
Incompany workshop 

ETHIEK  

VOOR TOEZICHTHOUDERS EN BESTUURDERS 

 

  

 

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

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

Wilt u onze site bezoeken: www.governancesupport.com   

 

Wanneer handelt u als toezichthouder en bestuurder ethisch verantwoord? De samenleving 

verwacht van interne toezichthouders dat zij erop toezien dat bestuurders hun werk niet alleen 

zakelijk goed, maar ook ethisch verantwoord doen. Ook het ethisch handelen van de raad van 

toezicht/raad van commissarissen zelf ligt steeds meer onder het vergrootglas.  

 

Governance Support biedt een incompany workshop ETHIEK aan, voor toezichthouders en/of 

bestuurders van organisaties. Wat is ethisch handelen? Ethisch handelen is in de eerste plaats 

aan de orde bij de vraag wat voor een organisatie men wil zijn. Ethiek is dus verbonden met 

strategie en de implementatie daarvan. Ethisch handelen manifesteert zich ook in de praktijk van 

alledag en op alle niveaus in de organisatie.  

 

Doel                Inzicht krijgen in de varianten van ethisch denken in onze samenleving.  

                        Overzicht krijgen van de vragen, die op ethisch terrein in de (eigen)   

  organisatie aan de orde zijn en helderheid over welke kwesties op welk   

  niveau (toezicht, bestuur of werkvloer) spelen.  

                        Vergroten van het inzicht in het eigen ethisch denken en de implicaties voor 

  het eigen handelen als individu en als team.  

                        Inzicht krijgen van de mogelijkheden om het niveau van het ethisch  

                        verantwoord handelen te vergroten.  

 

Opzet  In een intakegesprek bespreken we uw specifieke vragen en de context 

 waarin deze aan de orde zijn. Afhankelijk van uw vragen, kan het wenselijk 

 zijn om vooraf casuïstiek uit uw organisatie te verzamelen of beleid dat uw 

 eigen organisatie ontwikkeld heeft. De workshop is een combinatie van 

 bijscholing over ethisch denken en reflectie op het eigen beleid en handelen. 

 Inleidingen en intensieve discussies wisselen elkaar af.  

   

Begeleider  Pieter Wijnsma, associé Governance Support en bezig met een 

 promotieonderzoek naar ‘goed zorgbestuur’. 

  

Kosten  € 1.900 tot € 2.800 excl. btw, afhankelijk van individuele wensen.  

   

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