
Zelfevaluatie is een instrument om het functi-
oneren van een team of groep gezamenlijk te 
bespreken met als doel te komen tot een effectie-
ve(re) rolvervulling van de individuele leden. Het 

Management Drives-profiel, dat inzicht geeft in persoon-
lijke leiderschapsstijlen, kan vervolgens helpen om het 
samenwerkingsproces effectiever vorm te geven.

Een gezamenlijk proces
Op grond van de meeste governance codes1 moeten de le-
den van een raad van bestuur of raad van commissarissen 
hun functioneren jaarlijks evalueren. Zelfevaluatie helpt 
een team inzicht te krijgen in wat goed gaat en wat beter 
kan. Het is een gezamenlijk proces waarin de deelnemers 
in een vertrouwde omgeving het gesprek aangaan over 
wat zij in hun taakvervulling belangrijk vinden, wat hun 
eigen rol daarin is en hoe zij tegen de bijdrage van hun 
collega’s aankijken.

Inzicht in het functioneren van het team 
en de rol van individuele leden 
Zelfevaluatie verschaft inzicht in de vaardigheden van de 
teamleden en welk verwachtingspatroon zij ten opzichte 

Beter bestuur en toezicht begint bij de eenduidige beleving van de nor
men en het toetsingskader. Als je weet wat er van je verwacht wordt, wat 
de grenzen zijn waarbinnen geopereerd moet worden, hoe beter de 
condities zijn om goed bestuur en toezicht te organiseren. Kritisch kijken 
naar jezelf hoort daar ook bij. Zowel naar het individu als vooral ook naar 
hoe het team functioneert.
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van elkaar hebben. Het versterkt de verbinding en cultuur 
binnen het team. Dit draagt bij aan efficiënt vergaderen 
en effectieve besluitvorming. Zelfevaluatie vergroot ook 
het inzicht in de verantwoordelijkheden van de teamle-
den en verduidelijkt hoe de taakvervulling optimaal kan 
worden toegesneden op de situatie van een onderneming 
of instelling. Zelfevaluatie stimuleert de teamleden om 
verantwoordelijkheid te nemen en om daarover verant-
woording af te leggen aan belanghebbenden zoals toe-
zichthouders, cliënten, aandeelhouders en medewerkers.

Hoe pak je een zelfevaluatie aan? Tijdens de zelfevaluatie 
staat het functioneren van het team centraal. Daarnaast 
komen de rol van de individuele leden in hun onderlinge 
samenwerking en hun individuele bijdragen aan het 
team aan de orde. De zelfevaluatie omvat thema’s als de 
afbakening van taken en verantwoordelijkheden van de 
leden van het bestuur of de raad van commissarissen, 
het functioneren van commissies, de relatie en commu-
nicatie met de andere (bestuurs)organen, vergadering en 
besluitvorming, risk management & control, zelfreflectie, 
persoonlijke doelen, verwachtingen en cultuur binnen het 
team. 

1) Op grond van artikel 
2.1 Landsbesluit Code 
Corporate Governance 
Curaçao bespreekt de 
raad van commissarissen 
ten minste tweemaal per 
jaar, buiten aanwezig-
heid van het bestuur, het 
functioneren van de raad 
in het geheel, dat van de 
individuele commissarissen 
afzonderlijk, van het be-
stuur als college alsook van 
de individuele bestuurders 
en tevens welke conclusies 
daaraan moeten worden 
verbonden. Van het houden 
van deze besprekingen 
wordt melding gemaakt in 
het verslag van de raad van 
commissarissen.
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Mr. Jan Willem 
de Serière  is als 
oprichter en partner 
verbonden aan 
Balance Assessment 
& Organization 
Development. Al 
meer dan 20 jaar 
is hij als adviseur 
werkzaam op het 
gebied van organisatie, 
team en individuele 
ontwikkeling. De 
afgelopen 12 jaar heeft 
hij zich gespecialiseerd 
in het begeleiden van 
managementteams 
op alle Caribische 
eilanden van het 
Nederlands Koninkrijk.

