort gezegd komt het erop neer, dat publiek en media ook good 
governance van NPO's verwachten. Bijvoorbeeld door openheid van 
zaken te geven over de besteding van financiële middelen. Maar ook 
verlangen zij dat NPO's inzicht geven in visie en beleidsvoornemens, en 
dat zij de daadwerkelijke uitvoering daarvan kunnen aantonen. Maar hoe 
bevorder je een verantwoorde bestuursvoering? De NPO Good Gover-
nance Scan wil daartoe een handreiking bieden. 

Kwaliteit van bestuursvoering meten én verbeteren

Aan de hand van de NPO Good Governance Scan kunt u de kwaliteit van de 
bestuursvoering meten én verbeteren. De NPO Good Governance Scan 
neemt het hele proces van besturen onder de loep, waarvoor u als bestuurder 
verantwoordelijk bent. Aan de hand van de NPO Good Governance Scan wordt 
duidelijk welke aspecten van de bestuurs- en bedrijfsvoering verbetering 
behoeven. Voor het verkrijgen van voldoende inzicht in de mate van good 
governance van uw NPO, verdient het aanbeveling om alle bestuursleden – 
onafhankelijk van elkaar – de vragen in de NPO Good Governance Scan te 
laten beantwoorden en de uitkomst daarvan met elkaar te vergelijken. 

Doelgroep van de NPO Good Governance Scan

De NPO Good Governance Scan is door Albert A. van Daalen VDM, DDhc 
samengesteld voor zowel kleine als middelgrote NPO’s. Om die reden wordt 
uitgegaan van de aanwezigheid van een directeur/coördinator die de beleids- 
en bedrijfsvoering ter hand neemt. Een aantal kleine NPO’s bestaat echter 
uitsluitend uit vrijwilligersorganisaties. In dat geval is een aantal stellingen niet 
van toepassing. Het kan wel zo zijn, of anders tot aanbeveling strekken, dat een 
lid van het dagelijks bestuur voor de desbetreffende stelling verantwoordelijk is. 
Bepaal dus niet te makkelijk dat een stelling niet op de eigen NPO van 
toepassing zou zijn.

Over de samensteller van de NPO Good Governance Scan

Albert van Daalen heeft ruime ervaring als bestuurder en toezichthouder. In 
die functies kreeg hij zelf te maken met vragen over good governance in de 
dagelijkse bestuursvoering. Die ervaringen stimuleerden hem tot het 
samenstellen van deze NPO Good Governance Scan. Ter bevordering van 
een verantwoorde bestuursvoering.
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Hoe vult u de NPO Good Governance Scan in?

Onderstaande NPO Good Governance Scan bestaat uit stellingen die u als 
volgt kunt beantwoorden:

 als iets niet aanwezig is of niet gebeurt, wordt dit beoordeeld met: --
 als iets onvoldoende aanwezig is of onvoldoende gebeurt, wordt dit 

beoordeeld met: -
 als iets voldoende aanwezig is of voldoende gebeurt, wordt dit 

beoordeeld met: +
 als iets goed aanwezig is of heel vaak gebeurt, wordt dit beoordeeld met: 

++
 als iets niet van toepassing is plaatst u een kruisje bij: nvt

Op die manier krijgt u een beeld van de aspecten van bestuurs- en 
bedrijfsvoering die op orde zijn en aspecten die verbetering behoeven. 
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Invulformulier NPO Good Governance Scan

Naam organisatie
Naam persoon
Functie in de organisatie
Datum

U kunt hieronder de antwoorden aankruisen in de rechterkolom naast de stellingen. 

I. Kernfunctie van besturen -- - + ++ Nvt

1 De activiteiten van de organisatie zijn gericht op het 
realiseren van de statutair bepaalde doelstellingen

2 Het bestuur heeft de doelstellingen vertaald in visie, 
beleid, strategie, (meerjaren-)begroting en voor zover 
mogelijk de beoogde resultaten

3 De realisatie van het onder 2) genoemde, wordt door 
het bestuur continu gevolgd en de resultaten worden 
geëvalueerd

4 Het bestuur signaleert belangrijke externe 
ontwikkelingen die relevant zijn voor de organisatie

5 Het bestuur draagt bij aan versterking van de 
competenties van staf, medewerkers en vrijwilligers 
d.m.v. een gesprekkencyclus

