
              
  

 

  

Een goed gesprek motiveert, stimuleert en 
inspireert. Om goed toe te zien op de bedoeling 
van de organisatie en de sterk veranderende 
context waarin organisaties zich bevinden, is het 
belangrijk om te leren over het goede gesprek.   
 
Door je te laten inspireren over wat het is, te 
experimenteren in gesprekken en te reflecteren op 
wat dit oplevert, leren commissarissen en 
toezichthouders met en van elkaar om het goede 
gesprek in hun eigen RvC/RvT te voeren. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
   
 
 
 
In deze masterclass staan we stil bij het belang van het goede 
gesprek tussen toezichthouders, bestuur en stakeholders.  
We gaan in op wetenschappelijke theorieën en achtergrond over 
het voeren van het goede gesprek, ook als het lastig wordt.  
We gaan aan de slag met het oefenen van verschillende 
gespreksvormen en modellen die van toepassing zijn binnen de 
wereld van governance.  
En natuurlijk staan we stil bij uw eigen rol in het voeren van het 
goede gesprek binnen uw eigen RvC/RvT.  
Ook wordt met verschillende reflectievormen in de praktijk 
geexperimenteerd.  

 
 
 
 

Masterclass 
Het goede gesprek (5 PE) 

ERLY | Public Academy 

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. 

 



              
  

 

  

De masterclass 

Het goede gesprek wordt vanuit drie invalshoeken nader belicht:  
 
1. de waarderend onderzoekende benadering 

 
2. het meervoudig kijken  

 
3. ruimte creëren in gesprekken 
 
In deze masterclass gaan we dieper in op de cyclus van 
waarderend onderzoeken en wat dat betekent voor de 
toezichthouder. We kijken o.a. door de bril van een antropoloog in 
relatie tot het toezichthouden op cultuur en gedrag. Daarnaast 
besteden we aandacht aan de drie dimensies die je kunt 
onderscheiden in een gesprek en hoe je team ruimte kunt creëren 
zodat afwijkende meningen en standpunten ook naar voren 
gebracht kunnen worden. 
 
Vanuit wetenschappelijke theorieën en voorbeelden uit de praktijk 
krijgen deelnemers meer inzicht in de achterliggende principes, 
reflecteren hierop in hun eigen context en gaan samen aan de slag 
dit uit te proberen en toe te passen. 
 

Doelgroep  
Toezichthouders bij corporaties, ziekenhuizen, zorginstellingen, 
onderwijsinstellingen, jeugdzorg, maatschappelijk werk of culturele 
instellingen, die het belang inzien van het goede gesprek en die 
openstaan om van en met andere toezichthouders te leren en 
hiermee het toezicht verder professionaliseren. 
 

Wat kunt u meenemen uit de masterclass? 
 Wetenschappelijke inzichten en theorieën en concepten; 
 Handvatten om waarderend te onderzoeken, meervoudig te   

kijken en het goede gesprek te voeren; 
 Inzicht in de verschillende gespreksvormen, modellen en 

reflectievormen toepasbaar in de context van toezichthouden; 
 Voorbereiding op toepassing van het geleerde in uw eigen 

praktijk. 
 
 
 
 

 

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 19 juni 2020,  

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


              
  

 

  

 

Docenten 
De masterclass wordt gegeven door Rixt Heegsma en Carla 
Dubbelman van Waarderend Toezicht. Zij begeleiden en adviseren 
RvC’s en RvT’s waarbij specifiek aandacht is voor het goede en 
andere gesprek. De ambitie van Waarderend Toezicht is dat er 
nieuwe vormen van toezicht ontstaan die bijdragen aan de 
bedoeling van organisaties voor klanten en cliënten. In hun 
begeleiding staat een balans tussen theorie en praktijk centraal, 
want toezichthouden is ook mensenwerk.  
 
Rixt Heegsma is als interimmanager en organisatieadviseur 
verbonden geweest aan organisaties in verandering in de publieke 
sector en richt zich met name op leren, ontwikkeling en 
talentontwikkeling.  
 
Carla Dubbelman heeft een achtergrond als bestuurder en 
interimmanager in de zorg, veiligheid en het hoger onderwijs. 
Naast veel ervaring als bestuurder en consultant zijn zij ook allebei 
actief als toezichthouder. 
 
Eind 2018 verscheen hun boek ‘Waarderend Toezicht, een 
vernieuwende kijk op de praktijk van bestuur en toezicht.’  bij 
Mediawerf, waarin het goede gesprek, waarderend onderzoeken en 
meervoudig kijken worden belicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Overige masterclasses 

Naast deze masterclass ‘Het goede gesprek’ 
bieden wij meer masterclasses aan voor 
toezichthouders in de publieke sector, o.a.: 

• Digitale transformatie en de RvC  

(5 PE) 
Vrijdag 28 februari 2020 

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

• Legitimiteit en verantwoording 

naar stakeholders (5 PE) 
Vrijdag 10 april 2020 

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

http://erly.nl.masterclasses/


              
  

 

  

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
Eemnesserweg 67 

Postbus 787 

3740 AT Baarn 

 

T. 035 - 543 00 88 
E. info@erly.nl 
 

ERLY | Public Academy 

• Masterclasses Commissarissen en Toezichthouders 

• Opleiding Commissaris Publieke Sector 

• Opleiding Bestuurder Corporatie 21ste eeuw 

• Werving & selectie leden RvC en bestuurders 

• Fit & Proper test commissarissen en bestuurders 

• Zelfevaluatie Raden van Commissarissen 

 

mailto:info@erly.nl

