GOED BESTUUR

Jaarlezing 2019

woensdag
15 mei 2019

DIVERSITY OF
THOUGHTS
DE JUISTE ANTENNES VOOR GOOD
GOVERNANCE DOOR MARRY DE GAAY FORTMAN

MET VERDER WIM VAN HENNEKELER, ROLAND NOTERMANS EN MARLIES LEUPEN

PROGRAMMA	

15 MEI 2019

15.30 UUR

ONTVANGST

16.00 UUR

WELKOM DOOR MARLIES LEUPEN
Sinds 2007 leidt Marlies Leupen als dagvoorzitter en moderator
debatten. Zij werkt met Deep Democracy, een internationale
methode voor het begeleiden van ‘het goede gesprek, het
betere conflict en het beste besluit’.

16.05 UUR

WAAROM BESLUITVORMING BETER KAN; WIM VAN
HENNEKELER
Bij good governance gaat het sterk over hoe beslissingen
genomen worden. Wim van Hennekeler (Cognizant Consulting)
zoomt in zijn boek Foute Besluiten in op de patronen en
oorzaken die ten grondslag liggen aan het nemen van de juiste
en van de verkeerde beslissingen.

16.20 UUR

KEY NOTE. DE GOED BESTUUR JAARLEZING:
DE JUISTE ANTENNES VOOR GOOD GOVERNANCE;
MARRY DE GAAY FORTMAN
Marry de Gaay Fortman gaat in op de vragen waarom diversiteit
noodzakelijk is als business case. Om als organisatie effectief
in te kunnen spelen op de turbulente buitenwereld heb
je niet één, maar meerdere antennes nodig. Hoe ga je
daar in de bestuurspraktijk mee om? De Gaay Fortman is
onder meer commissaris bij De Nederlandsche Bank en bij
vliegtuigmaatschappij KLM. Zij is partner van advocatenkantoor
Houthoff.

17.00 UUR

BEYOND COMPLIANCE; ROLAND NOTERMANS
Compliance gaat over de vraag hoe een organisatie haar doelen
wil bereiken. Dat gaat verder dan ‘je houden aan de regeltjes’.
Het gaat om verantwoord handelen waarbij de juiste antennes
essentieel zijn. In een interactieve sessie met de zaal illustreert
Roland Notermans de ambitie van menige onderneming: nooit
meer compliance! Hij is oprichter van De Compliance Academie
en eigenaar van NUX Compliance Consultancy.

17.30 UUR

DIALOOG MET DE SPREKERS EN DE ZAAL
onder leiding van Marlies Leupen

18.00 UUR

NETWERKBORREL

DIVERSITY OF THOUGHTS
DE JUISTE ANTENNES VOOR
GOOD GOVERNANCE
Het Nederlandse bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties worden geconfronteerd
met maatschappelijk ongenoegen. Alleen al
met betrekking tot de financiële sector vonden
er in 2018 maar liefst vijf hoorzittingen in de
Tweede Kamer plaats over bancaire onderwerpen, gevoed door onvrede over ondoorzichtige derivaten, excessieve beloningen en
onvoldoende maatregelen tegen witwassen.
Politici en bestuurders van ondernemingen
zijn vaak samenlevingsblind. Ze zitten in hun
eigen bubble en worden regelmatig verrast
door ontwikkelingen die ze niet hebben
zien aankomen. Want ontwikkelingen die
zich in de maatschappij voordoen, gaan
steeds sneller, zijn niet eenduidig en worden
radicaler. Met de gele hesjes als sterk in het
oog springend voorbeeld. Maatschappelijke
onvrede is disruptief en kost veel geld als er
niet adequaat door overheden en bedrijven
op wordt gereageerd. Uit Engeland kwam het
nieuws dat de schade van de Brexit voor de
totale economie van het Verenigd Koninkrijk
zou kunnen oplopen tot 100 miljard pond
per jaar tegen 2030. In Frankrijk worden de
kosten van de protesten door de gele hesjes
geschat tussen de 2,2 en 4,4 miljard euro.
In Nederland waren er acties in het primair
onderwijs als voorbeeld voor onvermogen en
ongenoegen van stakeholders.
Keynote
Deze belangrijke verschuiving in het speelveld
van organisaties en toezichthouders is het
thema van De Goed Bestuur Jaarlezing 2019.
Deze wordt gehouden door Marry de Gaay
Fortman, onder meer commissaris bij DNB
en KLM en partner van advocatenkantoor
Houthoff.

