
Incompany training
INSPIREREND WERKGEVERSCHAP

Goede mensen aan de leiding zijn cruciaal. De aandacht voor de invulling van posities in de leiding 
is sterk toegenomen. In het commissarissenonderzoek 2014/15 erkent de top 200 commissarissen
van Nederland dat op dit moment de werkgeversrol de hoogste prioriteit toekomt. Het gaat om het 
selecteren van de juiste man of vrouw, maar ook om het tijdig afscheid nemen, om effectieve 
beoordelingsgesprekken en om passend omgaan met beloning, ook daar waar de WNT van 
toepassing zijn. Ook is belangrijk of en zo ja welke rol de RvT/RvC ten aanzien van het eerste 
echelon onder het bestuur speelt. Toezichthouders willen de invulling van werkgeverstaken 
professionaliseren. Wij kunnen u daarbij discreet en deskundig ondersteunen. 

Governance Support biedt een incompany training INSPIREREND WERKGEVERSCHAP aan. 
We kunnen bijdragen aan een inhoudsvoller gesprek over de wijze waarop uw raad correct én 
inspirerend acteert als werkgever. De incompany opzet verdiept het inzicht in het samenspel binnen 
uw raad. We werken met casuïstiek van vergelijkbare organisaties, die we modelleren om optimaal 
aan te sluiten bij uw situatie en vragen. Hiervoor hebben we vooraf een intakegesprek met u.

Doel Inzicht delen en verdiepen in wat de werkgeversrol vandaag behelst
Versterken van de gemeenschappelijke competentie om aan een oprechte en 
openhartige relatie  met bestuurders te bouwen
Inzicht in het samenspel binnen uw RvT/RvC verdiepen

Opzet In een dagdeel of avond informeren we u over huidige inzichten in goed 
werkgeverschap door de RvT/RvC en geven we praktische handvatten voor hoe 
u deze rol betekenisvol en inspirerend in kunt invullen. 
Daartoe scannen we in het eerste uur de kenmerkende zaken van uw 
organisatie en het leiderschap. Vervolgens zoomen we in op de actuele risico’s 
en kansen en de wijze waarop die impact hebben op het leiderschap in de 
organisatie. De uitkomsten van deze verkenningen vertalen we met u in acties 
voor de werkgeverstaken. Onze focus richt zich op stabiliteit enerzijds en een 
ondernemende houding anderzijds. 

Begeleider Monika Milz, toezichthouder, HR expert, partner Governance Support

Kosten € 2.800 tot 3.500 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 onze aanpak toe. 
U kunt contact opnemen met Monika Milz via ons secretariaat  T 030 2328760 en 
office.gs@governancesupport.com of rechtstreeks monika.milz@governancesupport.com
Wilt u onze site bezoeken; http://www.governancesupport.com/
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