
 

 

PARTNER IN LEADERSHIP & GOVERNANCE –  

Partner in Governance 



Governance 

Governance is een professie in ontwikkeling. Dat vraagt om professionele kennis voor de toezichthouder / commissaris en aandacht voor actualiteiten en best practices. Voor de aankomend toezichthouder / 

commissaris en volwassen Raad. 

Onderstaand een overzicht Diensten Partner in Governance: 

 

    

 

 Workshop Nieuw in de Raad (aankomend toezichthouder) 
Voor de aankomend toezichthouder wordt een paar keer per jaar de workshop Nieuw in de Raad gehouden. Een oriëntatie of het toezichthouden in uw DNA zit en opleiding tot aankomend toezichthouder / 

commissaris. Perspectief samenhang Bestuur & Toezicht. Een persoonlijke intake, casuïstiek en persoonlijke feedback vormen, naast theorie, onderdelen. Reeds meer dan 350 kandidaten namen deel aan deze 

workshop/opleiding. Zeer tevreden kandidaten gingen u voor. 

Klik hier voor Factsheet Workshop Nieuw in de Raad 

 Incompany training (basis en geavanceerd) 
Vanuit diepgaande kennis en ervaring Educatie & Advisory en begeleiding en (Non) Executive Coaching verzorgen wij ook Incompany training, op aanvraag, tailormade en in overleg. In plenaire sessie bv. voor 

nieuwe leden van de Raad (van Toezicht / Commissarissen), waarbij tevens de andere leden van de Raad aanwezig kunnen zijn voor het bijhouden van actualiteiten. Individuele training is ook mogelijk. Of voor 

een volwassen Raad; Governance is immers een professie in ontwikkeling. Eveneens de Bestuurder kan aanwezig zijn. Tevens (Non) Executive Coaching kan worden ingezet. Verdere mogelijk contextspecifieke 

onderwerpen / problematiek in overleg. 

 
Diensten Governance 
 
Toezicht 
Ervaren als toezichthouder 
Strategisch advies, toezicht, werkgeverschap 
Goedkeurende en verantwoordingstaak 
  
Educatie & (Non) Executive Coaching 
Facilitator, (Co-) Teacher, (Co-) Assessor 
(Non) Executive Coach (/Adviseur Board Search) 
Board Advisor 
  
Board Advisor 
Bestuursmodel en Governance 
Resourcing & Development 
Assessment en Zelfevaluatie 
Good Governance Radar  ((©), (®), beschermd). 
  
Lezingen & Seminars; Speaker, Panel discussion 
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https://partner-governance.nl/wp-content/uploads/2019/03/Factsheet-Workshop-Nieuw-in-de-Raad-4.pdf


Brochure Incompany 

 Tailormade leergang (basis en geavanceerd) 
Andere tailormade leergangen op aanvraag en in overleg. Bijvoorbeeld voor leden van een netwerk. In overleg doelgroep relevante onderwerpen. Diverse mogelijk op te zetten samenwerking. 

 (Non) Executive Coaching 
Tijdens bijvoorbeeld de workshop Nieuw in de Raad wordt begeleiding & coaching geboden. Daarna zou een kandidaat nog extra kunnen kiezen voor (Non) Executive Coaching, op aanvraag en in overleg. Ook bij 

een Incompany training, tailormade leergang en Advisory kan (Non) Executive Coaching worden ingezet, in overleg. 

 Board Advisory  
Een tailormade Board Advisory traject, in overleg, kan bijvoorbeeld bij bepaalde contextspecifieke onderwerpen / problematiek worden ingezet. Gedacht kan worden aan een strategische sessie, of 

onderwerpen governance huis en inrichting, kanteling bestuursmodel, nadere statuten, informatie- en communicatie protocol en bepaalde Board Dynamics.  

Vanuit zeer veel ervaring Board Search kan mogelijk ondersteuning worden geboden bij het opstellen van een vacature en functieprofiel. Ook kan het netwerk Board Search eventueel worden ingezet.  

Verder kan ondersteuning worden geboden bij de best practice de Zelfevaluatie Raad van Toezicht / Commissarissen. Middels (semi gestructureerde) interviews, en-of vragenlijsten, bijvoorbeeld anonieme 

terugkoppeling in plenaire sessie mogelijk. Of verder tailormade. Partner in Governance heeft een professioneel overzicht ontwikkeld om uitkomsten objectief te presenteren. Uitkomsten kunnen geobjectiveerd 

in plenaire sessie worden teruggekoppeld. 

Voor Advisory kan tevens de Good Governance Radar worden ingezet, om samen te kijken of de governance punten in de organisatie goed op groen staan. Vertrouwelijk en beschermd produkt, om de kwaliteit 

te borgen. Hierover kunt u contact opnemen. (Er zijn verschillende versies, waaronder bijvoorbeeld Light en Premium).  

 
©, ® (Copyright / Registered) 
Good Governance Scan – 
Good Governance Radar 
Vertrouwelijk – beschermd produkt 

 Lezingen en seminars 
Wij worden gevraagd voor lezingen en seminars Bestuur & Toezicht, op naam en als governance niche bureau. Waaronder kennispartner governance, en bijvoorbeeld inzake diversiteit. 

Wat betreft de Diensten, neemt u eerst vrijblijvend contact op voor verdere informatie. avanderburg@partner-governance.nl 

Partner in Governance 

Referenties 

Tevens Referentielijst Educatie & Advisory beschikbaar (logo’s) 
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