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Op het raakvlak tussen verantwoording en vastlegging
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Corporate governance heeft betrekking op het bedrijfsleven en richt zich op de relaties op het gebied van

welke groepen heeft een zekere mate van wantrouwen

verantwoording en toezicht tussen stakeholders en beleidsuitvoerende organisaties. Kernwoorden hierbij zijn

dan post gevat? Twee voorbeelden ter illustratie van

sturing, toezicht, transparantie, beheer en verantwoording.

tanend vertrouwen in het handelen van de overheid.

Public governance heeft betrekking op de overheid en richt zich op integer en transparant handelen door
overheidsorganisaties en -bestuurders. Vervolgens is het essentieel om het toezicht hierop goed te organiseren.
Bron: Universiteit Nijenrode
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