Zij stelt dat diversiteit in de organisatie
noodzakelijk is om met deze werkelijkheid
om te gaan en gaat in op de vraag hoe je daar
in de praktijk van bestuur en toezicht effectief
invulling aan geeft. Om als organisatie in te
kunnen spelen op de turbulente buitenwereld heb je niet één, maar meerdere antennes
nodig, meent De Gaay Fortman. Mensen met
verschillende achtergronden die verschillende dingen op tijd zien. Mensen die het dus
ook niet altijd met elkaar eens zijn. Dat is
spannend en niet gemakkelijk, maar essentieel
om te overleven in de huidige tijd. Of zoals
Darwin het zei: ‘It is not the strongest of the
species that survives, nor the most intelligent;
it is the one most adaptable to change’.
Discussie
Na de jaarlezing vindt een paneldiscussie
plaats, onder leiding van Marlies Leupen.
Centraal staat de vraag hoe je als organisatie
de verbinding met de buitenwereld vindt en
de externe dialoog aangaat.
Wij nodigen u van harte uit deel te nemen
aan de Goed Bestuur Jaarlezing. De Jaarlezing
wordt georganiseerd sinds 2005 en is inmiddels een begrip in ‘governanceland’.
Aanmelden
Op www.goedbestuurentoezicht.nl kunt u
zich aanmelden. Wij zien er naar uit u op 15
mei in Utrecht te mogen begroeten.
Datum: woensdag 15 mei 2019
Tijd: 15.30 -19.00 uur
Plaats: Mammoni, Mariaplaats 14 in Utrecht.
Mammoni is goed bereikbaar per trein en er
zijn voldoende parkeergarages in de buurt.
Kosten: € 75,- exclusief BTW

Deze middag wordt mede mogelijk gemaakt
door De Galan groep, Erasmus School of
Accounting & Assurance (ESAA, onderdeel
van de Erasmus Universiteit Rotterdam),
Hemingway Professional Governance en
VDH Bestuurszaken.
Eerdere jaarlezingen werden o.m. gehouden
door Wim Kuijken, Floris Maljers, Trude
Maas, Jaap Winter en Petri Hofsté. In 2018
werd de keynote verzorgd door Wout Dekker.
De Goed Bestuur Jaarlezing vormt een jaarlijks hoogtepunt op het gebied van kennisvorming rond governance.
Goed Bestuur & Toezicht is het onafhankelijke platform voor governance en bestaat uit
een tijdschrift, nieuwsbrief en website. We
belichten, analyseren en opiniëren onderwerpen die goed bestuur, toezicht en verantwoor-

ding onderbouwen. Goed Bestuur & Toezicht
is een discussieplatform over de relatie tussen
bestuur, toezichthouders, shareholders en stakeholders van organisaties in de profitsector,
non-profit en overheid. Goed Bestuur & Toezicht is gericht op enerzijds directies en leden
van raden van bestuur en anderzijds commissarissen en leden van raden van toezicht.
Informatie
Goed Bestuur & Toezicht is een uitgave van
Mediawerf Uitgevers. Voor meer informatie
kunt u terecht bij de uitgever Klazinus
Lagerwerf (06 22495912) of Rocco Mooij
(06 52814089), hoofdredacteur van Goed
Bestuur & Toezicht.
info@goedbestuurentoezicht.nl
www.goedbestuurentoezicht.nl.
www.mediawerf.nl

Erasmus Governance Institute

‘De goede toezichthouder zoekt het evenwicht
tussen vertrouwen op de kwaliteiten van
het dagelijks bestuur en een grote mate van
betrokkenheid met de organisatie.’

‘Een juiste balans tussen onafhankelijkheid en
betrokkenheid is cruciaal voor toezicht maar
ook voor de ondersteuning van toezicht.’

‘Goed bestuur en toezicht is mensenwerk.
Enige afstand tussen bestuur en toezicht in
rol en taken is nodig om het “constructieve
conflict” te laten ontstaan wat aan de basis ligt
van goed bestuur.’

‘Innovatie en digitalisering geven een geheel
andere dynamiek in het samenspel tussen bestuurders en toezichthouders. Risicoperceptie,
kennis van andere businessmodellen, korte
versus lange termijn en uiteenlopende innovatiestrategieën worden anders ingevuld’.

