
Wat? Interactieve talkshow met afwisselende elementen

Waarover? Publieksthema’s rondom risico en veiligheid in de 

samenleving, gekoppeld aan thema’s innovatie toezicht

Voor wie? Burgers, ondernemers, toezichtprofessionals, politici, 

wetenschappers, journalisten en andere geïnteresseerden

Wanneer? 19 sept, 31 okt, 7 nov, 14 nov en 28 nov

19.30 – 21.30u, debatcentrum Arminius in Rotterdam

Resultaat? Dieper inzicht in het betreffende thema en de 

verschillende perspectieven van betrokkenen daarop

Wat? Informele achtergrondbriefings voor media over 

toezichtnieuws en -ontwikkelingen

Waarover? Actualiteiten rond toezicht in Nederland

Voor wie? Inhoudelijk betrokkenen uit de praktijk, een externe 

expert als spreker en journalisten 

Wanneer? Najaar 2019

Resultaat? Dieper inzicht in actualiteiten en feiten, betere aansluiting 

tussen veld en media

Wat? Bijeenkomsten/conferenties van individuele inspecties en 

toezichthouders inhoudelijk en programmatisch van 

(elementen) maatschappelijke dialoog voorzien

Waarover? Thema’s van innovatie toezicht

Voor wie? Toezichtprofessionals + bij het thema betrokken publiek

Wanneer? Doorlopend

Resultaat? Meer inzicht in thema’s innovatie toezicht. Verbinding 

tussen dialoogactiviteiten en diverse bijeenkomsten

Wat? Online verzamelpunt www.innovatietoezicht.nl met essays, 

onderzoeken, artikelen, blogs, verslagen en meer

Waarover? Innovatie toezicht in brede zin

Voor wie? Deelnemers dialoog en andere geïnteresseerden

Wanneer? Doorlopend

Resultaat? Actueel inzicht in de dialoog over de rol van toezicht in 

veranderende maatschappij
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MAATSCHAPPELIJKE DIALOOG
INNOVATIE TOEZICHT

Als onderdeel van het programma 
innovatie toezicht starten wij als 

rijksinspecties en toezichthouders een 
maatschappelijke dialoog over de rol van 

toezicht in een veranderende samenleving. 
Dat doen we met een grote en diverse 

groep mensen die bij toezicht betrokken 
zijn: van burgers en wetenschappers tot 

ondernemers en journalisten. De 
maatschappelijke dialoog wordt gevoerd 
op verschillende manieren, momenten en 

platforms. Online en offline gaan we in 
gesprek, met als doel te komen tot nieuwe 

inzichten waarmee we de innovatie van het 
toezicht een extra impuls kunnen geven. 

Vanaf de zomer van 2019 gaat de 
maatschappelijke dialoog op diverse 

fronten van start. Kom ook en draag je 
steentje bij aan de innovatie van het 

toezicht!

http://www.innovatietoezicht.nl/

