
Programma

In de ochtend zullen drie enthousiaste sprekers, prof. dr. Mark van Vugt, prof. dr. Harry Kunneman en schrijver Joep 

Schrijvers, vanuit verschillende invalshoeken ingaan op het thema van de dag ‘Onder het vergrootglas, transparante 

samenleving’ met als metafoor het dierenrijk. Halverwege de ochtend zal onder leiding van dagvoorzitter Sofie van den 

Enk een spannende elevator pitch plaatsvinden met de voorzitters van de zes verenigingen.

 

In de middag kunt u kiezen uit een 4-tal workshops of één van de twee verdiepingsseminars. De workshops en 

seminars zullen elk met een eigen accent ingaan op het thema. De middag zal worden afgesloten met een 

mystery guest. 

De bijeenkomst zal plaatsvinden op vrijdag 29 mei 2015 in Burgers Zoo te Arnhem tussen 09.30 – 17.00 uur. 

Dit unieke dierenrijk is zowel met het openbaar vervoer als met de auto goed bereikbaar.

Dagvoorzitter 
Sofie van den Enk

Spreker  
prof. dr. 

Mark van Vugt

Spreker
prof. dr. 

Harry Kunneman

Meld u vandaag nog aan via www.toezichtintoekomst.nl

TOEZICHT HOUDEN IN DE TOEKOMST
‘Onder het vergrootglas. 
Transparante samenleving’

Vrijdag 29 mei 2015

Spreker 
Joep Schrijvers

Mystery guest(s)



Meld u vandaag nog aan via www.toezichtintoekomst.nl

Inschrijven

De deelnamebijdrage is € 295,00 voor leden van de toezichthouderverenigingen.

Voor niet-leden bedragen de kosten € 495,00.

De kosten zijn inclusief lunch, consumpties en parkeren, exclusief 21% BTW.

U kunt zich nu alvast aanmelden voor dit inspirerende congres via de website www.toezichtintoekomst.nl of via ons 

congressecretariaat (per email bureau@mtevents.nl of per telefoon 079 – 363 81 03).

Na uw aanmelding ontvangt u een mailbericht met de bevestiging van uw deelname. 

Uiterlijk één week voor de bijeenkomst ontvangt u het uitgebreide programma, uw workshops of seminars indeling, 

de deelnemerslijst en de routebeschrijving.

Voor vragen staat ons congressecretariaat u graag te woord:

M&T events, per email: bureau@mtevents.nl of per telefoon 079 – 363 81 03.
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