Mr. Mik Breek  is 12 jaar 
werkzaam als zelfstandig 
bestuurs adviseur. In 
1988 startte hij zijn 
carrière als advocaat 
in Rotterdam en later 
op Curaçao, waarna 
hij in 1999 overstapte 
naar MeesPierson. 
Daar werkte hij 9 
jaar in verschillende 
managementfuncties 
op Curaçao en in de 
Benelux. Als zelfstandig 
bestuursadviseur heeft 
hij ruime ervaring 
met het oplossen 
van governance
vraagstukken en heeft 
hij veel zelfevaluaties 
van besturen en raden 
van commissarissen 
begeleid.

Enquête als startpunt voor discussie
Voorafgaand aan de zelfevaluatie ontvangen de 
deelnemers een enquête met vragen en stellin-
gen, zoals: ‘Hoe functioneren wij als team? Is de 
organisatie van ons team op orde? Wat vind ik van 
mijn eigen rol en hoe vind ik dat mijn collega’s 
functioneren? Hebben we binnen ons team een 
aanspreekcultuur? Is onze besluitvorming efficiënt 
en effectief? Zijn we als team in control? Wat vind 
ik van mijn eigen bijdrage in vergelijking tot die 
van mijn collega’s?’ De antwoorden op de enquê-
tevragen vormen het startpunt voor de discussie 
over het functioneren van het team. Het tijdens de 
discussie ontstane beeld van het functioneren van 
het team en van de individuele leden kan aanlei-
ding vormen tot het formuleren van collectieve 
en/of individuele verbeterpunten. Hierbij zal zo 
veel mogelijk worden aangeknoopt bij bestaande 
deskundigheidsrichtlijnen en aanwezige compe-
tentieprofielen.

Jaarlijkse oefening
Verbeterpunten moeten concreet worden gemaakt 
en worden verdeeld tussen de verantwoorde lijke 
teamleden. Binnen het team moeten heldere 
afspraken worden gemaakt over de opvolging en 
voortgangsbewaking. Ook bij zelfevaluatie zit de 
kracht in de herhaling door de oefening jaarlijks 
uit te voeren. Aldus ontstaat een groei-
proces waarin het team en de team-
leden zichzelf ontwikkelen en al doende 
steeds beter worden.

Management Drives: vervolgstap 
voor effectieve teamontwikkeling
Om dit groeiproces gericht vorm te 
geven kan het instrument Management 
Drives (MD) worden ingezet. Manage-
ment Drives geeft inzicht in drijfveren 
van zowel een individu als van een 
team. Drijfveren bepalen in grote mate 
hoe iemand de wereld en de gebeurte-
nissen in zijn directe omgeving ervaart. 
Als je weet wat iemand drijft, dan is het 
vaak al snel duidelijk welk gedrag deze 
persoon in verschillende situaties zal 
laten zien.
Het begrijpen van drijfveren van jezelf 
en die van anderen is de eerste stap 
naar  zelfinzicht. Wanneer staat een 
teamlid in zijn kracht, hoe wordt hij 
gemotiveerd, maar ook: waar liggen de 
aandachtspunten, bijvoorbeeld in het 
samenwerkingsproces. Daarbij gaat het 
om gedrag in een normale werksituatie, 
maar ook om situaties waarin iemand 
onder druk komt te staan.

Typering van drijfveren
Met de individuele en teamprofielen 
van Management Drives wordt dit 
inzicht duidelijk gemaakt. De profielen 
omvatten zes verschillende kleuren, 
die zowel de positieve kanten als de 

aandachtspunten van de verschillende drijfveren 
typeren. Dit geeft een kader op welke wijze het 
team samenwerkt. Op basis van een vragen-
lijst met twintig vragen wordt het individuele 
MD-profiel opgesteld. In een viertal grafieken is te 
zien wat iemands logicaprofiel is, aan welk gedrag 
iemand zich stoort, waar hij energie van krijgt of 
door verliest en hoe iemand zich onder druk gaat 
gedragen. In teamverband worden alle individuele 
profielen gecombineerd en dit geeft zicht op de 
teamstijlen.

