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Voorlopig programma 2019 
- Masterclass Methoden en technieken rekenkameronderzoek, Neyenrode, 13-2-2019 
- Workshop De toren van Babel. Spraakverwarring in toezichtland, Toezichtfestival Inspectieraad, 

Utrecht, 26-3-2019 (onder voorbehoud) 
- Masterclass Publiek-private samenwerking (i.s.m. Van Doorne) voor wethouders, 5-4-2019 
- Presentatie VOS – ABB over Publieke verantwoording, Utrecht, 12-6-2019 (onder voorbehoud) 
- Masterclass Goed bestuur, Pentanova, Utrecht, 20-6-2019 en 4-7-2019 

 

 
2018 
- Deelname aan expertsessie i.v.m. evaluatie scheiding ‘DAEB – niet DAEB’ in de sociale 

huisvesting, 15-2-2018 
- Presentatie ‘Vastgoedmanagement bij universiteiten’, TU Delft, 22-2-2018 
- Presentatie ‘Vastgoedmanagement bij universiteiten – de rol van de medezeggenschap’, LOVUM, 

Open Universiteit, Heerlen, 2-3-201 
- Presentatie op Kennismarkt Ministerie van OCW over de methodiek van group model building, 15-

3-2018 
- Colleges Tilburg University, Toezicht, resultaat en verantwoording, derde jaarsvak bestuurskunde, 

april-mei 2018 (11 colleges) 
- Moderator V100, Tweede Kamer, Den Haag, 18-5-201 
- Briefing Tweede Kamer Verantwoordingsonderzoek ´Justitie en Veiligheid´ 
- Workshop ‘Verbeter de onderwijskwaliteit met behulp van verantwoording’, conferentie PO-raad, 

8-6-2018 
- Key note speech Nut en noodzaak van governance codes op conferentie goed bestuur in de 

MBO-sector, Amersfoort, 12-6-2018 
- Panelvoorzitter, panel ‘How do we keep our cities livable?‘, EURA 2018 conference, Tilburg 

University, Tilburg, 23-6-2018 
- Cursus voor schoolleiders over public governance en publieke verantwoording,  Master 

Educational Leadership, Pentanova, Utrecht, 28-6-2018 
- Presentatie Vastgoedonderzoeken Algemene Rekenkamer, internationale conferentie CIRRE, 

Groningen, 20-21 september 2018 
- Module over Goed bestuur, CPC-opleiding, VU Amsterdam, 2-10-2018 
- Gastcollege Bekostigingssystematiek voor controllers van VOS/ABB, Utrecht, 10-10-2018 
- Filosofie voor bestuurders en toezichthouders: over macht en gezag (26-9-2018), over logos en 

empathie (31-10-2018) en over sociale rechtvaardigheid (12-12-2018) 

 

2017 
- Bestuur op afstand. In control? Masterclasses voor controllersopleiding Zijlstra-instituut, Vrije 

Universiteit, Amsterdam, op 3-10-2017, 10-10-2017 & 2-11-2017 
- Cursus over voor wethouders over publiek-private samenwerking (i.s.m. Van Doorne Advocaten), 

Tilburg, 10-3-2017 & Amsterdam, 21-4-2017 & Nijkerk, 8-9-2017 
- Reflectie tijdens filosofisch diner over ‘oordeelsvorming’, Utrecht, 6-7-2017 
- Voorzitter van het panel ‘Partnerships for livable cities’ en presentatie van het paper ‘partnerships 

for green cities’ at the ICPP3 conference in Singapore, 28-6-2017 
- Cursusdag verzorgen voor de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren 

(NCD) over ‘filosofische vraagstukken voor de commissaris’ 19-5-2017 
- Uitreiking Vanenburg Award voor innovatieve initiatieven in de woningcorporatiebranche, 18-5-

2017 
- Presentatie van het paper ‘Urban housing for elderly, migrants and low income groups in China 

and The Netherlands. Towards a changing public-private mix’ op de 2017 International 
Conference on China Urban Development, London, 5-6 may, 2017 

