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Wereldnieuws Corona 

17 maart 2020 

Partner in Governance nu Online - full services -  bewezen concepten 

Bestuur & Toezicht: proces-en integraal, multidisciplinair denken nog steeds Actueel 

 

Het wereldbeeld is veranderd. Het zijn zware tijden. U heeft goed voor uzelf en naasten moeten zorgen en dat te borgen is nog 

steeds urgent. Ook zult u contacten online hebben geïntensiveerd.  

Respect voor de mensen werkzaam in de Zorg, de overheid en mensen werkzaam in vitale sectoren e.a. “Zorg voor elkaar, ik 

reken op u”, verantwoordelijkheidsgevoel, serieuze houding en saamhorigheid vormen passende elementen. Zo ook afstand en 

sociale distantie. 

De situatie zal nog wel even aanhouden. Proactief bied ik inmiddels online full services.  

Mijn concepten laten zich bewijzen:  

Enige jaren geleden stelde ik al als mijn Visie op mijn site:  

“Het is onze (mijn) visie dat voor het goed reilen en zeilen van organisaties de juiste strategische koers, goed Management 
waaronder de juiste organisatieontwikkeling en passend Leiderschap, en passende Governance van belang is. 

Het is onze visie (Partner in Governance) dat organisaties of instanties met de juiste strategische koers en constructieve 
organisatie-en talentontwikkeling waarde toevoegen aan de maatschappij. Het is onze visie dat Goed Bestuur & Toezicht van 
essentieel belang is voor de economie en professionele diensten op gelieerde gebieden om specifieke expertise vraagt. Het is 
onze missie (Partner in Governance) een zo goed mogelijke bijdrage te leveren op gebied van Bestuur & Toezicht. 

Uiteraard gaat Governance over kennis (blauw) en human resources (rood), is dat uitgangspunt, doch dat is niet nieuw. Het is 
mijn missie om Governance punten Nederland innovatief op groen te zetten. En om zaken en Nederland innovatief in een 
breder verband te zien, waarbij grenzen vervagen. Bedenker van de Good Governance Radar ((©), (®), beschermd).” 
 
Ik plaats daarmee organisaties en instanties in een groter geheel, waarbij hun strategische koers en organisatie-en 
talentontwikkeling van invloed/uitwerking zijn op de nationale maatschappij en nationale, maar ook internationale economie 
(en bepalende voor ook een nationale economische positie in het veld). En daarmee geef ik ook het belang van goed Bestuur & 
Toezicht aan voor de maatschappij en (nationale en internationale) economie. 
 
Een visualisatie, die ik daarbij ook al eerder als contextinformatie maakte (en ik gebruik voor Governance Educatie & Advisory 
geavanceerd (als introductie, uitgangspunt van mijn gedachtengoed)):  
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Ons land is onderdeel van een groter, mondiaal geheel, voor zover we over gehelen kunnen spreken. 
Met daarbij aldus het belang van ons Bestuur & Toezicht voor de nationale en internationale maatschappij en nationale en 
internationale economie. Zo ook wij onder invloed staan van beleid van andere organisaties en instanties in een breder/global 
spectrum en/of wij onderdeel zijn van een breder/global spectrum. Zie beide aspecten in bovenstaande visualisatie.   
 
Dit global perspectief, en onze positie daarin, en/of open procesdenken is nog steeds actueel; we zijn immers momenteel 
duidelijk onderdeel van een wereldwijde crisis en bredere verbanden. 
 
Ik stelde al in mijn Visie: 
 
“Uiteraard gaat Governance over kennis (blauw) en human resources (rood), is dat uitgangspunt, doch dat is niet nieuw. Het is 
mijn missie om Governance punten Nederland innovatief op groen te zetten. En om zaken en Nederland innovatief in een 
breder verband te zien, waarbij grenzen vervagen. Bedenker van de Good Governance Radar ((©), (®), beschermd).” 
 
Bij mijn visie heb ik gesteld dat het mijn missie is Governance punten innovatief Nederland op groen te zetten, gezien het belang 
dus van Goed Bestuur & Toezicht (namelijk van invloed op nationale en internationale maatschappij en economie) en koos ik 
daarbij dus al voor een open spectrum benadering.  
 
Dit geeft aan het belang van goed Bestuur & Toezicht (voor nationale en internationale) maatschappij en economie. Maar ook 
het belang van (bedrijfskundig) open proces-, en multidisciplinair denken. 
 
