
 

  

Worden verschillen van inzicht geëxploreerd of  is er sprake van een ‘groupthink’ cultuur? 

Diversiteit in de boardroom is niet genoeg. Belangrijk is de wijze waarop men in de raad met 

meningsverschillen weet om te gaan. Meningsverschillen kunnen een bron van goede 

besluitvorming in de top van organisaties zijn. Eva van der Fluit heeft de dynamiek in de cockpit 

van de KLM onderzocht en is daarop gepromoveerd. Haar onderzoek levert interessante 

inzichten op, ook voor de praktijk in de boardroom, waar het erom gaat de nagestreefde 

diversiteit ook daadwerkelijk te verzilveren. 

  

Governance Support biedt in samenwerking met Eva van der Fluit de incompany training   

SWEET SPOT OF CONFLICT aan. De training is interessant voor raden van commissarissen/ 

raden van toezicht, voor raden van bestuur en directie- en managementteams.   

De incompany training verdiept het inzicht in de condities voor een intelligent samenspel in de 

top en biedt concrete handvatten. Wij maken de training op maat  om aan te sluiten bij uw 

situatie.  

 

Wilt u meer weten? We lichten graag het een en ander toe. U kunt contact opnemen met Hildegard 

Pelzer via ons secretariaat: 030-2328760 of  office.gs@governancesupport.com.  

Wilt u onze site bezoeken: www.governancesupport.com  

 

 
Incompany training 

SWEET SPOT OF CONFLICT  

Leren van piloten in de cockpit 

 

Doel Inzicht krijgen in hoe een constructief werkklimaat voor het omgaan met  

                        verschillen gecreëerd kan worden. 

                        Het inzicht in het werkklimaat van het eigen team verdiepen: teamdynamiek en  

                        condities die daar invloed op hebben.   

                        Het eigen verbeterpotentieel benoemen, van het collectief en individuen.  

  

Opzet  Gestart wordt met een inleiding over de werkwijzen van KLM piloten, op basis 

                        van het promotieonderzoek van Eva van der Fluit. Vervolgens gaat u aan de 

                        slag om deze inzichten te vertalen naar uw eigen team. U concludeert welke 

                        praktijken u wilt versterken en/of verminderen. Eventueel kan een casus uit uw 

                        praktijk worden uitgediept.   

 

Begeleiders   Hildegard Pelzer, managing partner Governance Support 

                        Eva van der Fluit, organisatieadviseur, gepromoveerd op de ‘sweet spot of  

                        conflict’ bij professionals.  

 

Kosten  € 2.900  tot € 4.300 excl. btw, afhankelijk van individuele wensen.  

   

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