Masterclass
Inspiratieleergang voorzitters (10 PE)

De voorzitter van de RvC zorgt ervoor of ziet
erop toe dat de raad als team goed kan
functioneren; alle leden van de raad zijn
hiervoor verantwoordelijk maar de voorzitter
draagt hiervoor een specifieke
verantwoordelijkheid. Zeker gelet op de
steeds hogere eisen die worden gesteld aan
het intern toezicht is de positie van de
voorzitter cruciaal. Hoe kun je het best als

ERLY | Public Academy
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

voorzitter in het krachtenveld van

toezichthouders veranderd. De nieuwe

stakeholders opereren en welke normen en

commissaris heeft actuele en specifieke

waarden hanteer je als voorzitter. Dat vraagt

kennis over de sector en alle essentiële

om inspiratie en reflectie. In deze leergang

thema’s, een brede maatschappelijke

wordt u op interactieve en inspirerende wijze

interesse, relevante ervaring en een

meegenomen om uw functioneren als

professionele en integere houding.

voorzitter op onderdelen te verbeteren.
ERLY heeft een masterclass programma
ontwikkeld speciaal voor commissarissen in
Wat betekenen deze ontwikkelingen en verwachtingen voor de rol

de publieke sector. Met deze masterclasses,

en verwachtingen van de voorzitter? Hoe kun je het best in het

gegeven door bevlogen en vooraanstaande

krachtenveld van stakeholders als voorzitter opereren, welke stijl

docenten, zet de Public Academy van ERLY

van leidinggeven hanteer je als voorzitter en welke normen en

de volgende stap naar verdere

waarden staan daarbij centraal. In de leergang wordt veel gewerkt

professionalisering van het intern toezicht.

met casuistiek en eigen inbreng van de deelnemers.

Als organisatieadviesbureau is ERLY al jaren
nauw betrokken bij het professionaliseren

De Governancecode Woningcorporaties 2015 bevat een uitgebreide

van het toezicht en het versterken van de

opsomming van zaken waarvoor de voorzitter moet zorgen of op

diversiteit binnen Raden van Commissarissen

toe moet zien. Omdat de laatste jaren blijkt dat de sectorale

en Raden van Toezicht.

wettelijke regels en de governancecodes op dit soort onderdelen

steeds meer op elkaar lijken, organiseert ERLY deze leergang voor
voorzitters uit alle maatschappelijke sectoren. Mogelijke
cultuurverschillen tussen de sectoren kunnen synergie opleveren
voor de deelnemers.

Inspirerende leergang
In deze interactieve leergang staan we niet alleen stil bij de
veranderende rol van de voorzitter in de RvC, maar ligt het accent
op het leiderschap van de voorzitter en hoe deze kan sturen om de
raad als team goed te laten functioneren. Tijdens de leergang is
veel ruimte voor het delen en bespreken van eigen
praktijkervaringen en vragen met collega-voorzitters.

Doelgroep
De 2 daagseleergang is door aankomend en zittend voorzitters
Raad van Commissarissen te volgen.

Wat kunt u meenemen uit de masterclass?


Inzicht in de veranderende voorzittersrol vanuit vier
relevante ontwikkelingen;



De invloed van normen en waarden op het
voorzitterschap;



Inzicht in vaardigheden en leiderschapsstijlen van
voorzitters;



Inzicht in het krachtenveld van stakeholders en hoe
daarop te sturen als voorzitter;



Handvatten en intervisie om uzelf en uw team verder te
professionaliseren.



Uitwisseling van ervaringen en uitdagingen met collegavoorzitters.

Dag 1: De rollen van de voorzitter en inzicht in het
krachtenveld van stakeholders


Verschillende rollen van de voorzitter en de

Investering
De deelnamekosten voor deze masterclass
bedragen € 1390,- studiemateriaal, de
lunch, koffie en thee.
ERLY is opgenomen in het Centraal
Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Datum & Locatie
Onze vaste locatie voor masterclasses is
het kantoor van ERLY in Baarn. Deze
masterclass wordt aangeboden op:


Vrijdag 8 mei 2020,
van 10.30 – 17.00 uur en
Woensdag 17 juni 2020
van 10.30 – 17.00 uur

PE-punten
Deze masterclass levert 10 PE-punten op.

