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Training “Modern Toezicht” 
 

In een dynamische en complexe samenleving wordt steeds meer verwacht van 
toezichthouders. Niet alleen zijn technische vaardigheden belangrijk, maar in 
toenemende mate ook het vermogen om te beoordelen of onder toezicht staande 
bedrijven en instellingen in control zijn. Dat vergt dat toezichthouders niet puur de 
wet toepassen, maar ook oog hebben voor de specifieke situatie en de risico’s 
(milieu/veiligheid/kwaliteit) voor de maatschappij.  
 
De overheid kan het niet alleen, bedrijven en instellingen moeten ook hun 
verantwoordelijkheid nemen om bij te dragen. Maar hoe stel je als toezichthouder 
vast of zij dit ook daadwerkelijk doen? Hoe spreek je mensen binnen de bedrijven 
en instellingen aan op houding en gedrag en hoe stimuleer je ze tot verbeteren? 
Tijdens de training “Modern Toezicht” leren wij u dit graag! 
 

De training “Modern Toezicht” is gebaseerd op de laatste inzichten op het gebied van 
modern toezicht, zoals vanuit organisatiekunde, management, gedrag, ethiek en 
integriteit, cultuur en leiderschap. De trainingen worden ook doorlopend gevoed met 
kennis uit nieuwe onderzoeken zodat de training steeds state-of-the-art blijft. 
 
Wat is het doel van de training?  
Het doel van de training is om de deelnemers te trainen in het beoordelen van de opzet 
en werking van de borging van publieke belangen in bedrijven en instellingen. De 
deelnemers krijgen hiertoe kennis en vaardigheden aangereikt om de opzet en werking 
van een managementsysteem te beoordelen en te bepalen in hoeverre het management 
systeem daadwerkelijk wordt uitgevoerd en effectief is. Onderdeel van de training is het 
leren om een concreet toetsplan op te stellen, dit uit te voeren en de resultaten op een 
constructieve wijze terug te koppelen. 
Men wordt dus auditor en leert tevens de finesses van modern toezicht  
 
Voor wie is de training bedoeld?  
Overheidstoezichthouders die zich willen bekwamen in het beoordelen van de mate van 
borging bij onder toezicht staande bedrijven en instellingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

 

LR       Training 
Lloyd’s Register Nederland B.V.    T +31 10 2018 445 
P.O. Box 71 3000 AS Rotterdam   E training@lrqa.nl 
K.P. van der Mandelelaan 41a  3062 MB Rotterdam www.LRQA.nl/training 

 
Welke onderwerpen komen tijdens de training aan bod? 
• De verschillende vormen van modern toezicht, metatoezicht. 
• De correlatie tussen wettelijk kader, managementsysteem en de werking ervan. 
• De relatie tussen doel – managementsysteem (spelregels) – 

cultuur/houding/gedrag – uitkomsten (beoogde resultaat). 
• Proces- en risicomanagement. 
• Inzicht krijgen in de (in-)formele organisatie. 
• Interview- en gesprekstechnieken. 
• Effect van je eigen houding en gedrag op het toezicht en de instelling. 
• Hoe krijg ik de organisatie in beweging? 
• Opzet toetsplan en praktisch uitvoeren. 
• Constructief terugkoppelen. 
• Rapporteren en opvolging. 
 
Opzet van de training: 
De training duurt vijf dagen (ma t/m do 09:00 – 17:00 uur, vr 09:00 – 15:00 uur), met 
minimaal acht – maximaal twaalf deelnemers. De training wordt verzorgd door twee 
ervaren trainers.  
 
Prijs: 
Per deelnemer: €2.995, - excl. BTW en incl. trainingsmateriaal.  
In-huis training: afhankelijk van uw eisen en wensen kunnen wij u een op uw situatie 
gericht voorstel doen 
 

 

 

 

 

 

                             

Deze training is een samenwerking tussen Lloyd’s Register en                               

Martin de Bree van Next Step Management 

Voor meer informatie, of voor inschrijving, bekijk onze website via 

www.lrqa.nl/training of bel +31 (0)10 - 20 18 445. 

http://www.lrqa.nl/training

