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Samenwerkingsbijeenkomst voor Toezichthouders  

en (voorzitters van-) (centrale) Cliëntenraden in de zorg 
 

Intern toezicht &  Medezeggenschap 
 

 
Met de veranderende rolneming van de Raad van Toezicht, waarbij de Raad steeds vaker de organisatie 
in gaat om te zien en horen hoe de dagelijkse gang van zaken is, en de introductie van de Wmcz 2018 die 
cliëntenraden een belangrijke partner maakt van bestuur en toezicht, is de samenwerking tussen de 
Raad van Toezicht en de Cliëntenraad is actueler dan ooit. Daarom organiseren de NCZ en de NVTZ 
samen een bijeenkomst op donderdag 30 maart 2023 in Nijkerk.  
 
Hoe kunnen toezichthouders en cliëntenraden in verbinding en dialoog gaan? En waar kan dat toe leiden?  
Hoe kijken toezichthouders en cliëntenraden naar elkaar als samenwerkingspartner?  
En welke onderwerpen en gremia horen thuis bij deze samenwerking?  
Last but not least, kunnen we behalve samenwerkingspartners ook sparringpartners zijn?  
 
Al deze onderwerpen en meer, komen aan de orde op de bijeenkomst die wordt georganiseerd door NVTZ 
en NCZ om toezichthouders en cliëntenraden te inspireren en motiveren hun samenwerking verder en 
beter vorm te geven. 
 
Programma: 
 
14.30 – 15.00 uur: Inloop en netwerken. 
 
15.00 – 15.15 uur: Welkom door Marius Buiting, directeur NVTZ en door Marika Biacsics, directeur NCZ. 
 
15.15 – 15.45 uur: Inleiding door Prof. dr. ir. Rienk Goodijk, , hoogleraar en zelfstandig adviseur 
Governance en Inclusief Strategisch Partnerschap. Tevens jarenlange ervaring als toezichthouder in de 
zorg. Focus op onderzoek en advisering inzake ‘de goede verhouding’ op bestuurlijk niveau. Titel: Raad van 
Toezicht in gesprek met de Cliëntenraad. Op weg naar een onderlinge verhouding die echt iets oplevert 
voor de zorginstelling. 
 
16.00 – 17.30 uur: Interactief aan de slag met ‘samenwerking’ o.l.v. Rens Tanis. 
 
17.30 – 18.00 uur: Terugkoppeling uitkomsten, conclusies en eventueel vervolg, afsluiting. 

https://www.linkedin.com/in/rienk-goodijk-1a235a28/?originalSubdomain=nl
https://www.linkedin.com/in/renstanisnetwerkgidsnederland/
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18.00 – 19.00 uur: Napraten en netwerken met een warme maaltijd soep/broodjes en een drankje voor 
wie wil. 
 
Datum/tijd: Donderdag 30 maart 2023 van 14.30 – 19.30 uur 
 
Locatie: Vergader- en congrescentrum De Schakel Nijkerk, Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk 
 
Kosten: € 90,- p.p.  
 
Aanmelden: via deze link of door een mail te sturen naar: academie@ncz.nl  met daarin vermeld het 
aantal personen/de betreffende instelling/organisatie/het factuuradres.  
 
 

 
 
Meer info: Marika Biacsics: 065122250 
 
 
Meld u snel aan want plaatsen zijn beperkt en vol = vol! 
 
    

https://ncz.nl/training/samenwerkingsbijeenkomst-voor-toezichthouders-en-clientenraadsleden/

