AANKONDIGING: Control and order?
Lustrumcongres CPC opleiding – donderdag 16 november 2017
Vrije Universiteit Amsterdam
De publieke en non-profitsector is volop in beweging. Nieuwe maatschappelijke vraagstukken dienen
zich aan en vragen naast betrokkenheid van diverse partijen om creativiteit en maatwerk om tot
goede oplossingen te komen. Tegelijkertijd hechten we veel waarde aan de rechtmatigheid en
doelmatigheid van de uitgaven. We vinden het van belang dat de juiste stappen worden doorlopen
en verwachten dat geld effectief en efficiënt wordt besteed. Aan de public controller wordt een
belangrijke plaats toebedeeld om dit te realiseren.
Ondanks de pogingen om in control te zijn lukt dat niet altijd. Oppervlakkig gezien lijkt dit misschien
het geval te zijn, maar de werkelijkheid toont zich weerbarstiger. Ook al wordt 99,7% van de
rijkuitgaven als rechtmatig gezien, dat betekent nog niet dat die uitgaven ook effectief en efficiënt
zijn geweest. Grote publieke organisaties, zoals de gemeente Amsterdam, de Politie en de
Belastingdienst, bleken ondanks een omvangrijke controlorganisatie moeite te hebben met ‘in
control’ zijn. Wat is hier aan de hand?
In het kader van het vijftienjarig bestaan van de opleiding voor controllers in de publieke en nonprofitsector (CPC opleiding) aan de VU, organiseert het Zijlstra Center op donderdag 16 november
het lustrumcongres

Control & Order
Rechtmatigheid en doelmatigheid in een nieuwe tijd
Tijdens het congres staan we stil bij de vraag: Hoe kunnen we in control komen in een situatie van
disorder? Waar kan control van toegevoegde waarde zijn, maar ook: waar liggen de grenzen van
control? En welke vernieuwing van sturingsinstrumenten en gedrag is nodig om tot een situatie te
komen die rigiditeit en willekeur voorkomt, maar ook voldoende bewegingsruimte biedt om tot de
juiste aanpak te komen?
Opzet
Het congres bestaat uit drie onderdelen. ‘s Morgens vinden parallelsessies plaats waar
wetenschappers een presentatie verzorgen over recent uitgevoerd onderzoek op het gebied van
public control, governance en leadership. Belangstellenden zijn uitgenodigd om hier als toehoorder
en deelnemer aan de discussie bij aanwezig te zijn. Na de lunch zijn er workshops waarbij op een
interactieve manier maatschappelijke thema’s op het gebied van public control, governance en
leadership worden besproken. De workshops sluiten inhoudelijk aan bij de vraagstukken waar vanuit
het Zijlstra Center aan wordt gewerkt. Het congres sluit af met een plenair gedeelte waarbij
vertegenwoordigers vanuit publieke organisaties aan het woord komen die de afgelopen tijd grote
slagen hebben gemaakt met het in control brengen van hun organisatie. Ook hier staat het belang –
en tevens de grenzen – van control en het rechtmatig en doelmatig opereren centraal .
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Agenda
10.00-10.30 uur
10.30-12.00 uur
12.00-13.00 uur
13.00-14.00 uur
14.15-15.15 uur
15.45-17.00 uur
Na afloop borrel

Inloop met koffie/thee
Parallelsessies met presentaties papers (30 of 45 min. per paper)
Lunch
Workshops ronde 1
Workshops ronde 2
Plenaire sessie

Call for papers
We nodigen u als collega wetenschapper graag uit om een paper te presenteren tijdens het congres.
Daarbij moedigen we u aan om een paper in te sturen dat betrekking heeft op het congresthema
(control & order), maar ook papers over andere thema’s binnen de gebieden public control,
governance en leadership zijn van harte welkom. De papers zullen zoveel mogelijk op inhoudelijk
thema worden ingedeeld in verschillende parallelsessies. Per parallelsessie is 30 minuten
beschikbaar: 20 minuten voor de presentatie van het paper en 10 minuten voor de discussie.
Als u interesse heeft om een paper te presenteren, verzoeken wij u dit voor 31 juli aan ons kenbaar
te maken. U wordt verzocht daarvoor een abstract van maximaal één A4 aan te leveren via
hetzijlstracenter@vu.nl. Voor 1 september zullen wij u laten weten of het paper geaccepteerd is voor
presentatie. De deadline voor de full papers is 25 oktober 2017.
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