
 

 

Noodzaak tot duurzaam toezicht 

Verdiepingsleergang  
De Toezichthouder als 
Rentmeester. 



 

De Toezichthouder als Rentmeester 

De ontwikkelingen in de governance gaan snel en er is steeds meer behoefte aan 
toezicht dat duurzaam is en oog heeft voor langere termijn doelen. Toezicht dat het 
bestuur weet uit te dagen en dat vanuit intrinsieke waarden en rentmeesterschap 
een hoger ethisch doel nastreeft en daarmee zowel de eigen organisatie als de 
samenleving dient. Toezichthouders die bij hun besluitvorming rekening houden met 
toekomstige generaties en de wereld van morgen. 

 

 

Waarde creëren voor de lange termijn 

In deze verdiepingsleergang voor ervaren toezichthouders gaan we op zoek naar 
hoe je als toezichthouder bij kunt dragen aan het creëren van waarde voor de 
langere termijn en daarbij het bestuur kunt uitdagen. Ook bieden we aan de hand 
van concrete casuïstiek handvaten hoe je als toezichthouder daadwerkelijk invulling 
kunt geven aan duurzaam en waardengericht toezicht en staan we stil bij vragen 
zoals “hoe geven we invulling aan de verwachtingen die de maatschappij van ons 
heeft?” en “hoe leggen we hierover ook op langere termijn verantwoording af?”  

 

Topdocenten met visie op waardengericht en duurzaam toezicht 

Topdocenten die zelf een intrinsieke visie hebben op waardengericht en duurzaam 
toezicht nemen je aan de hand van hun jarenlange ervaring mee in casus over hoe 
je daadwerkelijk invulling kunt geven aan toezicht vanuit rentmeesterschap. Ook 
ethische dilemma’s en vraagstukken rond legitimiteit en verantwoording aan interne 
en externe stakeholders en toezicht op nieuwe en duurzame samenwerkings- 
verbanden komen daarbij uitgebreid aan de orde. 

 

 

Public Academy stelt de groep van 
deelnemers met zorg samen op basis van 
een uitgebreid kennismakingsgesprek. Wij 
streven daarbij naar een goede mix van 
diversiteit en toezichthoudende ervaring. 
De groep van deelnemers wordt per 
lichting bewust klein gehouden zodat een 
maximale uitwisseling van ervaringen en 
interactie met docenten kan plaatsvinden. 

 

 

Voor wie? 
De verdiepingsleergang is bedoeld voor 
onze alumni en ervaren toezichthouders 
die vanuit hun eigen moreel kompas 
invulling geven aan hun toezichthoudende 
functie en vanuit rentmeesterschap graag 
willen bijdragen aan lange termijn waarde 
creatie. Toezichthouders die echt van 
betekenis willen zijn en bewust zijn van 
hun maatschappelijke verantwoording ook 
op langere termijn.    



 

De verdiepingsleergang 

De verdiepingsleergang bestaat uit drie modules verspreid over 
zes dagdelen. In de leergang wordt uitgebreid stil gestaan bij 
waardengericht toezicht op basis van het eigen moreel kompas, 
toezicht op nieuwe en duurzame samenwerkingsverbanden, de 
uitdagingen van het rentmeesterschap en dilemma’s bij 
duurzaamheidsvraagstukken en lange termijn waarde creatie.  

Enthousiaste docenten die tevens zelf ervaren toezichthouder 
zijn zetten zich met veel passie en betrokkenheid in om je mee 
te nemen in deze nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 
duurzaam toezicht. Ervaren toezichthouders die vanuit hun 
eigen moreel kompas bestuurders en organisaties weten uit te 
dagen. 

 

Ervaren toezichthouders die willen bijdragen aan een 
betere wereld 

Deze geaccrediteerde leergang geeft je een verdieping om je 
rol als toezichthouder in deze bijzondere en uitdagende tijden 
nog beter in te kunnen vullen. Een toezichthoudende positie in 
de zorg, welzijn, onderwijs en/of woningcorporatie is gelet op 
o.a. de klimaatcrisis, de krapte op de arbeidsmarkt en de 
toenemende sociale ongelijkheid een complexe opgave; dit 
vraagt om duurzaam toezicht en toezichthouders die als 
rentmeesters oog hebben voor lange termijn doelen en 
daarmee willen bijdragen aan een betere wereld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Deze leergang geeft goed inzicht in  

hoe je invulling kunt geven aan 
duurzaam en waardengericht  toezicht. 
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Programma verdiepingsleergang De Toezichthouder als Rentmeester  

Module 1 
Duurzaam toezicht vanuit moreel kompas 

 

 
Marianne Luyer 
Partner On the Good 
o.a. Voorzitter RvT Exodus   

• Waardengericht toezicht; hoe breng je dit in praktijk 
• Deugden, intrinsieke waarden en drijfveren 
• Lange termijn toezicht vanuit moreel kompas 
• Botsende waardensystemen in de praktijk en hoe ga je 

hiermee om als toezichthouder 
 

Module 2 
Toezicht op duurzame en nieuwe samenwerkingsverbanden 

 

Dr. Steven de Waal, phd 
Voorzitter Public Space Foundation en o.a. voorzitter 
RvC ROC Midden-Nederland 
 