Online aanmelden
Inschrijven doet u snel en gemakkelijk via
www.erly.nl/masterclasses. Het aantal
deelnemers voor deze masterclass is
maximaal 14 personen zodat er ruimte
blijft voor interactie en kennismaking.
Voor meer informatie over de deelnameen annuleringsvoorwaarden verwijzen wij
u graag naar onze website.

InCompany Masterclasses
Op verzoek kunnen wij de masterclass ook

toenemende eisen en verwachtingen;

InCompany verzorgen. Voor meer



Veranderende uitdagingen voor de voorzitter;

informatie over InCompany masterclasses



De voorzitter als verbindingsschakel en kop van jut

kunt u contact opnemen met ERLY via 035



Het krachtenveld van stakeholders en de rol van

– 543 00 88 of info@erly.nl.

voorzitter.

Dag 2: Waardegericht voorzitterschap en
boardroomdynamics

Overige masterclasses

Welke waarden en normen hanteer je? Wat zijn je

Naast deze“Inspiratieleergang voorzitters”

eigen kernwaarden?

bieden wij meer masterclasses aan voor



Samenspel tussen de raad en het bestuur

toezichthouders in de publieke sector, o.a.:



Hoe te sturen op interactie?

•



Omgaan met weerstanden en conflicten.



Nieuwe kansen voor zorgvastgoed
(5 PE)
Vrijdag 11 oktober 2019

Docenten

•

Willem van Leeuwen is als commissaris, auteur, docent en

Waarde gedreven toezicht (5 PE)
Woensdag 15 november 2019

adviseur actief in de maatschappelijke sectoren wonen, onderwijs
•

en zorg. Als adviseur denkt hij mee met bestuur en raad van

Digitale transformatie en de RvC

commissarissen over bestuurlijke vragen en begeleid hij

(5 PE)

zelfevaluaties. Hij is momenteel commissaris bij woningcorporatie

Vrijdag 28 februari 2020

Stadgenoot en onafhankelijk voorzitter bij drie

•

Samenwerkingsverbanden Passend onderwijs (SWV Rijn &

Legitimiteit en verantwoording
naar stakeholders (5 PE)

Gelderse Vallei, SWV De Eem, SWV PassendWijs). In de zorg is

Vrijdag 10 april 2020

Willem van Leeuwen actief als voorzitter van de PAR Dermatologie
Radboud UMC. In het verleden vervulde hij tal van bestuurlijke en

Bent u benieuwd naar ons gehele aanbod?

toezichthoudende functies. Van 1998-2009 was hij voorzitter van

Kijk op onze website voor meer informatie

Aedes vereniging van woningcorporaties.

over onze masterclasses:
http://erly.nl.masterclasses/

Bea Annot adviseerde en begeleidde als veranderkundige en
governance specialist de afgelopen 20 jaar veel directeuren,
bestuurders en Raden van Toezicht, in profit en non-profit. Ze is
zelf voorzitter RvT in de ouderenzorg en voorzitter RvC bij een

Accreditaties

woningcorporatie en weet uit ervaring wat governance inhoudt.

De opleidingen en masterclasses van de Public

Daarnaast is ze gastdocent op de Erasmus Universiteit

Academy van ERLY zijn geaccrediteerd door Cedeo

(managementvaardigheden masters Gezondheidsmanagement) en

en CRKBO en worden erkend met punten voor

begeleidt twee intercollegiale adviesgroepen o.a. via de NVZD met

Permanente Educatie (PE). Opname in het register

zorgbestuurders.

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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Eemnesserweg 67
Postbus 787
3740 AT Baarn

•

Opleiding Commissaris Publieke Sector

•

Opleiding Bestuurders 21ste eeuw

•

Werving & selectie leden RvC en bestuurders

•

Fit & Proper test commissarissen en bestuurders

•

Zelfevaluatie Raden van Commissarissen

