Programma Tafel Next-36
DeNieuweCommissaris beoogt het benoemen van “meer nieuwe toezichthouders” in Nederland
door het versterken van de kennis en vaardigheden van toekomstige én zittende toezichthouders.
Dit doen wij o.a. door zogenaamde Tafels te organiseren, een cyclus waarbij een aantal
onderwerpen door kennis- en ervaringspartners worden behandeld. Er zijn verschillende Tafels
afhankelijk van de ervaring van de deelnemers. Tijdens deze cyclus van een zestal avonden, wordt
door een kennis- en een ervaringspartner aan de hand van cases de praktijk van het
commissariaat behandeld.

Onderwerpen
1. Rol, vereisten aan en verwachtingen van een commissaris
Arie Piet, vicevoorzitter RvT Bovenij Ziekenhuis, Onderdirecteur Nationale Bank van België en
Committee Member European Central Bank.

2. Governance, effectiviteit, informatievoorziening en cultuur & gedrag
Prof. Dr. Hans Strikwerda, hoogleraar Governance en mr. Diana van Everdingen, tot voor kort
vicevoorzitter RvC AFM, lid RvT Nationale Opera en Ballet Fonds & Grotius Academie en lid RvC
ICK.

3. Risicomanagement, de audit-commissie en de relatie met de accountant
Caspar Segers RA, Partner PwC en drs. Arjan Kaaks RC, CFO & Member of Executive Board Agro
Merchants Group, Non-Executive Director IMCD & vicevoorzitter Auditcommissie IMCD en
commissaris Redstar.

4. De rol als werkgever en de voorzitter
Peter Borgdorff, directeur PFZW en president-commissaris Kas Bank – C asus.

5. Innovatie, disruptieve en nieuwe business- en verdienmodellen
Edward Huizenga, professor of Strategy, Innovation & Change UMIO, partner Benthurst & co. en
Gillis Jonk, partner Strategy and M&A bij AT Kearney.

6. Board dynamiek en Interventie-stijlen
Heske van Eyck van Heslinga MMC, professioneel commissaris / voorzitter en gedelegeerd
bestuurder Ondernemingskamer en board evaluation en bestuurlijke conflict bemiddeling en
Eveline Klopman, Founding Partner DeNieuweCommissaris.
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Data

1.Woensdag 29 September 2021
2. Dinsdag 12 Oktober 2021
3. Dinsdag 2 November 2021
4. Woensdag 17 November 2021
5. Donderdag 2 December 2021
6. Woensdag 15 December 2021

Voor wie bestemd
De Tafel Next is gericht op startende commissarissen die professionele handvaten verkrijgen en in
besloten groepen met een kennis- en ervaringspartner, zich verstevigen in hun toezichthoudende
rol. Het geeft bestuurders die te maken hebben met toezichthouders inzicht in het RvCperspectief en het geeft meer inzicht in het vak voor hen die een (volgende) RvC- rol ambiëren.

Locatie
De tafel-bijeenkomst wordt gehouden in ons kantoor aan de van Bergenlaan 6, 2242 PV
Wassenaar van 17.00 uur tot 20.00 uur. De informele ontvangst start om 16.15 uur.

Overige informatie
Per Tafel is normaliter plaats voor twaalf deelnemers. Tijdens rivm-maatregelen hebben wij de
groepen teruggebracht naar max. tien deelnemers in een gegarandeerde 100% rivm-proof setting
in de duinen met 1.5 meter ruimte onderling en maximale ventilatie met op alle zijden frisse lucht
en twee in-/uitgangen.

Budget
De kosten voor de zes bijeenkomsten, inclusief diners en literatuur, bedragen € 5.950,-vrijgesteld
als geregistreerde opleiding van btw. Tevens zijn de kosten fiscaal aftrekbaar als opleidingskosten.
De studiebelasting bestaat uit 6 avonden van 4 uur en een voorbereiding van ca. 4 uur per sessie.
Voor meer informatie of voor aanmelding, kunt u contact opnemen met Eveline Klopman.
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