
De opvattingen over good governance blijven zich ontwikkelen en vinden vertaling in codes en 

wetgeving. Het is goed om daar zo nu en dan bij stil te staan; niet alleen bij de regelgeving, maar 

ook en vooral bij de achterliggende opvattingen over goed bestuur en toezicht. Het gaat niet om 

afvinken, maar om begrijpen en doorleven.  

Ook grote veranderingen in de samenstelling van de raad van toezicht/raad van commissarissen 

of van de governancestructuu, zijn vaak aanleiding om de opvattingen over good governance 

opnieuw te definiëren en de praktijk te herijken.  

In onze incompany workshop UPDATE – GOOD GOVERNANCE informeren we u over de 

ontwikkelingen op het gebied van goed toezicht en goed bestuur en  faciliteren we een goed 

gesprek over de betekenis daarvan voor uw eigen raad.  

Afhankelijk van uw wensen kan worden toegewerkt naar een vernieuwde toezichtvisie en 

passende werkwijzen 

Doel Informeren over ontwikkelingen op het gebied van goed toezicht en bestuur.  

 Verdiepen van het inzicht in de implicaties voor de eigen raad 

 Optioneel: herijken van de eigen toezichtvisie en werkwijzen 

  

Opzet  We geven een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van good 

                        governance en gaan hierover met u gesprek. Het accent ligt bij de vertaalslag 

                        naar de eigen raad. Om voor u een goede sparringpartner te kunnen zijn,  

                        oriënteren we ons aan de hand beschikbare documenten vooraf op uw  

                        governance inriichting.  

                        Afhankelijk van uw wensen confronteren we uw governance inrichting met de 

                        nieuwe opvattingen over good governance.  

 

Begeleider  Hildegard Pelzer, Monika Milz of Rob Schallenberg, allen verbonden aan 

                        Governance Support.  

 

Kosten  € 2.200 tot € 3.400 excl. btw, afhankelijk van individuele wensen.  

   

PE-punten  3 tot 5, afhankelijk van de opzet (relevant voor woningcorporaties) 

 

  

Wilt u meer weten? We lichten graag het een en ander toe.  

U kunt contact opnemen met Hildegard Pelzer, Monika Milz of Rob Schallenberg via ons  

secretariaat;  030 2328760 of office.gs@governancesupport.com   

Wilt u onze site bezoeken; www.governancesupport.com 
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