Dr. Cor van Montfort 
Lid Onderwijsraad, senior onderzoeker bij VU en 
research fellow TU 

 
• Nieuw publiek toezicht: strategische noodzaak 
• Legitimatie en verantwoording stakeholders 

 
• Noodzaak van nieuwe en duurzame samenwerkingsverbanden 
• Inrichting van het toezicht op complexe netwerken en 

samenwerkingsverbanden 

Module 3 
De toezichthouder als rentmeester 

 

Dr. Ing. Gerard van Bortel 
Universitair docent en o.a. Voorzitter RvC Rochdale 
 
Prof. Dr. Goos Minderman 
Hoogleraar Public Governance en o.a. Voorzitter RvC 
Parteon en voorzitter Vluchtelingenorganisatie van de 
Europese kerken 

• Toezicht op duurzaamheid; hoe kom je tot afwegingskader 
• Noodzaak van brede visie op circulariteit en biodiversiteit 

 
• De toezichthouder als rentmeester 
• Lange termijn waarde creatie en toezicht dilemma’s 



 

Wat biedt de leergang De Toezichthouder als Rentmeester? 

 Inzicht in duurzaam toezicht en hoe je vanuit je eigen moreel 
kompas en je eigen intrinsieke waarden en drijfveren hier 
invulling aan kunt geven 

 Aan de hand van casuïstiek worden voorbeelden en ethische 
dilemma’s uit de praktijk voorgelegd waar je als deelnemer mee 
aan de slag gaat 

 De nieuwste inzichten op het gebied van governance komen aan 
de orde waaronder waardengedreven toezicht en toezicht vanuit 
rentmeesterschap 

 De expertise van bevlogen en vooraanstaande docenten die visie 
hebben op lange termijn waarde creatie en weten hoe ze 
bestuurders hierop kunnen uitdagen 

 Groep van deelnemers zijn alumni en ervaren toezichthouders uit 
verschillende maatschappelijke sectoren, die graag eigen ervaring 
en kennis willen delen en uitwisselen 

 Een individuele benadering en veel interactie dankzij de kleine en 
inspirerende groepen 

 Deze verdiepingsopleiding voor ervaren toezichthouders is een 
geaccrediteerde opleiding. Na afronding van de opleiding ontvang 
je een certificaat 

 Bij afronding ontvang je 21 PE-punten  
 

 Opname in het alumni-netwerk van Public Academy 

 Door de samenwerking met ERLY sta je in direct contact met een 
van de grootste werving & selectiebureaus in de publieke sector  

 
Bevlogen docenten die visie hebben op 
lange termijn waarde creatie en weten 
hoe je als toezichthouder bestuurders 

hierop kunt uitdagen. 
 
 

“ 



 

Investering 

De investering bestaat uit een deelname 
fee van € 2.450,- exclusief btw. 

Alumni kunnen deelnemen tegen een 
gereduceerd tarief van € 1.950,- exclusief 
btw. 

Dit is een all-in tarief waarin is 
meegenomen: 

• Studiemateriaal  
• Koffie & thee 
• Fruit 
• Lunch 
• Borrel en afsluiting  

 

Data en locatie 

De Toezichthouder als Rentmeester vindt 
plaats op onze opleidingslocatie in Baarn.  

Aanmelden 

Je kunt je aanmelden voor de 
verdiepingsleergang De Toezichthouder als 
Rentmeester via de website 

of stuur een mail naar: 
info@publicacademy.nl  

Heb je vragen?  
Neem dan contact op met één van onze 
adviseurs op 035 – 543 00 88.

Accreditaties 

Public Academy verzorgt samen met ERLY de opleidingen en masterclasses voor toezichthouders 
en bestuurders in de publieke sector. Public Academy is door Cedeo erkend op basis van de 
criteria klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. Al onze opleidingen zijn 
eveneens geaccrediteerd door het CRKBO en voldoen daarmee aan de Kwaliteitscode voor 
Opleidingsinstellingen. 

 

Permanente Educatie (PE) punten 

Na succesvolle afronding van de verdiepingsleergang De Toezichthouder als Rentmeester 
ontvang je een certificaat. De opleiding wordt gewaardeerd met 21 PE-punten. Deze PE punten 
worden door diverse beroepsorganisaties onderkend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public Academy en ERLY 

Als organisatieadviesbureau is ERLY sinds 1991 nauw betrokken bij het professionaliseren, 
selecteren en versterken van het toezicht binnen Raden van Commissarissen. ERLY heeft de 
afgelopen jaren meer dan duizend toezichthouders geplaatst in de publieke sector. 

Public Academy en ERLY zetten met de verdiepingsleergang De Toezichthouder als Rentmeester 
de volgende stap naar verdere professionalisering van het intern toezicht in de publieke sector.  

https://www.publicacademy.nl/course/de-toezichthouder-als-rentmeester/
mailto:info@publicacademy.nl


 

 

 
De opbouw en reflecties van de sprekers hebben 
me echt verder gebracht in het denken over de rol 
van toezichthouder en wat je zelf zou moeten 
meebrengen in het vervullen van die rol.  
Ik gebruik dat nu ook in mijn raad. 

Bron: CEDEO rapportage 2021 
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