
              
 

  

Wat betekent het om waardegedreven toezicht 
uit te oefenen? In deze masterclass wordt 
verkend wat het moreel kompas is en wat de 
relatie is het met toezicht. U leert de ruimte te 
benutten om de maatschappelijke waarde op 
een kernachtige manier centraal te stellen. Aan 
de orde komen o.a.: 

• inzicht in maatschappelijke trends per 
sector 

• inzicht in (botsing van) waardesystemen 
• stellen van de juiste vragen 
• vormen van een moreel oordeel 
• de moed om authentiek te interveniëren 

Er wordt gewerkt aan de hand van cases uit de 
praktijk, juist om de spanning in de relatie 
tussen gewenst gedrag en de weerbarstige 
werkelijkheid te onderzoeken, want hierin 
manifesteert zich het moreel  kompas van de 
toezichthouder.    

  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                 Het toezicht stelt steeds meer de maatschappelijke relevantie  
                 van de organisatie centraal. Het interne toezicht kan niet langer 
                 onbekend zijn bij de burger. Men wil weten wie toezicht houdt op     
                 welke organisatie en op welke manier. Toezicht op financien,  
                 compliant zijn, is belangrijk, maar de echte toegevoegde waarde 
                 van toezichthouders bestaat uit het vermogen om te reflecteren             
                op de maatschappelijke en morele dilemmas die zich regelmatig  
                voordoen.  
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Good governance is actueler dan ooit! Het 
besef dat het grootste risico voor 
organisaties in de top zit is inmiddels breed 
doorgedrongen. Door de groeiende aandacht 
voor de verantwoordelijkheden van 
commissarissen en de verscherpte 
wetgeving is de rol van de interne 
toezichthouders veranderd. De nieuwe 
commissaris heeft actuele en specifieke 
kennis over de sector en alle essentiële 
thema’s, een brede maatschappelijke 
interesse, relevante ervaring en een 
professionele en integere houding. 
 
ERLY heeft een masterclass programma 
ontwikkeld speciaal voor commissarissen in 
de publieke sector. Met deze masterclasses, 
gegeven door bevlogen en vooraanstaande 
docenten, zet de Public Academy van ERLY 
de volgende stap naar verdere 
professionalisering van het intern toezicht. 
Als organisatieadviesbureau is ERLY al jaren 
nauw betrokken bij het professionaliseren 
van het toezicht en het versterken van de 
diversiteit binnen Raden van Commissarissen 
en Raden van Toezicht. 
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De masterclass 

In deze masterclass wordt verkend wat de maatschappelijke 
opdracht is van de organisatie in een snel veranderend 
krachtenveld. Verkenning van de trends, schurende 
waardesystemen en de betekenis daarvan voor bestuur en toezicht. 
Kennis van de interne waardesystemen is eveneens van belang om 
te doorgronden wat de biografie is van de organisatie, en daarmee 
de waardesystemen en de onderstroom. Wat betekent het voor het 
toezicht om toe te zien op ‘de bedoeling’ van de organisatie? Welke 
vragen horen daarbij? In deze masterclass krijgt de toezichthouder 
inzicht en handvatten om de kern van de maatschappelijke 
organisatie aan de orde te stellen.   
De toezichthouder moet een ambitie hebben voor de organisatie 
waar zij toezicht op houdt. Wat is jouw agenda voor de toekomst?  
Daarvoor is het belangrijk inzicht te hebben in je eigen 
waardesystemen en de relatie met die van de organisatie.  
Voor een verkenning van de morele dimensies van vraagstukken 
beoefenen we in deze masterclass het voeren van ‘het deugdelijk 
gesprek’.  
Over deze ontwikkelingen heeft Marianne Luyer een artikel 
geschreven in Goed Bestuur & Toezicht (2018, nr 2), getiteld ‘Our 
Core Values’, over waardegedreven toezicht.   
 
Onder leiding van Marianne Luyer worden voorbeelden en situaties 
uit de praktijk gedeeld. Tijdens de masterclass is veel ruimte voor 
het delen en bespreken van eigen praktijkervaringen en vragen 
met collega-toezichthouders. 
 

Doelgroep  
De masterclass is bedoeld voor ervaren toezichthouders en 
commissarissen uit alle sectoren in het semipublieke domein en het 
publieke domein. 
 

Wat kunt u meenemen uit de masterclass? 
 Inzicht in de betekenis van maatschappelijk waardegedreven 

toezicht 
 Begrippenkader en taal om morele en maatschappelijke 

dilemmas te omschrijven en te herkennen  
 Handvatten en tips om uzelf en uw team verder te 

professionaliseren 
 Uitwisseling van ervaringen en uitdagingen met collega-

toezichthouders 
 

 

Investering 

De deelnamekosten voor deze masterclass 
bedragen € 695,- inclusief studiemateriaal, 
de lunch, koffie en thee. 
 
