PARTNER IN LEADERSHIP & GOVERNANCE –
Partner in Governance

Toezicht is een professie in ontwikkeling. Dat vraagt om professionele kennis en aandacht voor actualiteiten en best practices. De Raad van Toezicht / Commissarissen kan daartoe een
Incompany training voor haar leden inzetten. In overleg (vooraf en middels een intake), tailormade.
Kennis en ervaring Educatie Governance
Reeds meer dan 350 individuele kandidaten toezichthouders en commissarissen hebben wij in concept opgeleid. Wij hebben daarmee zeer veel ervaring opgebouwd in Governance Educatie
en (Non) Executive begeleiding en Coaching. Tevens inzake de verschillende sectoren, profielen en onderwerpen. Ook beschikken wij over diepgaande governance kennis vanuit ervaring
toezichthoudende posities, commissariaat als ook de focus van het niche bureau (waaronder Governance Educatie & Advisory).
Inzake sectoren bijvoorbeeld: 59% van de kandidaten opgeleid beschikt over een achtergrond (semi) Publiek en Non Profit. 41% van de kandidaten opgeleid komt uit het bedrijfsleven. Rond
deze sectoren hebben wij verdere kennis opgebouwd, we beschikken dus over ervaring met de verschillende doelgroepen.
Tevens beschikken we over kennis en ervaring rond de verschillende mogelijke toezichthoudende posities. De kandidaten beschikken allen over een achtergrond als zeer ervaren C-Suite of
als (aankomend) toezichthouder. De 37% van de kandidaten totaal komt bijvoorbeeld uit het Publieke Bestuurlijke domein.

Onze expertise, kennis en ervaring governance zetten wij ook in voor Incompany trajecten. Zeer tevreden opdrachtgevers gingen u voor.
Onderwerpen
Te denken valt aan de volgende basis (doch ook geavanceerde) componenten:
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Een uitgangspunt van een samenhang Bestuur & Toezicht (en vraagstuk afstand Bestuur & Toezicht)
Een te definiëren en te hanteren toezichtsvisie en toezichtskader
Definities Governance
Wettelijke rollen en taken
Bestuursmodel(len)
Historie en actualiteiten Governance. Waaronder (Geavanceerd) Innovatief en Proactief toezicht, Early warning signals.
Kennis en vaardigheden
Boardroom en Team Dynamics voor scharnieren organisatie

Daarnaast mogelijke nadere componenten:
✓
✓
✓
✓
✓

Naast de corporate governance code, wordt de voor de betreffende organisatie en sector branchecode belicht en met elkaar doorgenomen.
Verder kunnen besproken worden een strategisch en meerjaren plan, beleid, jaarverslag, jaarplan. Vraagstukken strategie & beleid (expertise consultancy).
Additioneel onderwerpen mogelijk als statuten, reglementen, een op te stellen informatieprotocol, communicatieprotol e.a.
De Good Governance Radar (versie Light) wordt zonder meerkosten ingezet. De Good Governance Radar versie Premium kan nader worden ingezet.
Verdere mogelijk geavanceerde context specifieke onderwerpen/problematiek, in overleg.

In een met de voltallige Raad aanwezig gezamenlijke meeting kunnen nieuwe leden getraind worden. De bestaande leden actualiseren zo ook hun kennis en onderwerpen aangaande de
hele Raad kunnen zo behandeld worden. Individuele training van leden is ook mogelijk. Ook kan een volwassen Raad een training volgen; Governance is immers een professie in
ontwikkeling. Een Bestuurder kan eveneens aanwezig zijn. Ook wordt (Non) Executive Coaching geboden. Klik hier voor Klik hier voor Partner in Governance & Referenties
De Incompany training beslaat de absolute basiscomponenten aan kennis, bouwstenen, en meer, voor elke Raad. Om innovatief Toezicht, Good Governance in beweging te zetten/houden.
Neemt u eerst contact op voor vrijblijvende informatie. avanderburg@partner-governance.nl
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Good Governance Radar
Vertrouwelijk – beschermd produkt

