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Toezicht in Transitie 2018 - Perspectieven op toezicht
Toezicht blijft in transitie. Markttoezichthouders
en inspecties opereren in een snel veranderende
omgeving die toeneemt in complexiteit.
In het Nieuwspoort Seminar op 30 november gaan we
op zoek naar de maatschappelijke meerwaarde van
toezicht.

Sprekers

We doen dat vanuit 4 perspectieven:

• Het perspectief van de onder toezichtgestelde
(professional)
• Het perspectief van de consument (afnemer, patiënt)
• Het perspectief van de politiek
• Het perspectief van het publiek
Met ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk gaat
u aan de slag met dit actuele thema. Er is veel ruimte
voor discussie met de inleiders en met uw collegatoezichthouders.
Hoe definiëren we vanuit de verschillende
perspectieven meerwaarde, wat zijn kansen en risico’s
en hoe kunt u er zelf mee aan de slag in uw praktijk?

Paul van Dijk

Ian Leistikow

Bart Combée

Erik te Brake

Annemarije Schoonbeek

Wilma Boevink

Mogen wij u verwelkomen op 30 november bij het
Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag?

Elwin Veldhuis
Haags Congres Bureau
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12.30 Lunch in het restaurant van Nieuwspoort
13.30 Opening en introductie
Paul van Dijk, consultant en interim-manager regulering, toezicht en communicatie, tevens uw
middagvoorzitter
13.35 Keynotelezing 1: Perspectieven op toezicht
Prof. Dr. Ian Leistikow, bijzonder hoogleraar Overheidstoezicht op Kwaliteit en Veiligheid van de Gezondheids
zorg, Erasmus Universiteit en werkzaam als inspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
In deze keynote-lezing gaat Prof. Dr. Ian Leistikow in op 4 perspectieven op toezicht, die in
samenhang de kwaliteit van het toezicht bepalen. Aan bod komen:
• Toezicht met maatschappelijke meerwaarde; wat is dat precies?
• 4 perspectieven op toezicht: Consument (Patiënt), Professional, Publiek en Politiek
• In 8 stappen komen tot een effectieve toezichtstrategie
• Vertrouwen in de zorg en in de toezichthouder
14.15 Wat vinden de consumenten en het publiek?
Interview door Paul van Dijk met vertegenwoordigers vanuit de pers en van consumenten
organisaties, aansluitend discussie met de geïnterviewden en de deelnemers
In toenemende mate weegt het consumentenperspectief en het publieksperspectief mee
in de beoordeling van de kwaliteit van de sector en van de toezichthouder zelf. Hoe wegen
vertegenwoordigers van deze perspectieven de kwaliteit van het toezicht? En hoe voorkomen we dat
we al te casusgericht naar kwaliteit kijken? Met medewerking van:
• Bart Combée, directeur Consumentenbond
• Een bekend journalist
14.30 Discussie en vragen stellen aan de keynotespreker en geïnterviewden o.l.v. Paul van Dijk
14.45 Pauze met koffie en thee
15.05 Wat vinden de onder toezicht gestelde professionals?
Interview door Paul van Dijk met vertegenwoordigers vanuit onder toezicht gestelde organisaties,
aansluitend discussie met de geïnterviewden en de deelnemers
De professional is intrinsiek gemotiveerd zijn werk zo goed mogelijk te doen. Onder welke
omstandigheden conformeren zij zich daarbij optimaal aan wetten en regels? Geïnterviewd worden:
• Erik te Brake, manager Ondernemerschap, Veiligheid en Digitalisering bij VNO-NCW en
MKB-Nederland
• Annemarije Schoonbeek, advocaat bij CoLegal, verleent bijstand aan zakelijke dienstverleners met
vergunning van DNB of AFM
15.20 Discussie en vragen stellen aan de geïnterviewden o.l.v. Paul van Dijk
15.35 Keynotelezing 2: Integreren van de perspectieven in je beleid, hoe doe je dat?
Wilma Boevink, Director User Research Center, Universiteit Maastricht en Trimbos-instituut, voorzitter van de
Vereniging voor Ervaringsdeskundigen
16.15 Vragen stellen aan de keynotespreker o.l.v. Paul van Dijk
16.30 Het perspectief van de Politiek / Woordvoerders over toezicht
Interview door uw middagvoorzitter, Paul van Dijk met woordvoerders van politieke partijen.
Met medewerking van (ovb van kameragenda):
• Attje Kuiken, PvdA
17.00 Afsluiting & Borrel
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Praktische informatie
Bestemd voor

Deelnemerskosten

Managers en medewerkers bij inspecties en
alle andere toezichthouders en bij ministeries,
provincies en gemeenten. Bestuurders en politici,
onderzoekers en adviseurs.

Kosten € 345,– excl. btw.
Dat is inclusief lunch en borrel.
Oud deelnemers Haags Congres Bureau en
Leden Vide € 295,– (ipv € 345,–) excl. btw.
Kosteloze annulering mogelijk tot twee weken
voor dit seminar. U kunt zich altijd laten
vervangen door een collega.

Datum en locatie
Vrijdagmiddag 30 november 2018
Internationaal Perscentrum Nieuwspoort
Lange Poten 10, 2511 CL, Den Haag
Nieuwspoort is goed bereikbaar met het ov en
met de auto

Meer informatie

Organisatie

Haags Congres Bureau
Elwin Veldhuis
info@haagscongresbureau.nl
06 41215181

Haags Congres Bureau
i.s.m. Paul van Dijk en Vide
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Doet u via de website
www.haagscongresbureau.nl

Bekijk het volledige programma en schrijf u in op www.haagscongresbureau.nl

