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Introductie  
  
    
Kienbaum Governance Opleiding  

KGO in 2019 en 2020 

Kienbaum en de Governance University (GU) werken samen aan het 

professionaliseren van commissarissen en bestuurders. Kienbaum kiest voor GU 

vanwege haar al twaalf jaar bewezen kwaliteit en kennis op het terrein van 

Governance en board room dynamics. GU kiest voor Kienbaum vanwege haar 

integrale visie op bestuur en commissariaat: context van de organisatie als basis 

voor een evenwichtige samenstelling van de board capabilities enerzijds en 

evaluatie en doorontwikkeling van toezicht en tegenspraak anderzijds. 

 

Kienbaum en de Governance University kennen de board room en organiseren - in 

de sfeer en op het niveau dat bij u als (toekomstig) bestuurder en commissaris past 

- in 2019 en 2020 voor haar relaties driemaal de vierdaagse Kienbaum Governance 

Opleiding voor bestuurders en commissarissen. Powered by Governance 

University; empowered by Kienbaum. 

 

Deelnemers 

Deelnemers aan dit programma zijn overwegend commissarissen uit het 

bedrijfsleven en toezichthouders in de semipublieke sectoren, alsmede bestuurders, 

directeuren en professionals met het profiel en de ambitie binnen enkele jaren een 

commissariaat of toezichthoudende functie te gaan vervullen. 

 

Locatie 

De activiteiten vinden plaats op de vaste Governance University-locatie Kasteel 

Moersbergen te Doorn.  

 

 

 

 

 

Organisatie 

 
 

Kienbaum ondersteunt bestuurders en commissarissen met doordachte 

oplossingen, een unieke combinatie van Executive Search, NewPlacement, 

Management Audits/360, Succession Management, Leiderschapstrainingen, 

Coachingen en Human Capital Services. Met 36 kantoren in 21 landen zijn wij een 

wereldwijde top 10 speler, leidend in Europa en de marktleider in Duitsland; al meer 

dan 70 jaar. 

 

 Governance University richt zich op het professionaliseren en ontwikkelen van 

commissarissen, toezichthouders, directeuren, bestuurders, secretarissen en 

overige Governance-professionals door middel van opleidingen, onderzoek en 

advies. Haar opleidingen staan onder toezicht van een Curatorium. 

 



Programma  
  
   De Kienbaum Governance Opleiding wordt exclusief aan Kienbaum cliënten en 

relaties aangeboden. Het bevat specifiek geselecteerde onderdelen uit de 

commissarisprogramma’s van Governance University en enkele unieke onderdelen. 

Deze worden verzorgd door de docenten van Governance University. Dit zijn onder 

meer: 

 

 mr. Marry de Gaay Fortman (commissaris bij o.m. DNB, KLM) 

 drs. Jan van Rutte (commissaris Volksbank (vz), BNG, Ormit, PGGM) 

 mr. Inge Brakman (commissaris bij o.m. Staatsbosbeheer, DSM NL, Shell NL 

en voorzitter Rode Kruis)  

 Hanny Kemna RA (commissaris MN, Menzis, BinckBank) 

 Partners van leidende accountants- en advocatenkantoren 

 

Per ronde van het KGO programma wordt bepaald welke docenten worden ingezet. 

 

 

Dag 1 

Lunch & Diner 

 

Sessie 1 Het nine box model; context en ontwikkelingen in governance  

Sessie 2 De RvC-voorzitter als bewaker van goede board dynamics 

Sessie 3 Case - Financiële aspecten in de RvC 

Sessie 4      Juridische aspecten van bestuur en commissariaat en 

aansprakelijkheid 

 

Dag 2 

Lunch 

 

  

Sessie 5 Samenspel met en opdrachtgever van de externe accountant 

Sessie 6 Case – Transformatie van een ziekenhuis 

Sessie 7 Situationeel toezichthouden: de rol van de bestuurder en commissaris 

bij (grootschalige) organisatieveranderingen 

Sessie 8     Operationele processen in de board: mijn ‘best practices’ 

 

Dag 3 

Lunch & Diner 

 

Sessie 9 Werken in en met toezichtcommissies (o.m. auditcommissie) 

Sessie 10 Invloed van actuele ontwikkelingen op boardroom dynamics in de 

maatschappelijke sectoren 

Sessie 11 Persoonlijkheid en ego in de boardroom 

Sessie 12    Authenticiteit, eigen stijl van toezicht houden, plaats in de RvC/ RvT 

 

Dag 4 

Lunch 

 

Sessie 13 Hoe vul ik mijn rol als commissaris concreet in? Toezichtkader, 

zelfevaluatie, vergaderen en besluitvormingsprocessen 

Sessie 14 (Ver)werving en selectie commissarissen – hoe gaat dat in zijn werk?  