6 Het bestuur is een goede werkgever 
(arbeidsvoorwaarden, welbevinden, 
ontwikkelingskansen voor staf, medewerkers en 
vrijwilligers)

II. Proces van besturen -- - + ++ Nvt

1 Het bestuur stelt het bestuursbeleidskader vast op 
grond van een sterkte-/zwakteanalyse

2 Het bestuur analyseert interne zaken/problemen 
voordat het een oplossingsstrategie kiest

A Beleidsontwikkeling en –vaststelling -- - + ++ Nvt
3 Het bestuursbeleidskader biedt voldoende kader en 

richting t.a.v. het te ontwikkelen beleid
4 Het bestuur heeft voldoende aanvullend beleid 

gemaakt n.a.v. het bestuursbeleidskader (bijv. de 
wervings- en selectieprocedure en identiteitsbeleid)

5 De directeur ontwikkelt strategisch beleid binnen de 
kaders die het (algemeen) bestuur heeft vastgesteld

B Beleidsuitvoering en – bewaking -- - + ++ Nvt
6 De directeur laat de beleidsplancyclus volgens het 

afgesproken kader voldoende functioneren
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7 De directeur geeft adequate informatie aan het bestuur 
door middel van managementrapportages

C Beleidsevaluatie -- - + ++ Nvt
8 De directeur biedt in de managementrapportages 

voldoende inzicht aan het bestuur over de resultaten 
van het gevoerde beleid

9 Het bestuur toetst de managementrapportages aan het 
vastgestelde beleid

D Identiteitsbewaking -- - + ++ Nvt
10 Identiteit of grondslag is (statutair) vastgelegd en 

uitgewerkt
11 Identiteitscriteria worden in de benoemingsprocedure 

toegepast
E Bestuursvergadering -- - + ++ Nvt
12 De vergaderstukken bereiken tijdig de bestuursleden
13 De agenda is helder gestructureerd en bij elk 

agendapunt is duidelijk wat van de bestuursleden 
verwacht wordt (informatief, meningsvormend of 
beleidsbepalend)

14 De voorzitter draagt op een adequate wijze zorg voor 
een goed verloop van de vergaderingen

15 De evaluatie aan het eind van elke 
bestuursvergadering draagt bij aan attitudevorming

16 De bestuursvergadering wordt zorgvuldig genotuleerd, 
met een duidelijk overzicht van genomen besluiten, 
actiepunten en wie welk actiepunt ter hand neemt

III. Competenties van het bestuur -- - + ++ Nvt

1 Het bestuur is er op gericht om de externe en interne 
ontwikkelingen te analyseren, te verklaren en te 
verwerken

A In het bestuur zijn onderstaande invalshoeken 
vertegenwoordigd:

-- - + ++ Nvt

2 Identiteit
3 Bestuurlijke ervaring
4 Personeel en organisatie
5 Financiële zaken
6 Juridisch
7 Specifieke expertise betreffende uw dienst/product
8 Huisvesting
B Het bestuur is in staat te anticiperen op nieuwe 

situaties op basis van het volgende:
-- - + ++ Nvt

9 Het bestuur is besluitvaardig
10 Het bestuur is in staat om als team te functioneren
11 Het bestuur spreekt ‘met één mond’ met het (centrale) 

management
12 Het bestuur voelt zich betrokken bij de organisatie
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C De bestuurders tonen: -- - + ++ Nvt
13 Onderlinge samenwerking
14 Vermogen om in grote lijnen te denken en handelen
15 In voldoende mate een strategische attitude
16 Op langere termijn te denken en te handelen
17 Vermogen om met andere bestuursleden hun 

deskundigheid te delen

IV. Relatie bestuur met de directeur -- - + ++ Nvt

1 Het bestuur stelt kaders vast (missie, visie, strategie) 
en de directeur krijgt ruimte om zelfstandig invulling te 
geven aan dit beleid

2 Het bestuur spreekt de directeur aan op zijn 
verantwoordelijkheid en mandaatvoering

3 Het bestuur heeft de taken en verantwoordelijkheden 
van de directeur vastgelegd in een managementstatuut

4 Het bestuur realiseert deze verantwoordelijkheid door 
het ondertekenen van een managementcontract

V. Output inzake financieel beleid -- - + ++ Nvt

A Bestuur -- - + ++ Nvt
1 Het bestuur spreekt zich uit over de gewenste 

financiële positie door de vaststelling van de 
noodzakelijke streefwaarden van financiële 
kengetallen, zoals solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit en 
weerstandsvermogen

