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De (gehele) Informatievoorziening passend op orde, ook in tijden van crisis en juist nu
Dat behoort toch ook tot uw ambitie als toezichthouder / commissaris?
Inzake behoorlijke vervulling van uw toezichtstaken en Governance huis & inrichting waaronder de Informatievoorziening
passend op orde (inclusief de actualiteiten). Betreffende informatiebrengplicht Bestuur en informatiehaalplicht Toezicht.

Goed Bestuur & Toezicht is van cruciaal belang voor de maatschappij en voegt waarde toe. Voor organisaties en instanties is van
essentieel belang de juiste strategische koers, passend Management en Leiderschap en organisatieontwikkeling, en de juiste
Governance, om waarde toe te voegen aan de maatschappij.
Goed Bestuur & Toezicht is van cruciaal belang voor de maatschappij en economie. Toezicht is een vak.
Elementen Good Governance voor een organisatie of instantie betreffen ondermeer het op orde hebben van governance huis &
inrichting; een passende structuur met passende afstand Bestuur & Toezicht, en passende bemensing Bestuur & Toezicht, het
op orde hebben van de informatievoorziening en control cyclus. Tevens zijn elementen Good Governance: borging van de juiste
vervulling van uw verdere toezichtstaken (/ rollen en verantwoordelijkheden). En nadere governance kennis (codes, wetgeving,
actualiteiten, best practices en nadere uitgangspunten) en passende Board Dynamics. De juiste checks and balances.
Zodat een juiste strategische koers en (lange termijn) continuïteit van de organisatie geborgd worden en de organisatie waarde
kan blijven toevoegen aan de maatschappij en economie.
Training Informatievoorziening op orde, ook in tijden van crisis; kerndocent Annemarie van der Burg voor
brancheverenigingen toezicht. Neemt u ook deel u verder als toezichthouder te professionaliseren?
Voor de (aankomend of reeds huidige) toezichthouder geeft deze training een compact doch een volledig en actueel overzicht
van uw toezichtstaken en hoe het gehele Governance huis & inrichting waaronder de Informatievoorziening optimaal vorm te
geven. De training geeft een volledig en actueel overzicht van alle bovengenoemde elementen Good Governance 2020.
Weet u echt uw toezichtstaken nader vorm te geven? Is voor de organisatie/instantie Governance huis & inrichting en
waaronder de Informatievoorziening optimaal vormgegeven en naar de laatste inzichten? Tevens inzake paradigma shifts en
crisissituaties. En inzake communicatie.
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Wat brengt de training u en uw Raad van Toezicht?
De training geeft waardevolle informatie inzake uw toezichtstaken en behoorlijke vervulling van uw taken, een gedegen
raamwerk inzake alle actualiteiten en hoe Governance huis & inrichting waaronder de Informatievoorziening optimaal vorm te
geven. D.m.v. theorie, casuïstiek en aan te reiken nadere tools, die voor de organisatie gebruikt kunnen worden. Tevens inzake
aan te halen of mogelijk te schakelen in span of control en accenten in toezichtstaken passend bij de situatie (strategisch
wendbaar Toezicht en de Good Governance Radar om de belangrijkste en actuele Governance punten voor uw organisatie op
groen stand te gaan zetten). En ook inzake (crisis)communicatie.
Onderwerpen aan bod in de training:
•
•
•
•
•
•
•

Bestuur & Toezicht, gezamenlijk kader en visie Good Governance 2020; o.a. organisatiemodellen, rollen / taken /
verantwoordelijkheden toezicht, codes en actualiteiten
(Compleet) overzicht van Informatievoorziening met in kaart de optimale opzet benodigde informatie en documentatie
voor ondermeer uw goedkeurende en verantwoordingstaak toezicht
Nadere formats overall informatieprotocol, de ideale vergaderagenda, maar ook de ideale en actuele Jaaragenda Raad
van Toezicht (met actuele thema’s, Good Governance 2020)
Tools als Informatieprotocol en format financiële Q rapportage met daarbij tevens per Q een overzicht actuele KPI’s op
diverse relevante gebieden
Casuïstiek inzake Informatievoorziening en communicatie
Tevens inzake een strategisch crisisplan, communicatieprotocol en (crisis)communicatie
Uitgangspunt mogelijk aanhalen/schakelen w.b.t. span of control en accenten in taken passend bij de situatie (Good
Governance Radar)

U als toezichthouder rust een belangrijk takenpakket, van invloed op de organisatie, maatschappij en economie, en zeker in
tijden van crisis. Are you prepared voor the next step or what’s next? Om Good Governance in beweging te zetten / houden.
Voor vrijblijvende informatie & Advies: avanderburg@partner-governance.nl
Zie www.partner-governance.nl (onder Nieuws – Ander / Verder Nieuws)
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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 Partner in Governance Educatie (/ Docente Governance), waarbij in
concept meer dan 350 kandidaten ((aankomend) toezichthouders / commissarissen) zijn opgeleid in vele sectoren. Daarnaast
heeft zij diverse colleges op haar naam staan. Vanuit diepgaande kennis en ervaring Governance als meervoudig
Toezichthouder, Eigenaar van Partner in Governance met nichespecialisatie en tevens gedegen ervaring Governance Advisory
(als Begeleider Zelfevaluaties), is zij samenwerkingspartner voor diverse gerenommeerde partijen. Ze beschikt over waardevolle
ervaring bedrijfsleven, maar ook over specialisaties Zorg en Educatie / Onderwijs. Ze is tevens kerndocent voor ondermeer NVTZ
en VTOI-NVTK.
disclaimer: dit artikel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch u kunt geen rechten ontlenen aan tekst en beeld
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