
              
 

  

Er zijn onderling samenhangende 
veranderingen gaande die zich exponentieel 
snel ontwikkelen. De hieruit voortkomende 
ontwrichtende krachten worden wel digital 
disruption genoemd. Big data, kunstmatige 
intelligentie, robotica zijn daar voorbeelden 
van. De komende tien jaar gaat er meer 
veranderen dan de afgelopen eeuw! Dat vergt 
van de organisatie en het bestuur waar u 
toezicht op houdt een alerte, proactieve 
houding. Van u vraagt het eveneens het 
nodige: u moet de veranderingen op 
hoofdlijnen kennen, de consequenties kunnen 
overzien en de dialoog hierover voeren met 
het bestuur. Wat houden deze veranderingen 
in voor onze organisatie? Welke kansen biedt 
dit? Waar moeten wij op inspelen? Welke 
risico’s zijn er? 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Woningcorporaties zullen zich - net als iedere organisatie – moeten 
verstaan tot de enorme krachten die uit tal van technologische 
ontwikkelingen voortkomen. Met name de digitale disruptie 
betekent het nodige, vooral qua kansen die het een corporatie 
biedt. Analyse van ‘Big Data’, het Internet of Things, Artificiële 
Intelligentie, Drones, Robotica en 3D printing zijn een paar van die 
ontwikkelingen. Voor het bestuur houdt het in dat zij Informatie- 
en CommunicatieTechnologie (ICT) als strategisch middel moeten 
inzetten en niet langer kunnen volstaan dat als randvoorwaardelijk 
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Good governance is actueler dan ooit! Het 
besef dat het grootste risico voor 
organisaties in de top zit is inmiddels breed 
doorgedrongen. Door de groeiende aandacht 
voor de verantwoordelijkheden van 
commissarissen en de verscherpte 
wetgeving is de rol van de interne 
toezichthouders veranderd. De nieuwe 
commissaris heeft actuele en specifieke 
kennis over de sector en alle essentiële 
thema’s, een brede maatschappelijke 
interesse, relevante ervaring en een 
professionele en integere houding. 
 
ERLY heeft een masterclass programma 
ontwikkeld speciaal voor commissarissen in 
de publieke sector. Met deze masterclasses, 
gegeven door bevlogen en vooraanstaande 
docenten, zet de Public Academy van ERLY 
de volgende stap naar verdere 
professionalisering van het intern toezicht. 
Als organisatieadviesbureau is ERLY al jaren 
nauw betrokken bij het professionaliseren 
van het toezicht en het versterken van de 
diversiteit binnen Raden van Commissarissen 
en Raden van Toezicht. 
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of enkel ondersteunend te beschouwen. Voor toezichthouders 
betekent het dat zij de juiste vragen dienen te stellen over ICT en 
de betekenis voor sector, huurders en organisatie. Het belang van 
de zich exponentieel ontwikkelende mogelijkheden kan eigenlijk 
alleen maar worden onderschat. Ook (of met name?) in de 
boardroom. 

 
 

In deze masterclass gaat het dan ook over wat er zich voor 
ontwikkelingen voordoen, zodat er een panoramisch overzicht 
geboden kan worden. Toezichthouders kunnen zich op deze wijze 
via een begrijpelijke uitleg voldoende basiskennis verwerven van 
trends en relevante ontwikkelingen. In de tweede helft richt de 
docent zich specifiek op de betekenis van deze ontwikkelingen voor 
bestuur en toezicht. Welke vragen dient u te stellen? Hoe vergewist 
u zich van de juiste timing qua investeringen en uitvoering van 
(ICT-)projecten? Welke kansen zijn er voor de corporatie? Welke 
risico’s brengt dit met zich mee? Hoe is de (cyber)security 
geregeld? Is de organisatie voorbereid op GDPR? Wat betekent 
PSD2 voor ons? Hoe gaat de corporatie om met de ingewikkelde 
balans tussen de toegankelijkheid van data en de privacy? 

