Nive Management Development Programma – leerlijn Goed Bestuur 2019
Donderdag 28 maart
Masterclass
Spreker

Dienen en Deugen - Een reflectie op kracht & kwetsbaarheid in bestuur en leiderschap
Dr. Ing. René Weijers, zelfstandig bestuurs- en managementadviseur René Weijers Bestuursadvies

Bestuurders en topmanagers staan dagelijks in het brandpunt van de maatschappelijke aandacht. De verwachtingen
over hun functioneren zijn terecht hooggespannen. Vaak is die aandacht niet positief en domineren de incidenten in de
berichtgeving: dwalen, falen en schandalen voeren de boventoon. De vraag is of dit recht doet aan de pluriforme
werkelijkheid van bestuur en topmanagement. In deze Masterclass Dienen en Deugen bekijkt René Weijers de
werkelijkheid van bestuurders daarom vanuit een andere invalshoek: wanneer gaat het goed en waarom gaat het goed?
Dinsdag 4 juni
Workshop
Spreker

Spiegel aan de top: over de praktijk van executive coaching
Yvonne Burger, Hoogleraar, organisatieadviseur, toezichthouder en executive (team)coach Vrije Universiteit en Burger Organization Development

Vanuit haar ervaring als executive (team) coach en vanuit haar onderzoek geeft Yvonne Burger een inkijk in wat er in
de bestuurskamers gebeurt. In de workshop komen op interactieve wijze vragen aan de orde zoals:
1. Waarom gaan leiders met coaches in zee?
2. Om welke vraagstukken gaat het aan de top?
3. Op welke wijze krijgt coaching en reflectie vorm aan de top?
4. Wat zijn do’s & don’ts bij executive coaching?
Woensdag 25 september
Masterclass
Goed Toezicht
Spreker
Dick Ruimschotel, directeur CMC Consultants en Good Governance Centrum

Deze Masterclass heeft tot doel de deelnemers goede concepten, ideeën en methodieken aan te reiken om toezicht
goed te begrijpen, te evalueren en de eigen lokale praktijk te verbeteren. Hiertoe worden probleemanalyse en
strategie met elkaar verbonden. Welke methoden heeft jouw organisatie om de juiste problemen te selecteren, en om
daarbij de juiste doelen en strategieën te formuleren? Hoe wordt toezicht risk based en/of effectief? Tenslotte worden
strategie en operaties met elkaar verbonden; zijn inzichten van de uitvoering voldoende doorgedrongen tot het
management en draagt de uitvoering nu echt bij aan de beleidsdoelen of zijn dit twee gescheiden werelden?
Locatie
Tijdstip
Deelnamekosten
Aanmelden
Meer informatie

Miele in Vianen (De Limiet 2).
van 15.30 tot 18.00 uur. Aansluitend Netwerkborrel!
voor Nive-leden gratis.
www.nive.org/website/activiteiten.
Marie-Thérèse Schlatmann: 06 – 20 01 36 28 – mt.schlatmann@nive.org.