2 Het bestuur spreekt zich uit over de omvang en 
bestemming van de aanwezige reserves en 
voorzieningen

3 Het bestuur spreekt zich uit over de bestedingen van 
niet-ingezette middelen, middels een treasurystatuut

4 Het bestuur spreekt zich uit over het mandaat van de 
directeur met betrekking tot de hoogte van uitgaven 
zonder de noodzaak van bestuurstoestemming

5 Het bestuur spreekt zich uit over meetbare richtlijnen 
met betrekking tot de toegestane afwijkingen van 
individuele begrotingsposten

B Directeur -- - + ++ Nvt
1 De directeur beschikt over een meerjarenbegroting
2 De directeur beschikt over de meest recente gegevens 

betreffende de inkomstenbronnen 
3 De directeur beschikt over een 

meerjarenonderhoudsplan
4 De directeur beschikt over een investeringsplan
5 De directeur heeft inzicht in de verwachte personele 

ontwikkelingen
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6 De directeur beschikt over een plan van aanpak om tot 
de gewenste waarden van de kengetallen te komen

7 De directeur heeft inzicht in de ontwikkeling van de 
financiële positie middels de financiële kengetallen

8 De directeur beschikt over een afgeleide jaarbegroting
9 De directeur beschikt over een toelichting op de 

jaarbegroting, waarin de belangrijkste keuzes toegelicht 
worden

10 De directeur is in staat het gevoerde (financiële) beleid 
periodiek te evalueren

11 De directeur is in staat de belangrijkste bevindingen 
van het gevoerde (financiële) beleid periodiek aan het 
bestuur te rapporteren

12 De directeur is bevoegd tot het verrichten van geldelijke 
transacties tot een bedrag dat in het 
managementstatuut is vastgelegd. Voor transacties tot 
een hoger bedrag is de (elektronische) handtekening 
van de (waarnemend) penningmeester noodzakelijk.

VI. Proces inzake financieel beleid -- - + ++ Nvt

1 Het bestuur spreekt zich uit over de gewenste 
verantwoording

2 Het bestuur spreekt zich uit over de frequentie en 
inhoud van managementrapportages

3 Het bestuur beoordeelt de managementrapportages 
aan de hand van de in het bestuursbeleidskader 
gestelde richtlijnen

4 Het bestuur spreekt zich uit over de vaststelling van de 
jaarrekening

5 Het bestuur spreekt zich uit over de vaststelling van de 
begroting

6 De directeur beschikt over een managementkalender 
(jaarkalender)

7 De directeur beschikt over de rapportagemomenten 
aan het bestuur

8 De directeur weet wanneer het administratiekantoor 
welke gegevens verwacht

9 De directeur weet wanneer de begroting vastgesteld 
dient te worden

10 De directeur weet wanneer en welke bijdrage hij dient 
te leveren aan het jaarverslag

11 De directeur weet wie voor welke taken 
verantwoordelijk is voor wat betreft de financiën

12 De organisatie beschikt over een deugdelijke 
administratie (grootboekrekeningen, 
kolommenbalansen en overige vastleggingen)
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VII. Management -- - + ++ Nvt

A Structuur -- - + ++ Nvt
1 De relatie tussen bestuur en directeur is vastgelegd in 

een managementstatuut
2 Er is een duidelijk organogram van de gehele 

organisatie aanwezig
3 De verantwoordelijkheden van staf (en medewerkers) 

zijn helder verwoord door middelen van functie- en 
taakomschrijvingen

4 De beschreven besluitvormingsprocedure is voor alle 
partijen duidelijk

5 De directeur beschikt over een Management Informatie 
Systeem waarmee hij voldoende informatie ontvangt 
om alle gemaakte afspraken en voortgang van 
processen te toetsen