- Filosofische denksessie (i.s.m. OverDenkwerk) voor toezichthouders over ‘rationaliteit’, 5-4-2017 
- ‘Brilliant Breakfast’, lezing over Goed Bestuur, Platform 31, Den Haag, 29-3-2017 



- Mid-term advisering door de Jury van de Vanenburg Award voor het meest innovatieve initiatief 
van een woningcorporatie, Universiteit van Delft, 26-1-2017 

- Presentaties over ‘Lessen uit decentralisaties’ bij de bijeenkomst Haagse Kennis en Kunde (24-1-
2017) en bij een bijeenkomst met lokale rekenkamers (26-1-2017) 

- Expertmeeting Ministerie van VWS over de governancerelatie tussen zorginstellingen en het 
ministerie van VWS, 12-1-2017 

 

2016 
- Interactieve lezing over ‘leiderschap tussen macht en moraal: een filosofisch perspectief op 

leiderschap’, Woningcorporatie Ieder1, Deventer, 19-12-2016 
- Masterclasses over ‘goed bestuur’ voor Controllersopleiding Zijlstra-instituut, Vrije Universiteit, 

Amsterdam, 4-10-2016 & 18-10-2016 
- Presentatie paper ‘housing for livability’ (with Y.Zhao), IIAS-IASA conference, Chengdu, China, 

22-9-2016 
- Presentatie over vastgoedmanagement bij universiteiten (i.s.m. collega’s Algemene Rekenkamer), 

Universiteit van Utrecht, 9-9-2016 
- Filosofische denksessie over ‘legitimiteit’ (i.s.m. OverDenkwerk), NSVW, Breukelen, 29-6-2016 
- Gastcollege over integriteitsdilemma’s in de publieke sector (engelstalig), NIG, Utrecht, 14-6-2016 
- Presentatie en voorzitten ronde tafeldiscussie over ontwikkelingen in wonen, zorg en onderwijs, 

Vanenburg bestuurdersoverleg, Beekbergen, 9-6-2016 
- Filosofische denksessie over ‘ethiek’ (i.s.m. OverDenkwerk), NSVW, Breukelen, 1-6-2016 
- Gastcollege Nyenrode over publiek-private samenwerking, Breukelen, 18-3-2016 
- Ronde tafel Syntrus Achmea over wonen en zorg, Den Haag, 11-3-2016 
- Presentatie VO-academie over intern toezicht, Utrecht, 18-2-2016 

 

2015 
- Werkbezoek aan National Audit Office in Londen over audits naar ‘maatschappelijk vastgoed’, 23-

25 november 2015 
- Masterclass ‘publiek-private samenwerking’ voor wethouders, Universiteit van Tilburg, 20-11-2015 
- Trainingen (i.s.m. OverDenkwerk), ‘Filosofische denksessies’ voor bestuurders en managers in 

het semipublieke domein, toegespitst op de woningcorporatiesector, Ellecom, oktober – december 
2015 

- Panellid conferentie ’De Woningwet op weg’, Dordrecht, 28-10-2015 
- Coreferaat Bestuurderstafel Vanenburgoverleg over woningcorporaties, Utrecht, 24-9-2015 
- Presentatie ‘Onderwijsmonitor’, Onderwijsconferentie, Nieuwegein, 23-9-2015 
- Presentatie over ‘Wonen, zorg en pensioenen’ voor een delegatie uit Singapore, WRR, Den Haag, 

10-7-2015  
- Presentatie over ‘Onderwijsmonitor’ voor een OECD delegatie, Den Haag, 6-7-2015  
- Presentatie over een evaluatiemodel voor publiek-private samenwerking, ICPP-conferentie 

Milaan, 1-7-2015  
- Briefings voor commissie Onderwijs Tweede Kamer, minister OCW en staatssecretaris OCW, Den 