 

De masterclass 
De masterclass bestaat uit twee blokken van elk twee uur.  
In het eerste blok bevat een ‘tour d’horizon’, zodat een beeld 
gegeven wordt van de hedendaagse en toekomstige 
technologische ontwikkelingen. Blockchain, big data, social media 
en andere ontwikkelingen komen aan de orde op een begrijpelijke 
wijze. Het gaat om het bieden van een samenhangend overzicht, 
niet om het smijten van termen. 
 
In het tweede blok gaat het over de relevantie hiervan in de 
bestuurskamer en wordt dieper ingegaan op welke 
toezichthoudende vragen dit oplevert voor commissarissen. 
 
Tijdens de masterclass wordt er ruimte geboden voor inbreng van 
vragen en voorbeelden uit de praktijk van uw raad en wordt er 
verder ingegaan op de benodigde competenties voor een zo goed 
mogelijke uitvoering van de werkgeversrol van de RvC.  
 

Doelgroep  
Deze masterclass is richt zich op alle commissarissen die zich nader 
willen oriënteren op de rol en betekenis van ICT. Specifieke 
voorkennis op het gebied van ICT is niet vereist.  



              
 

  

 
 

Wat kunt u meenemen uit de masterclass?  
 Inzicht in de hedendaagse en toekomstige technologische 

ontwikkelingen 
 Handvatten om ICT als strategisch middel in te zetten 
 Inzicht in de betekenis van ICT voor de sector, huurders en de 

organisatie 
 Juiste timing van investeringen en uitvoering van ICT 

projecten 
 Hoe om te gaan met (cyber) security en balans tussen 

toegankelijkheid van dat en privacy  
 

Docent 
Drs. Hans Stellingsma, M.Phil is het grootste gedeelte van zijn 
loopbaan actief geweest als bestuurder in de ICT. Hij is op 
executive posities werkzaam geweest bij bedrijven als Microsoft, 
KPN, Origin en Simac. Hans heeft een twintigtal commissariaten 
bekleed. Hij is momenteel toezichthouder bij twee 
woningcorporaties, bij zorginstellingen en in de commerciele 
sector. Hans is tevens auditor bij de NVZD voor het accrediteren 
van bestuurders. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Accreditaties 
De opleidingen en masterclasses van de Public Academy van 
ERLY zijn geaccrediteerd door Cedeo en CRKBO en worden 
erkend met punten voor Permanente Educatie (PE). Opname in 
het register van Cedeo en CRKO is gekoppeld aan een 
kwalitatieve audit van de onderwijsinstelling. Kwaliteitscodes bij 
de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, kenbaarheid, 
redelijkheid en betrouwbaarheid. 
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• Masterclasses Commissarissen en Toezichthouders 

• Opleiding Commissaris Publieke Sector 

• Opleiding Bestuurders 21ste eeuw 

• Werving & selectie leden RvC en bestuurders 

• Fit & Proper test commissarissen en bestuurders 

• Zelfevaluatie Raden van Commissarissen 

 

Overige masterclasses 

Naast deze masterclass ‘Digitale 
transformatie en de RvC’  bieden wij meer 
masterclasses aan voor toezichthouders in 
de publieke sector, o.a.: 

• Nieuwe kansen voor zorgvastgoed 

(5 PE) 
Vrijdag 11 oktober 2019 

• Waarde gedreven toezicht (5 PE) 
Vrijdag 15 november 2019 

• Legitimiteit en verantwoording 
naar stakeholders (5 PE) 
Vrijdag 10 april 2020 

• Inspiratieleergang voorzitters  

(10 PE) 
Vrijdag 8 mei 2020 en  
Woensdag 17 juni 2020 

Bent u benieuwd naar ons gehele aanbod? 
Kijk op onze website voor meer informatie 
over onze masterclasses: 
http://erly.nl.masterclasses/  
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