6 De directeur delegeert de zaken op een voor alle 
betrokkenen heldere wijze

7 De directeur werkt met een duidelijke jaarplanning
8 De directeur weet prioriteiten aan te brengen in zijn 

werkzaamheden
9 De directeur heeft een toegankelijk en doelmatig 

archiveringssysteem
10 De directeur is in staat een functioneel netwerk op te 

bouwen en te onderhouden
B Leiderschap -- - + ++ Nvt
1 De directeur heeft in samenspraak met staf (en 

medewerkers) een (identiteitsgebonden) visie en missie 
ontwikkeld

2 De directeur heeft meerjarig strategisch beleid 
ontwikkeld

3 De directeur draagt er zorg voor dat iedereen de 
uitgezette koers helder voor ogen heeft

4 De directeur kan het onderscheid tussen hoofd- en 
bijzaken overbrengen op anderen

5 De directeur versterkt het conceptueel denken en 
handelen van staf (en medewerkers)

6 De directeur kan een duidelijke visie formuleren met 
het oog op ontwikkelingen die zich buiten de 
organisatie afspelen

7 De directeur is in staat vanuit een helikopterview de 
totale organisatie, inclusief de effecten van het eigen 
handelen, te analyseren

8 De directeur stuurt staf en medewerkers op hun gedrag
9 De directeur geeft complimenten, stimuleert en 

corrigeert staf en medewerkers
10 De directeur benut de verschillende kwaliteiten en 

talenten van staf en medewerkers
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11 De directeur weet de voorgestelde koers om te zetten 
in gewenste veranderingen

VIII. Personeelsbeleid -- - + ++ Nvt

A Organisatie -- - + ++ Nvt
1 Het personeels- en vrijwilligersbeleid sluit goed aan op 

de doelstellingen van de organisatie
2 Het vrijwilligersbeleid bevat in elk geval de volgende 

onderdelen:
- de activiteiten die wel en niet door vrijwilligers 

(kunnen) worden uitgevoerd
- de wijze waarop besloten wordt over de inzet van 

vrijwilligers die zich beschikbaar hebben gesteld
3 De procedure voor werving en selectie van personeel 

en vrijwilligers is in een protocol vastgelegd
4 Er is beleid ontwikkeld voor in-, uit- en doorstroom van 

personeel en vrijwilligers
5 Met betaalde staf en medewerkers worden 

arbeidsovereenkomsten gesloten, en met onbetaalde 
medewerkers vrijwilligersovereenkomsten, waarin alle 
afspraken zijn vastgelegd

6 Er is een arbeidsvoorwaardenregeling vastgelegd, voor 
zover er geen cao van toepassing is

7 De directeur is op de hoogte van de verplichtingen 
jegens werknemers bij ziekte

8 Het bestuur voert periodiek met de directeur 
functioneringsgesprekken op basis van vaste criteria of 
een protocol

9 De directeur voert periodiek met personeel en 
vrijwilligers functioneringsgesprekken op basis van 
vaste criteria of een protocol

10 De inhoud van alle functioneringsgesprekken wordt 
schriftelijk vastgelegd

11 De directeur heeft zowel competenties van personeel 
en vrijwilligers als eigen managementcompetenties en 
ontwikkelpunten in kaart gebracht

12 Bij werving en selectie wordt uitgegaan van het 
competentieprofiel

13 Competentiemanagement wordt toegepast in de totale 
beleidsvoering

14 Binnen de organisatie is mobiliteitsbeleid ontwikkeld en 
met het personeel en vrijwilligers gecommuniceerd

15 Het financiële beleid is volgend op het 
personeelsbeleid

16 Het bestuur heeft de wijze vastgelegd waarop 
personeel en vrijwilligers hun inbreng kunnen leveren 
(kennis, ideeën en opvattingen) en de manier waarop 
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zij worden geïnformeerd over de organisatie, haar 
plannen, haar resultaten en belangrijke gebeurtenissen

B Begeleiding en ontwikkeling -- - + ++ Nvt
1 De organisatie beschikt over een begeleidingsplan voor 

personeel en vrijwilligers
2 Nieuwe (on)betaalde medewerkers worden gecoacht 

op hun te ontwikkelen competenties
3 Alle personeelsleden werken aan een persoonlijk 

ontwikkelingsplan waarin duidelijk persoonlijke en 
organisatiedoelstellingen worden gematched

4 De persoonlijke ontwikkelingsplannen zijn opgebouwd 
volgens de driedeling: wat ga ik doen, hoe ga ik dat 
doen en wat heb ik daarbij nodig

