
                             
 

Programma Community of Practice Koplopers in Toezicht 
 

‘Toezicht op Nieuw Toezicht’  
Resultaten delen, kritische noten kraken en ambities doorzetten  

 
8 september 2016 
15.30 uur – 20.00 uur 

Akoesticum, Nieuwe Kazernelaan 2, 6711 JC Ede 
 

Externe gasten: Erik Dannenberg, voorzitter NVTZ & Willem Smit (journalist) 
 
 
15.30 - 16.00 Inloop 
 
16.00 - 16.15 Welkom, doelstellingen en behoeften 

  De Community of Practice Koplopers in Toezicht heeft formeel haar laatste 
sessie in deze setting. De gelegenheid voor een blik op het leervermogen van de 
eigen RvT. Welke stappen heeft ieder RvT gezet? Welke lessen zijn geleerd? 
Welke stappen volgen? Welke thema’s blijven aandacht vragen? En .. hoe willen 
we in december afronden in bredere kring met de gezamenlijke publicatie.  

  Jan Smit (Broosz) & Henk den Uijl (NVTZ) 
 
16.15 - 17.00 Onderlinge Verantwoordingsdialogen (I) 

Raden van Toezicht bevragen elkaar constructief maar kritisch om en om in het 
licht van de collectieve ambities van Nieuw Toezicht (ons ambitie statement). De 
intentie is om voor elke Raad aspecten mee te nemen om te versterken, stop te 
zetten of te vernieuwen.  

 
17.00 - 17.05 Time Out: reflecties op verantwoording  (Jan Smit) 
 
17.15 - 18.00 Onderlinge Verantwoordingsdialogen (II) 

Raden van Toezicht bevragen elkaar constructief maar kritisch om en om in het 
licht van de collectieve ambities van Nieuw Toezicht (ons ambitie statement). De 
intentie is om voor elke Raad aspecten mee te nemen om te versterken, stop te 
zetten of te vernieuwen. 

 
18.00 - 18.05 Time Out: reflecties op verantwoording (Henk den Uijl) 
 
18.05 - 18.30 Buffet Diner 
 
18.30 - 18.35 Time Out: reflecties op verantwoording (Willem Smit) 
 
18.35 - 19.00 Publieke verantwoording 

Wat heeft het verantwoordingsproces opgeleverd per RvT team? Hoe verder? 
 
 



 
 
19.00 - 19.30 Afronden en vooruitkijken naar 1 december 

Willem Smit heeft de afgelopen periode interviews afgenomen met een aantal 
participanten van de CoP. De ambitie is om eind december een publicatie gereed 
te hebben over de ambities en ervaringslessen van koploper in toezicht. Wat is 
de rode draad tot nu toe? En hoe willen we vorm geven aan de ‘interactieve 
boekpresentatie’ op 1 december waarbij we een wat breder veld willen 
betrekken? Hoe willen we afronden? Wie nodigen we uit? 

 
19.30 - 20.00 Koplopers en Nieuw Toezicht, Vernieuwing in Zicht? 

 Erik Dannenberg, Voorzitter NVTZ, heeft zich verdiept in ons ‘Van Controle naar 
Dialoog’ statement, heeft het publieke verantwoordingsproces beluisterd en 
kent het brede veld van ontwikkelingen binnen het toezicht. Wat is zijn visie op 
de ambities van de CoP, de opgedane inzichten? Wat is zijn oproep aan de CoP en 
welke rol wil en kan de NVTZ in zijn ogen spelen in het humaniseren en 
normaliseren van de zorg en het toezicht daarop?  

 
20.00   Napraten in  Bar/café 