Haag, 4 en 5 mei 2015  
- Jurylid NSOB, leergang Toezicht, Den Haag, 11-5-2015  
- Presentatie (met M. Bokhorst) over intern toezicht, Vide-conferentie, Delft, 21-4-2015  
- Presentaties over publiek-private samenwerking, conferentie over ‘Public-private partnerships, 

georganiseerd door National University Singapore en Insead, Singapore (8-10 april 2015)  
- Workshop ‘Bedrijfsvoering als basis’ (met Sicco van As en Marco van Maasacker), VO-congres 

‘delen voor de toekomst’, Nieuwegein, 26-3-2015  
- Pilots Vooruitgang door twijfel – Filosofische denksessies (met Jeroen Flipse) over ‘taal’ en 

‘legitimiteit’ voor kwaliteitscoördinatoren bij woningcorporaties (Amsterdam, 19-2-2015), over 
‘waarheid’ en ‘rechtvaardigheid’ voor Jong Aedes (Utrecht, 10-3-2015) en over ‘legitimiteit’ voor 
bestuurders van woningcorporaties (Leusden, 17-6-2015)  

- Presentaties over wonen, zorg en pensioenen (met Henk Griffioen en Meike Bokhorst) voor het 
ministerie van BZK (12-1-2015) en het ministerie van VWS (10-2-2015)  

- Deelname adviesraad woningcorporatie ‘Portaal’ over stakeholderdialoog, 14-1-2015  

 

2014 
- Lezing (met Meike Bokhorst) en coreferaat over de rol van ‘derde partijen’ in de zorg, NVTZ-

conferentie over toezicht, 4 december 2014 



- Webinar (met Dirk Brounen) over ‘vergelijking tussen de sectoren wonen, zorg en onderwijs’, Tias, 
3 december 2014 

- Lezing over medezeggenschap en toezicht, conferentie ‘Governance en medezeggenschap’, 
SER, Den Haag, 28 november 2014 

- College ‘Corporatiebestuurder nieuwe stijl’, Tias, 7 november 2014 
- Presentatie (met Meike Bokhorst) over ‘interne checks and balances in het semipublieke domein, 

Conferentie Kennisagenda Rijksinspecties, 4 november 2014 
- Masterclass ‘Moreel leiderschap’, leergang ‘Governance & Bestuur, Tias, 29 oktober 2014 
- Presentatie bekostiging Voortgezet Onderwijs, scholingsdag controllers, 2 oktober 2014 & VO-

raad, 15 oktober 2014 
- Voorzitter Vide-bijeenkomst over de relatie tussen intern en extern toezicht, SER, Den Haag, 30 

september 2014 
- Presentatie voor OR-leden en commissarissen bij waterbedrijven over toezicht en partnerships in 

de drinkwatersector, Gouda, 24-9-2014 
- Deelname ronde tafel NSOB over de toekomstige rol van de Inspecteur-Generaal, 2-9-2014 
- Gastcollege ‘Falend toezicht in de publieke sector’, NBA opleidingen mastercourse, Zwolle, 27-6-

2014 
- Voorzitter paneldiscussie over WRR-rapport ‘Van tweeluik naar driehoeken. Versterking van 

interne checks and balances bij semipublieke organisaties’, 27 mei 2014 
- college ‘Public value management’, voor de leergang ‘bestuurder van de toekomst’, Tias Tilburg, 

14 maart 2014 
- presentatie over ‘Beweging aan de basis en in beleid’, WRR-symposium ‘Innovatieve praktijken in 

wonen, zorg en pensioenen’, Den Haag, 13 maart 2014 
- gastcollege NSOB, ‘Toezicht in een politiek-bestuurlijk krachtenveld’, Den Haag, 10 maart 2014 
- presentatie Wonen, zorg, pensioenen bij de werkgroep WZP van de Innovatietafel, 

Haarlemmermeer, 5 februari 2014 
- gastcollege Antwerpen Business School over ontwikkelingen in het Nederlandse Openbaar 

Bestuur , 7 januari 2014 

 
2013 
- Organisatie en inleiding internationale workshop over ‘governancemodels in drinking water supply 

and waste water management’, Academiegebouw, Utrecht, 21-11-2013 
- Presentatie (met D. van Est) en coreferaat tijdens de conferentie ‘Global challenges in PPP: 

cross-sectoral and cross-disciplinary solutions?’,  Antwerpen, 7-11-2013 
- Deelname Salon over lokaal beleid tijdens de dag van Stad en regio, Rotterdam, 10-11-2013 

