HCB Seminarreeks

Toezicht in Transitie 2018
Toezicht met gezag – Gezag met toezicht
16, 23 mei en 30 mei en 6 juni 2018 13.30 – 17.00 uur
met lunch vanaf 12.30 uur
Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag

illustratie Tom Janssen

Met Dr. Haiko van der Voort (TU Delft), Mr. Paul van Dijk (zelfstandig adviseur),
Prof. dr. Adrienne de Moor-van Vugt (Universiteit van Amsterdam), Dr. Meike Bokhorst
(Universiteit Utrecht) en Dr. Adriaan Denkers (zelfstandig onderzoeker)

Om naleving te stimuleren en gedrag te beïnvloeden, om risico’s te verminderen en werkelijk
effectief te zijn, dient de toezichthouder gezag op te bouwen en uit te stralen.
Maar wat is gezag voor een moderne toezichthouder of inspectie? Wat zijn de determinanten
ervan en hoe kun je daar professioneel mee omgaan, juist in deze dynamische tijd?
In 4 middagseminars gaat u met ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk aan de slag
met actuele thema’s als:

• Transitie van traditioneel naar modern toezicht: wat zijn de trends en ontwikkelingen?
• Hoe bouw je gezag op en hoe houd je het vast?
• Hoe kunnen toezichthouders hun omgevingsgerichtheid versterken? Van transparantie
naar responsiviteit

Kijk voor het programma op
haagscongresbureau.nl/congressen/toezicht-transitie-2018
en schrijf u in! Korting voor leden van Vide.
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16 mei

Toezicht en gezag
Met Mr. Paul van Dijk en Dr. Meike Bokhorst

• Van traditioneel naar modern toezicht: Welke trends en
ontwikkelingen zijn er?
• Actuele valkuilen die uw gezag ondermijnen
• Hoe kunnen toezichthouders hun omgevingsgerichtheid versterken?

Paul van Dijk

23 mei

Gezag en recht
Met Prof. mr. dr. Adrienne de Moor-van Vugt

• Determinanten van toezicht met gezag
• Modern toezicht: nieuwe instrumenten en strategieën
• Zijn burgers en bedrijven voldoende beschermd?

Meike Bokhorst

30 mei

Gezag in netwerken
Met Dr. Haiko van der Voort

Adrienne de Moor-van Vugt

• Netwerken: meerdere bronnen van gezag
• Wie stelt de normen, behalve de wetgever?
• Een andere kijk op toezicht en zelfregulering
6 juni

Gezag en gedrag

Haiko van der Voort

Met Dr. Adriaan Denkers

• Rotte appels, fruitmanden en mandenmakers
• Toezicht en gedragswetenschap
• Het belang van bekende en kraakheldere regels
Kijk voor het programma op
haagscongresbureau.nl/congressen/toezicht-transitie-2018
en schrijf u in! Korting voor leden van Vide.

Adriaan Denkers