In het zelfevaluatieproces kunnen de profielen 
van MD worden gebruikt om te bekijken of de 
leiderschapsstijl van een individu of team ook aan-
sluit bij de gewenste cultuur van de organisatie. 
Maar ook kan het blootleggen of er bijvoorbeeld 
bepaalde aspecten binnen het team ontbreken of 
dat er van nature eerder voor één soort stijl wordt 
gekozen, terwijl een andere mogelijk effectiever is.

Als een bestuur of raad van commissarissen bij 
periodieke zelfevaluatie kritisch naar zichzelf kan 
kijken en met behulp van Management Drives de 
vraag durft stellen welke ontwikkelstappen het 
moet zetten om als team effectiever samen te wer-
ken, is de kans groot dat dat doel ook echt wordt 
bereikt. 
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Regelgeving en de postale markt
Als lidstaat van de Universal Postal Union (UPU) is 
het Land Curaçao gehouden aan internationale pos-
tale verplichtingen die voortvloeien uit de akten van 
de UPU, dan wel uit andere verdragen of besluiten 
van volkenrechtelijke organisaties. Iedere lidstaat 
dient middels haar nationale regelgeving voornoem-
de internationale regelgeving uit te voeren.
De hoogste nationale regelgeving van Curaçao is 
de Postlandsverordening. Deze wet vindt vervolgens 
haar uitwerking in de lagere postale regelgeving. Op 
grond van dit wettelijk kader houdt BT&P namens de 
Minister van Verkeer Vervoer en Ruimtelijke Planning 
(hierna: Minister VVRP), toezicht op de postale markt. 
De postale markt bestaat uit onder meer de conces-
siehouder, cq Cpost International N.V., en koeriers 
die hun diensten aanbieden. 

Concessie en andere regelgeving
Ter waarborging van een goede dienstverlening 
is bij concessie het exclusieve recht verleend aan 
Cpost International N.V. om brieven tot 2000 gram te 
vervoeren, brievenbussen op de openbare weg te 
plaatsen en postzegels uit te geven.
Anderen dan de concessiehouder, de koeriers,  
zijn tevens gerechtigd tot het vervoeren van brie-
ven tot 2000 gram mits de brief tijdens transport 
getraceerd (track & trace system) kan worden, het 
tarief voor vervoer van de brief op Curaçao mini-
maal NAf.10,00 en naar het buitenland ten minste 
NAf. 20,00 bedraagt, de snelheid van overkomst 
ten aanzien van het normale versnelde vervoer van 
de concessiehouder in betekende mate te boven 
gaat en de koerier jaarlijks de regi stratie-vergoeding 
betaalt. De koerier die niet voldoet aan één of meer 
van bovengenoemde criteria is in overtreding met de 
wet, waar juridische gevolgen aan verbonden zijn. 

Bureau Telecommunicatie 
en Post (BT&P) verscherpt 
toezicht op de postale markt

De juridische gevolgen gelden tevens voor instan-
ties die gebruik maken van koeriers die niet voldoen 
aan bovengenoemde criteria. Het bovenstaande is 
opgenomen in de Postlands verordening 1998 en 
wordt verder uitgewerkt in de Beschikking registratie 
koeriersdiensten en Landsbesluit minimumtarieven 
koeriersdiensten.

Toezicht BT&P
BT&P is, namens de overheid, belast met het toezicht 
op na leving van de wetgeving inzake de postsec-
tor. Aangezien BT&P geconstateerd heeft dat veel 
koeriers niet voldoen aan de wettelijke voorwaarden, 
heeft zij besloten om haar toezicht terzake te ver-
scherpen. Alvorens over te gaan tot intensivering van 
haar toezicht, heeft BT&P een campagne gevoerd 
vanaf 14 oktober tot en met 28 oktober 2019 en 
tevens een informatieavond gehouden op 29 oktober 
2019, teneinde alle betrokken partijen deugdelijk 
te informeren omtrent de regels van de postsector 
op Curaçao. Met ingang van 1 november 2019 zal 
BT&P het toezicht op de postsector intensiveren om 
naleving van de regels te garanderen.
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