5 De organisatie heeft een – door de 
personeelsvergadering vastgestelde – 
gesprekkencyclus

6 Het competentieprofiel is het uitgangspunt voor alle 
functioneringsgesprekken

7 De beoordelingsgesprekken worden periodiek 
gehouden met alle personeelsleden

8 Bij de beoordelingsgesprekken wordt uitgegaan van 
vooraf vastgestelde criteria die aansluiten op het 
competentieprofiel

9 Beloningsdifferentiatie is gekoppeld aan de 
beoordelingscriteria

IX. Kwaliteitszorg -- - + ++ Nvt

A De doelstellingen van de organisatie zijn helder 
geformuleerd en worden voortdurend gevolgd

-- - + ++ Nvt

1 Het bestuur heeft bepaald welke kwaliteitsindicatoren 
worden gevolgd

2 Het bestuur heeft de kaders van de kwaliteitszorg 
vastgesteld

3 De directeur rapporteert op de afgesproken momenten 
en op de afgesproken wijze aan het bestuur

4 De rapportage bevat een meerjarenanalyse
5 De rapportage bevat een actuele directiebeoordeling 

die door het bestuur bekrachtigd wordt
6 Klanttevredenheid maakt een vast onderdeel uit van de 

doelstellingen van de organisatie
7 Klanttevredenheid wordt periodiek onderzocht
8 Personeels- en vrijwilligerstevredenheid maakt een vast 

onderdeel uit van de doelstellingen van de organisatie
9 Personeels- en vrijwilligerstevredenheid wordt 

periodiek onderzocht
B De organisatie werkt planmatig en aantoonbaar aan 

verbetering
-- - + ++ Nvt
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1 Alle doelstellingen binnen de organisatie worden 
geformuleerd volgens het SMART-principe: Specifiek, 
Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden

2 Per werkjaar worden de geplande verbeteringen 
uitgewerkt in een jaarplan of in specifieke 
verbeterplannen

3 Verbeterplannen worden getoetst aan het 
bestuursbeleidskader door het bestuur

4 Verbeterplannen worden geëvalueerd op basis van de 
geformuleerde doelstellingen

5 Het resultaat van verbeterplannen wordt voorzien van 
een (directie)beoordeling

6 De evaluaties worden gerapporteerd aan het bestuur
7 Evaluaties van jaarplannen worden gebruikt bij het 

bepalen van toekomstig beleid
8 De resultaten van het jaarplan worden vastgelegd in 

het jaarverslag
C Het beleid wordt geborgd -- - + ++ Nvt
1 De organisatie legt de eigen beleidsafspraken 

structureel en systematisch vast en zorgt ervoor dat dit 
up-to-date blijft

2 De organisatie communiceert voortdurend het eigen 
beleid met personeel en vrijwilligers

3 De organisatie organiseert interne vormen van controle 
(audits)

4 Geconstateerde tekortkomingen worden direct 
verbeterd of beleidsmatig opgepakt

5 Gebruikte ‘externe’ kwaliteitsinstrumenten zijn 
geaccepteerd door personeel en vrijwilligers

6 De uitkomsten van interne controle worden door de 
directeur op beleidsniveau vastgelegd en 
gerapporteerd

D Verantwoording aan belanghebbenden -- - + ++ Nvt
1 Het bestuur brengt een jaarverslag uit waarin ook de 

resultaten op de gekozen kwaliteitsindicatoren zijn 
opgenomen

2 Jaarverslag en jaarrekening worden toegezonden aan 
alle belanghebbenden

X. Externe communicatie -- - + ++ Nvt

1 Doel en strategie van de organisatie is bekend bij alle 
stakeholders

2 De organisatie investeert in het onderhouden van 
contacten met personen en instellingen die uw doel en 
strategie een warm hart toedragen  
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3 De organisatie onderzoekt mogelijkheden van gerichte 
fondsenwerving bij personen en instellingen die uw 
doel en strategie een warm hart toedragen

XI. Risico’s -- - + ++ Nvt

1 De organisatie beschikt over voorzieningen om haar 
functioneren adequaat te beheersen en risico’s tijdig te 
signaleren en te managen. In elk geval zijn aanwezig:

2 Een analyse van risico’s voor de organisatie en haar 
doelstelling

3 Richtlijnen voor de inrichting en procedures voor de 
financiële verslaggeving

4 Richtlijnen voor financiële handelingen en 
rechtshandelingen: wie is waartoe bevoegd?

5 Een calamiteiten- of rampenplan
6 De organisatie beschikt over voldoende financiële 

draagkracht voor doorbetaling van loon van zieke 
personeelsleden gedurende twee jaar

7 De organisatie beschikt over alle benodigde 
vergunningen

8 Het onroerend goed is verzekerd tegen inbraak, 
vernieling, bliksemschade e.d.

9 De organisatie heeft een aansprakelijkheidsverzekering 
voor bestuurders en toezichthouders

XII. Juridische vereisten -- - + ++ Nvt

1 De wijze waarop de functies onderscheiden en 
gescheiden worden, zijn vastgelegd in de statuten en/of 
een reglement. Daarin is beschreven:

2 Welke organen welke taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden hebben ten aanzien van het besturen, 
toezicht houden en het afleggen van verantwoording

3 Hoe deze organen zijn samengesteld en welke 
werkwijze deze hanteren

4 De registratie in het Handelsregister is actueel, juist en 
volledig

5 De statuten en reglement van de organisatie worden 
met behulp van externe deskundigen periodiek getoetst 
op hun actualiteit en daadwerkelijke naleving

6 Alle statutaire en reglementaire bepalingen worden 
strikt nageleefd

7 Er is een rooster van aftreden voor het bestuur 
opgesteld

8 Belangstellenden kunnen de statuten van de 
organisatie opvragen
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9 De organisatie heeft onderzoek gedaan of activiteiten 
onder de Btw-plicht zouden kunnen vallen

10 De organisatie heeft onderzoek gedaan of op enigerlei 
wijze de rechten van auteurs van boeken, muziek e.d. 
zou moeten vergoeden

XIII) Fondsenwerving en besteding van middelen -- - + ++ Nvt

1 Bij het werven van fondsen worden de potentiele 
gevers open en helder geïnformeerd over waar de 
verkregen middelen voor zullen worden ingezet en 
hoeveel van de opbrengsten voor het betreffende doel 
zijn bedoeld

2 De kosten voor fondsenwerving staan in redelijke 
verhouding tot de verwachte opbrengsten. De 
organisatie beoordeelt zelf welke verhouding redelijk is 
en legt dat vast

3 De beoogde fondsenwerving wordt door het bestuur 
vooraf vastgelegd in een plan waarin in elk geval zijn 
opgenomen: voor welk doel de middelen uit 
fondsenwerving zijn bedoeld en hoeveel daarvoor 
nodig is, de wervingsmethoden en de kosten van 
fondsenwerving in relatie tot de verwachte opbrengsten

4 De door fondsenwerving verkregen middelen worden 
besteed aan de doelen en concrete programma’s en 
activiteiten die bij de verkrijging van de middelen zijn 
aangegeven

5 Voor zover mogelijk worden vooraf de beoogde 
resultaten bepaald en wordt achteraf in beeld gebracht 
in hoeverre die zijn gerealiseerd. Als de beoogde 
resultaten vooraf niet kunnen worden bepaald, wordt 
toegelicht waarom dat niet mogelijk is

6 Er zijn heldere criteria, procedures, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de 
toewijzing van middelen en er wordt gezorgd voor de 
naleving ervan

7 De middelen worden efficiënt ingezet, zodat het 
maatschappelijk rendement van de ingezette middelen 
(de verhouding tussen investering en bereikt 
maatschappelijk resultaat) zo groot mogelijk is

Amsterdam, 15 september 2020
© Albert A. van Daalen Services (samensteller en uitgever)

Disclaimer: Hoewel deze NPO Good Governance Scan zeer zorgvuldig is 
samengesteld, kan de samensteller en uitgever geen aansprakelijkheid 
aanvaarden voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden.



14

Auteursrecht: Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of 
openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, 
elektronische of magnetische datadragers, het internet of op welke wijze dan 
ook, of worden opgeslagen in een databank of elektronisch geheugen zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Copyright: All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, 
stored in a retrieval system or transmitted in any form by any means electronical, 
mechanical photocopying, recording, or otherwise, without the written 
permission of the publisher.


