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Om de belangen van kwetsbare burgers
goed  te borgen is er toezicht nodig. Hoe
geef je dit toezicht vorm, in het geval van
organisaties die belangrijke publieke
taken vervullen? Welke toezichthouder
vervult welke rol?

VORMEN VAN TOEZICHT
Toezicht richt zich op risicobeheersing,
kwaliteitsborging en het verantwoord
besteden van belastinggeld. De relatie
tussen de vele verschillende vormen van
toezicht krijgt de laatste jaren steeds
meer aandacht. Hoe kunnen deze goed op
elkaar afgestemd worden? Wat zijn de
sterke en zwakke kanten van elk?

INHOUD CURSUS
De focus van deze cursus ligt op
semipublieke organisaties, zoals in het
onderwijs, de gezondheidszorg, en
woningcorporaties. We behandelen
vragen als: wanneer kunnen burgers, in
hun rol als klanten, er op vertrouwen dat
risico’s worden beheerst en kwaliteit
wordt geleverd? Welke rol kan toezicht
spelen om dat vertrouwen te faciliteren?
Wanneer kunnen en willen besturen de
verantwoordelijkheid nemen om zich
maatschappelijk verantwoord te
gedragen? Daarnaast is er aandacht voor
de verschillende actoren die toezicht
houden in het gehele

toezichtarrangement. Relevante
wetenschappelijke literatuur wordt
toegepast op (actuele) casussen uit de
praktijk, ook aangedragen door
deelnemers.

RESULTATEN
Na succesvol afronden van deze cursus
kunt u:
• rol en taak van intern en extern toezicht
van elkaar onderscheiden en met elkaar
verbinden;
• uitdagingen voor intern en extern
toezicht identificeren en doorgronden;
• dynamiek en interactie van vertrouwen
en controle binnen toezichtrelaties
analyseren;
• opgedane kennis en
handelingsperspectieven toepassen op
uw eigen werksituatie.

PRAKTISCHE INFORMATIE
De vier interactieve themabijeenkomsten
vinden plaats op vrijdagmiddagen van
13.30 - 18.30 uur. U sluit de cursus af met
een opdracht. Kijk voor meer informatie
over inhoud, inschrijven en de startdatum
op de website.

CONTACT
T    020 598 7497
E    vass.fsw@vu.nl
W   www.fsw.vu.nl/toezicht

Of het nu gaat om scholen, zorgaanbieders of
woningcorporaties: de meeste organisaties doen hun best
hun klanten goed te bedienen en goede kwaliteit te leveren.
Dat gaat helaas niet altijd goed.
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