- Presentaties over ‘social welfare provision in China and the Netherlands’, JSTP seminar, “The future 

of work, care and welfare in Europe and China”, Beijing, 24 en 25 september 2013 
- Deelname ronde tafel over governance in het Hoger Onderwijs, Inspectie voor het Onderwijs, 12-

9-2013 
- Presentatie ‘Wonen, zorg en pensioenen’, Innovatietafel (met W. Asbeek Brusse), Soest, 26-6-

2013 
- Gastcollege ‘Falend toezicht in de publieke sector’, NBA opleidingen mastercourse, Nootdorp, 24-

5-2013 
- Presentatie (met Tamara Metze) ‘Voorbij de waan van de dag’, Ruimteconferentie, Den Haag, 21-

5-2013 
- Presentatie (met Wendy Asbeek Brusse), ‘Toekomst van wonen, pensioenen en zorg’, 

Ruimteconferentie, Den Haag 21-5-2013 
- (met Ank Michels), ‘Public private partnerships in India and China: institutional voids’, IIAS 

conference Institutional voids, Erasmus Universiteit Rotterdam, 13-5-2013 
- Introductie bij de aanbieding van het WRR-rapport ‘Wonen, zorg en pensioenen’ aan 

staatssecretaris Martin van Rijn, CBMO-TiasNimbas, Tilburg, 8-1-2013 
 
2012 
- Dagvoorzitter, presentatie en workshopvoorzitter congres ‘Toekomsten van woningcorporaties’, 

TiasNimbas-CBMO, Tilburg, 5-12-2012  
- Inleiding en voorzitterschap van de workshop ‘basic principles of ppp’, Conferentie ‘the audit of 

PPP, the work continues’, Netherlands Court of Audit,, nov. 26-27, 2012, The Hague 
- (met Ank Michels) Presentatie ‘Public-private partnerships and sustainable urban service delivery’, 

Teri instituut, Delhi, India, 20-11-2012 
- Coreferaat over Vestia-kwestie, CBMO Tilburg, 15-11-2012 



- Deelname aan ronde tafelbijeenkomst over Inspectie en handhaving, Den Bosch, 13-11-2012 
- Lezing ‘toezicht in de publieke sector’, VITP-congres voor toezichthouders in de pensioensector, 

Rotterdam, 31 oktober 2012 
- Gastcollege masterstudenten Radboud Universiteit Nijmegen over onderzoek doen in een politiek-

bestuurlijke krachtenveld, 9-10-2012 
- Workshop (met Jan-kees Helderman) ‘Nieuw verbindend vermogen’, Wonen-pensioenen-zorg 

conferentie, WRR, Den Haag, 28-9-2012 
- Workshop (met Luc Hoppen), ‘toekomst van toezicht’, CFV jaarcongres, Utrecht, 19-9-2012 
- Dagvoorzitter en moderator heidag ‘projectgroep Toezicht’, WRR, Den Haag, 5-7-2012 
- Voorzitter expertmeeting ‘toekomst woningcorporaties’, Algemene Rekenkamer, 14-6-2012 
- Presentatie ‘uitdagingen voor de woningcorporatiesector’, CBMO, TiasNimbas Tilburg, 7-6-2012 
- Voorzitter Ronde tafel bijeenkomst ‘Zorgvastgoed’, Algemene Rekenkamer, Den Haag, 29-4-2012 
- (met Cora Kreft), Workshop en presentatie ‘toezicht en publiek ondernemerschap’, VTOI Dag van 

het Toezicht, Nieuwegein, 20 april 2012 
- Medevoorzitter panel ‘good governance: managing contradictory public values’’, IRSPM, Rome, 

11-13 april 2012 
-  (with Philip Karré) ‘Credibility under pressure. On the credibility gap of hybrid organizations’, 

paper presented at the IRSPM conference in Rome, 11-13 april 2012 

 