ERLY is opgenomen in het Centraal 
Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).  
 

Datum & Locatie 
Onze vaste locatie voor masterclasses is 
het kantoor van ERLY in Baarn. Deze 
masterclass wordt aangeboden op: 
 Vrijdag 15 november 2019,  

van 10.30 – 17.00 uur 
 

PE-punten 
Deze masterclass levert 5 PE-punten op.  
 

Online aanmelden 

Inschrijven doet u snel en gemakkelijk via 
www.erly.nl/masterclasses. Het aantal 
deelnemers voor deze masterclass is 
maximaal 14 personen zodat er ruimte 
blijft voor interactie en kennismaking. 
Voor meer informatie over de deelname- 
en annuleringsvoorwaarden verwijzen wij 
u graag naar onze website. 
 

InCompany Masterclasses 

Op verzoek kunnen wij de masterclass ook 
InCompany verzorgen. Voor meer 
informatie over InCompany masterclasses 
kunt u contact opnemen met ERLY via 035 
– 543 00 88 of info@erly.nl. 
 

http://www.erly.nl/masterclasses
mailto:info@erly.nl


              
 

  

Docent 
Marianne Luyer begon haar loopbaan als adviseur HRM. Wat 
mensen beweegt heeft haar altijd al gefascineerd, vooral in het 
(semi-) publieke domein, als wezenlijk deel van onze leefomgeving. 
Hoe bewust of onbewust geven mensen hier zelf vorm aan en wat 
kan een ieder van ons bijdragen aan de verbetering van de 
kwaliteit daarvan? Dat zijn de leidende vragen in haar leven. Deze 
motivatie komt ook voort uit het ervaren en accepteren van het 
onvermogen, de donkere kant in ons leven. Dat is de rode draad in 
haar werk: bijdragen aan het oplossen van conflicten tussen 
mensen en binnen en tussen systemen. Vaak door perspectief te 
bieden dat voortkomt uit het stellen van de existentiële vraag naar 
het bestaansrecht van de organisatie en de aard van de drijfveren 
van haar deelnemers. 
Marianne is adviseur bestuur en toezicht en partner van 
OnTheGood, maatschap voor waardegedreven leiderschap. Met 
Johan Bouwmeester heeft zij twee boeken geschreven over 
waardegedreven leiderschap. Het eerste boek verscheen in 2012 
‘Waardegedreven Leiderschap, varen op het moreel kompas’en het 
tweede boek verscheen eind 2017, ‘Waardegedreven Leiderschap, 
dansen met licht en duisternis’. Deze boeken kwamen tot stand 
parallel aan de ontwikkeling van programma’s voor de ontwikkeling 
van waardegericht leiderschap. 
Naast haar professionele werk is Marianne actief als 
toezichthouder, bestuurder en vrijwilliger. De toegevoegde waarde 
van haar professioneel advieswerk inspireert bij haar inzet om 
actief mee vorm geven aan de samenleving en andersom.  
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3740 AT Baarn 
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Overige masterclasses 

Naast deze masterclass ‘Waarde gedreven 
toezicht’  bieden wij meer masterclasses aan 
voor toezichthouders in de publieke sector, 
o.a.: 

• Nieuwe kansen voor zorgvastgoed 
(5 PE) 
Vrijdag 11 oktober 2019 

• Digitale transformatie en de RvC  
(5 PE) 
Vrijdag 28 februari 2020 

• Legitimiteit en verantwoording 

naar stakeholders (5 PE) 
Vrijdag 10 april 2020 

• Inspiratieleergang voorzitters  
(10 PE) 
Vrijdag 8 mei 2020 en  
Woensdag 17 juni 2020 

Bent u benieuwd naar ons gehele aanbod? 
Kijk op onze website voor meer informatie 
over onze masterclasses: 
http://erly.nl.masterclasses/  

ERLY | Public Academy 

• Masterclasses Commissarissen en Toezichthouders 

• Opleiding Commissaris Publieke Sector 

• Opleiding Bestuurders 21ste eeuw 

• Werving & selectie leden RvC en bestuurders 

• Fit & Proper test commissarissen en bestuurders 

• Zelfevaluatie Raden van Commissarissen 

 

Accreditaties 
De opleidingen en masterclasses van de Public Academy van ERLY 
zijn geaccrediteerd door Cedeo en CRKBO en worden erkend met 
punten voor Permanente Educatie (PE). Opname in het register van 
Cedeo en CRKO is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de 
onderwijsinstelling. Kwaliteitscodes bij de audit zijn: zorgvuldigheid, 
rechtszekerheid, kenbaarheid, redelijkheid en betrouwbaarheid. 

mailto:info@erly.nl
http://erly.nl.masterclasses/

