Governance en medezeggenschap-programma
Welkom
SBI Formaat en Hemingway Professional Governance organiseren een uniek programma dat
gericht is op medezeggenschapsleden die meer inzicht willen hebben in de rol van
toezichthouders, bestuurlijke samenwerking en hun verantwoordelijkheid bij de voordracht.
Het belang van toezichthouders neemt toe en daarmee ook de eisen die aan hen gesteld
mogen worden. Ook het ‘spel in de top’ wordt complexer en de aansluiting op toezicht en
medezeggenschap des te belangrijker. Dat betekent dat de medezeggenschapsorganen goed
inzicht moeten hebben in de rol van toezicht, de eisen die zij aan ‘hun’
voordrachtscommissaris moeten stellen en de manier van samenwerken met de interne
toezichthouder.
Programma
Het programma is toegankelijk voor leden van medezeggenschapsorganen van organisaties
waar zij het recht van voordracht voor een toezichthouder hebben. Het programma wordt
gebracht vanuit het perspectief van de rol van toezichthouders.
Een Forum bijeenkomst op 20 september 2019 van 12.30 tot 18.30 inclusief lunch en een
borrel en 2 bijeenkomsten (4 werksessies) van 15.00 tot 19.30 uur inclusief een Reflectiediner met maximaal 16 deelnemers onder leiding van topspecialisten, die zelf ook
toezichthouder zijn of zijn geweest en de weerbarstigheid en uitdagingen van toezichthouden
en benoemingstrajecten aan den lijve hebben ondervonden. Tijdens het diner wordt in
kleiner verband de inzichten van de middag en persoonlijke agenda van de deelnemers om
de inzichten ook invulling te geven nabesproken.

Forum:
20 september 2019 (13.00 – 17.30 uur)
Werksessie 1 en 2: 30 september 2019 (15.00 – 19.30 uur)
Werksessie 3 en 4: 28 oktober 2019 (15.00 – 19.30 uur)
Informatie
Locatie Forum Utrecht
Oracle Utrecht, Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht
Locatie werksessies Amsterdam
Symphony Offices, 26e etage Gustav Mahlerplein 3-115, 1082 MS Amsterdam.
Maximaal 16 deelnemers
Kosten € 1.250 excl. btw voor 1 Forum, 4 werksessies en 2 reflectie-diners.
Meer informatie
Jorinde Nuninga via 06-14110301 of mail aan nuninga@hemingway-pg.nl
Paul van der Priem via 06-53546106 of mail aan paul.van.der.priem@sbiformaat.nl
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