Sessie 15 Sturen op inhoud, inrichting en interactie in de board  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Praktische Informatie KGO Programma 
  
   

Data 

 

Het vierdaagse KGO-programma staat gepland op:  

KGO VI   23 en 24 mei; 12 en 13 september 2019. 

KGO VII  21 en 22 november; 6 en 7 februari 2020. 

KGO VIII 18 en 19 juni 2020; 1 en 2 oktober 2020 

 

Uw Investering Uw investering bestaat uit een deelnamefee van € 4.250 exclusief BTW en evt. 

overnachtingen. Dit bedrag is inclusief cursusmateriaal, dranken en maaltijden, 

relatiekorting (Kienbaum) en 5% korting voor vroegtijdige aanmelding en betaling 

(tot een maand voor aanvang). De Kienbaum Governance Opleiding wordt dankzij 

de bijdrage van Kienbaum tegen een extra aantrekkelijk tarief aangeboden. 

 

KGO alumni krijgen bij inschrijving voor vervolgprogramma’s van Governance 

University 10% extra korting. 

 

Inschrijven Inschrijven gaat via de websites van Kienbaum en Governance University of door 

bijgaand formulier. 

 

Voorbereiding  

 

Bij aanmelding krijgt u literatuur toegestuurd, zoals het Handboek Corporate 

Governance. Deze kunt u ter voorbereiding doornemen.  

 

Certificaat en Erkenning  

 

U ontvangt een certificaat. Governance University is erkend door Cedeo, KNB en 

NBA. Het programma KGO biedt 24 PE-punten. 

 

 Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met Programma Directeur 

Klaas Bovenhuis: Klaas.Bovenhuis@kienbaum.nl / +31 6 5527 1459  

 

 KGO is gebouwd op het succesvolle programma De Authentieke en Effectieve 

Commissaris (AEC) van Governance University.   

Doel van dit programma is het bijdragen aan uw inzicht in uw persoonlijke 

voorkeuren bij het werken als bestuurder of (beoogd of reeds functionerend) lid van 

een RvC. Na afloop bent u beter in staat uw eigen rol als professioneel bestuurder 

of commissaris in te vullen, ‘board room dynamiek’ te beïnvloeden en heeft u inzicht 

verworven in de specifieke toegevoegde waarde die u als commissaris in een 

organisatie kunt leveren. 

 

Alumni zeggen: 

"Organisatie en materiaal is zeer professioneel" 

"Inspirerend" en "Super goede sessies" 

"Zeer volledige informatie vooraf en interessante sprekers" 

"Duidelijk praktijkgeoriënteerd" 

"Uitleg vanuit de praktijk, boeiend en leerzaam" 

"Scherpt de geest" 

mailto:Klaas.Bovenhuis@kienbaum.nl


 

Inschrijfformulier 
  
  Privé Contactgegevens  

Voorletters:  Adres:  

Voornaam:  Postcode:  

Tussenvoegsel:  Woonplaats:  

Achternaam:  E-mailadres:  

Titulatuur:  Telefoonnummer:  

  

Zakelijke Contactgegevens 

Organisatie:  Functie:  

Adres:  Telefoonnummer:  

Postcode:  E-mailadres:  

Vestigingsplaats:  Mobiel nummer:  

  

Uw relevante ervaring voor het programma:  

  

  

  

Wenst te corresponderen via:  Privé Contactgegevens 

 Zakelijke Contactgegevens 

 

Op deze inschrijving is een korting van 

toepassing: 

 5% voor betaling tot een maand voor aanvang van het programma 

 Anders, namelijk:  

 

Ik ga akkoord met de algemene 

voorwaarden.  Deze zijn te lezen op de 

website van Governance University 

 

 

 Akkoord 

Wenst zich in te schrijven voor het volgende 

programma: 

  KGO VI:   23 en 24 mei; 12 en 13 september 2019 

  KGO VII:  21 en 22 november; 6 en 7 februari 2020 

  KGO VIII:  18 en 19 juni 2020; 1 en 2 oktober 2020 

  

Plaats en datum:  

  

Handtekening:  

 

Emailen naar:  amsterdam@kienbaum.nl 

Of per post opsturen naar: Kienbaum, Gebouw Vesta, Herikerbergweg 183, 1101 CN AMSTERDAM 

 

Kienbaum Nederland 

Gebouw Vesta 

Herikerbergweg 183 

1101 CN Amsterdam 

Telefoon: 020 697 14 10 

E-mail: amsterdam@kienbaum.nl 

www.kienbaum.nl 

Governance University 

Kasteel Moersbergen 

Moersbergselaan 17 

3941 BW  Doorn 

Telefoon: 0343 47 61 73 

Fax: 0343 47 61 74 

E-mail: info@governanceuniversity.nl 

www.governanceuniversity.nl 


