Masterclass Toezichthouder 3.0
Na je politieke loopbaan wil je graag de kennis en kunde van het openbaar bestuur inzetten in
een maatschappelijk functie. Velen zoeken hiervoor een rol als toezichthouder.
Vanuit je politieke bestuursfunctie heb je al kennisgemaakt met toezichthouden. Bijvoorbeeld
omdat je vanuit je eigen gemeente afgevaardigd werd om binnen een gemeenschappelijke
regeling of samenwerkingsverband toezicht te houden.
Commissariaten en toezichthoudende rollen zijn aantrekkelijke nevenfuncties en er wordt
door veel mensen een dergelijke functie geambieerd.
Hoe verwerf ik een Commissariaat
In onze Post HBO leergang biedt LNP een masterclass Toezichthouder 3.0 aan, waarin een
(toekomstig) toezichthouder kan proeven aan gewijzigde paradigma’s binnen Toezicht.
In samenwerking met “De Erkende Toezichthouder” duiden wij vanuit de praktijk en de
wettelijke kaders het nieuwe toezicht.
Op basis van een assessment ontvangt je jouw eigen uitgewerkte competentieprofiel als
toezichthouder. Tijdens de eerste twee dagdelen maak je kennis met casuïstiek uit de
dagelijkse praktijk van raden van commissarissen/ toezichthouders. Je leert tevens wat het
verschil is tussen besturen vanuit een RvT of RvC en besturen als politieke ambtsdrager en wat
je dominante bestuursstijl en flexibiliteit is en hoe die effectief in te zetten. Ook is K+V als
toonaangevend w&s bureau onze gast en vertelt welke competenties zij in potentiele nieuwe
toezichthouders zoeken.
Tijdens het derde en laatste dagdeel ga je aan de slag met een sollicitatietraining en word je
gespiegeld op je cv, je motivatiebrief en een sollicitatiegesprek.
Hoeveel tijd en wat kost het?
Masterclass Toezichthouder 3.0 is een twee daagse module (een maal 1 dag en nog een halve
dag na een tweetal weken) speciaal ontwikkeld voor politieke ambtsdragers en onderdeel van
onze Post HBO Leergang.
De Masterclass wordt afgesloten met een certificaat als bewijs van deelname.
Bestuurders die bij LoopbaanNaPolitiek hun outplacementtraject volgen, kunnen zonder extra
kosten deelnemen aan deze Masterclass.
Vragen?
Heeft u vragen over de Post HBO Leergang of over de Masterclass De Toezichthouder 3.0?
Onze managing partner Willem Ginjaar beantwoordt ze graag voor u. Hij is te bereiken via
willem.ginjaar@loopbaannapolitiek.nl of 06 – 48 46 00 05.
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