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Voor eigentijds Toezicht & Bestuur

Governance Colleges

Enkele keren per jaar organiseren de NVZD, de NVTZ en Avicenna 
Academie voor Leiderschap gezamenlijk de Governance Colleges: 
diepgaande en kritische colleges over zorg- en samenlevingsvraag-
stukken, waarin thema’s met betrekking tot Goed Bestuur centraal 
staan. Dit wordt gecombineerd met onderlinge ontmoetingen 
tussen bestuurders en toezichthouders in functie.  
In elk college staat een actueel thema centraal, waarover twee 
topsprekers hun licht zullen laten schijnen. 

De Governance Colleges vinden steevast plaats aan het einde van de 
dag in het midden van het land. Passend in de drukbezette agenda, 
voor de files aankomend en na de files vertrekkend. Met een 
smaakvolle maaltijd tussendoor. Bedoeld als uitdagende mentale en 
fysieke ontmoeting tussen bestuurders en toezichthouders. 

Gedurende de Governance Colleges op woensdag 10 oktober 2018 
zal prof. Evelien Tonkens spreken over eigen regie in relatie tot de 
afhankelijke situatie van de cliënt of patiënt. Filosoof Hans Achterhuis 
zal zijn bijdrage richten op ‘eigen regie’ vanuit historisch perspectief 
en het begrip autonomie vanuit de filosofie bezien. Frank Seine zal 
optreden als dagvoorzitter gedurende het College. 

Woensdag 10 oktober 2018 
van 16.30 tot 20.15 uur

Het adagium ‘Eigen regie’ 
onder de loep

www.governancecolleges.nl



  

Het adagium ‘zelforganisatie’, ‘zelfsturing’, ‘zelfmanagement’ en ‘eigen regie’ viert 
hoogtij. Autonomie en onafhankelijkheid wordt gepredikt als een soort ultieme 
levensvorm voor de maatschappij en het individu. Ook in de bestuurskamer zijn  
het gewilde en genoemde begrippen. Een goede burger is een autonome burger.  
Een goede patiënt is een autonome patiënt. Een goede werknemer is een 
zelfstandige werknemer. Vooral ook op momenten van kwetsbaarheid wordt hierop 
teruggegrepen. Het leunen op anderen, afhankelijk zijn van personen, organisaties, 
stelsels of andere structuren, moet worden voorkomen. Ja, wordt misschien zelfs wel 
geminacht. 

Tijdens deze Governance Colleges bespreken we wat voor soort ideaal “eigen regie” 
eigenlijk is en wat de keerzijde van een dergelijk ideaal is. Is dit wel een juist 
uitgangspunt op momenten waar mensen kwetsbaar zijn in zorgsituaties? Waarom 
hebben we het allemaal zo massaal in onze kernwaarden van organisaties staan?  
Wat is de uitwerking van deze beleidstaal op mensen (burgers, werknemers, cliënten/
patiënten)? Is er een alternatief? Hebben we het wel goed doordacht? Gaat het niet 
teveel over een middenklasse, de “succesvollen” en te weinig over hen die al dan niet 
tijdelijk onvermijdelijk op anderen leunen?  
 

Programma woensdag 10 oktober 2018  

1e college: Eigen regie: hoe is het zo(ver) gekomen? 
Hans Achterhuis  

Hans Achterhuis (1942) studeerde theologie en filosofie in Utrecht en Straatsburg.  
Hij is verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Universiteit van 
Amsterdam. Het oeuvre van Hans Achterhuis kenmerkt zich door de verbinding  
van filosofie met actuele maatschappelijke vraagstukken rond bijvoorbeeld 
ontwikkelingshulp, welzijnswerk, gezondheidszorg en de 
milieuproblematiek. Zijn boek ‘De markt van welzijn en geluk’ was erg 
succesvol. Ook heeft Hans Achterhuis zich in zijn loopbaan verdiept in 
en gepubliceerd over de begrippen ‘autonomie’ en ‘utopie’. Als publiek 
intellectueel mengt hij zich nog regelmatig in maatschappelijke 
discussies. 

2e college: Eigen regie in relatie tot afhankelijkheid
prof. Evelien Tonkens

Evelien Tonkens is hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector 
aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Daarnaast is ze lid van de Raad van 
Toezicht van Mondriaan GGZ. Eerder was zij bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap 
bij de afdeling Sociologie van de Universiteit van Amsterdam (2005-2014) en 
onderzoeker en docent aan de Universiteiten van Nijmegen en Groningen en diverse 
onderzoeksinstituten. Tonkens studeerde politiek-sociaal-culturele wetenschappen 
aan de Universiteit van Amsterdam. In 1999 promoveerde ze in de sociale 
wetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen op Het zelfontplooiings-
regime: de actualiteit van Dennendal en de jaren zestig. Ze schreef een groot aantal 
artikelen en boeken over veranderende idealen en praktijken van burgerschap en 
professionaliteit in de publieke sector. Recentelijk schreef ze onder meer 
met collega’s: Aan de andere kant van de schutting, over de 
veranderende verhouding tussen vrijwilligers en professionele krachten, 
en de kunst van ambachtelijke afstemming. Momenteel doet ze in 
opdracht van VWS onderzoek naar het fenomeen  afhankelijkheid  
van de cliënt en de rol van de zorgprofessional.  

Dagvoorzitter tijdens dit Governance College is Frank Seine.
Frank is directeur van Avicenna Academie voor Leiderschap en als regiepartner onder 
meer verantwoordelijk voor de NVTZ Academie (zorg), VTOI-NVTK Academie 
(onderwijs en kinderopvang) en VTW Academie (woningcorporaties). 
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Locatie

De Governance Colleges worden georganiseerd op een inspirerende,  

centraal gelegen locatie: Conferentiecentrum Drakenburg,  

Doctor Albert Schweitzerweg 1 te Baarn.

Doelgroep

De Governance Colleges zijn bedoeld voor bestuurders en toezichthouders in

functie, die op zoek zijn naar inspiratie, reflectie en ontmoeting.

Kosten

 • Losse deelname voor één persoon  € 195,-

 *  Met twee personen vanuit mijn organisatie waarvan één in de  

functie van bestuurder en één in de functie van toezichthouder € 325,-

 •  Losse deelname voor twee personen  € 345,-

 •  Losse deelname voor drie personen € 475,-

BTW is niet van toepassing.

Aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden voor de Governance Colleges kunt u kijken

op www.governancecolleges.nl of bellen naar 0570 – 76 00 00.

Programma Governance Colleges

16.30 uur Ontvangst

17.00 uur Opening door Frank Seine

17.15 uur College 1: Hans Achterhuis 

18.15 uur Dinerbuffet

19.15 uur College 2: prof. Evelien Tonkens

20.15 uur Afsluiting en Borrel
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