Dit open procesdenken kan voor organisaties en instanties bv. vertaald worden naar oog voor stakeholders en goed 
stakeholderbeleid, maar ook naar verantwoording afleggen naar buiten en daarmee een verantwoordingstaak toezicht. Doch 
ook voor borging van diversiteit en oppakken van wat thema’s zijn in de bredere maatschappij/economie(ën). 
 
Verder laat de crisis zien dat diverse wereldwijde elementen bij elkaar zullen maken dat we momenteel in een mondiale 
pandemie zitten. Dit zal bezien moeten worden vanuit en bewijst het belang van multidisciplinair denken. Voor organisaties 
spreken we over wenselijk strategisch beleid en meerjarenvisie. Vanuit multidisciplinaire benadering, is het wenselijk tevens te 
denken in termen van een mondiale, integrale toekomstvisie. Hoe beïnvloeden disciplines/elementen elkaar en wat is proactief 
het beeld dat daarbij ontstaat. Dit zet aan tot nader denken en benadrukt nogmaals het belang van strategisch, multidisciplinair 
denken.  
 
U als toezichthouder rust een belangrijk takenpakket, van invloed op de organisatie, maatschappij en economie, en zeker in 
tijden van crisis.  
 
Partner in Governance beschikt over een full service aanbod om de diverse relevante en actuele Governance punten voor  uw 
organisatie, vanuit open procesdenken en multidisciplinaire benadering, te scannen en samen met u zo mogelijk op groen te 
gaan zetten. Middels Educatie & Advisory. Ook online. Een integrale zienswijze is uitgangsgedachte bij de Good Governance 
Radar / Scan en bij wat diverse belangrijke Governance punten bij uw takenpakket, op groen te zetten zijn, voor uw organisatie. 
Ook vormt deze zienswijze uitgangspunt bij het verdere aanbod:                                                                                              
 

- De workshop / Masterclass Nieuw in de Raad 
- Incompany (Educatie & Advisory) 
- Board Advisory (Advisory en Zelfevaluaties RvT / RvC) 
- Good Governance Radar / Scan 
- (Non-) Executive Coaching 
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Eerder ontwikkelde ik ook al geavanceerd gelieerd materiaal inzake wendbaar toezicht, span of control passend bij de mate van 
afstand wenselijke en werkelijke situatie en aan te halen in tijden van crisis. Deze visie komt gebruikelijk al bij het gehele aanbod 
aan bod en zo ook nu. 
 
Borging van Governance punten op groen.  

Juist, ook nu. 

 
Bij de workshop / Masterclass zijn in concept reeds meer dan 350 kandidaten opgeleid, alle sectoren. Zeer tevreden kandidaten 
gingen u voor. Vanuit diepgaande kennis en ervaring Governance als meervoudig Toezichthouder, Eigenaar van Partner in 
Governance met nichespeciliasatie en gedegen ervaring Governance Educatie & Advisory, heeft Partner in Governance diverse 
opdrachten op haar naam staan, is zij een bekende speler en samenwerkingspartner voor gerenommeerde partijen.  
 
Voor Referenties zie: www.partner-governance.nl 
Voor informatie & Advies: avanderburg@partner-governance.nl  
 
Partner in Governance: Meervoudig Toezichthouder, Partner in Governance Educatie, (Non-) Executive Coach, Board Advisor 
(Zelfevaluaties RvT / RvC) 
 
Governance Kennispartner, Strateeg, multidisciplinair Bedrijfskundige 
 
www.partner-governance.nl 

 
  
  

 
 
Annemarie van der Burg is meervoudig Toezichthouder. Zij is tevens Eigenaar van Partner in Governance; gespecialiseerd in 

Governance Educatie & Advisory, vraagstukken Bestuur & Toezicht.  

Annemarie is Bedrijfskundige (met bijzonder resultaat) en heeft meer dan 20 jaar kennis & ervaring Advisory, Management / 

Leadership & Governance, Bestuur & Toezicht. Zij beschikt over een gedegen achtergrond van management consultancy, 

strategie & organisatie, Management & Governance en organisatie-en talentontwikkeling. Zij is Partner in Governance Educatie 

(/ Docente Governance) en Board Advisor. Zij heeft diverse colleges op haar naam staan. Zij samenwerkingspartner voor diverse 

gerenommeerde partijen. Ze beschikt over waardevolle ervaring bedrijfsleven, maar ook leveraging kennis en ervaring naar 

andere sectoren.  

disclaimer: dit artikel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch u kunt geen rechten ontlenen aan tekst en beeld 
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