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Praktische zaken

Voor wie is het programma bedoeld?
Het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders II 
is een programma op post-academisch niveau en richt 
zich op aspirant commissarissen en toezichthouders die 
zich willen voorbereiden op een toezichthoudende functie. 
Ook directeuren en secretarissen van de Raad van Com-
missarissen die hun inzicht in de omgang met hun Raad 
van Commissarissen willen verdiepen zijn van harte welkom.

Wanneer vinden de bijeenkomsten plaats? 
Het programma bestaat uit vijf modules van twee dagen. 
De locatie is een hotel in Garderen. De modules starten 
op donderdag met een lunch en eindigen vrijdagmiddag.  
De donderdagavond is in het programma inbegrepen. 
Voor informatie over de eerstvolgende leergang verwijzen 
wij u naar onze website.

Overige governance-programma’s 
De Erasmus Universiteit Rotterdam verzorgt de volgende 
programma’s op het gebied van governance:
·  Programma voor Commissarissen en Toezichthouders, 

voor ervaren toezichthouders
·  Financieel Management voor Commissarissen en 

Toezichthouders
· Programma voor Publieke Aandeelhouders.

Wilt u meer informatie? 
Kijk dan op onze website (www.esaa.nl/executives) of neem 
contact op met de program manager, mevrouw drs. M.J. van 
Cappelle RA, 010 - 408 28 66 of vancappelle@ese.eur.nl

Voor de aspirant commissaris 
en toezichthouder



 

Waarom dit programma?
Bestuurders en andere professionals die een toezichthoudende functie ambiëren, willen zich 
terdege voorbereiden. Terecht, gezien de toegenomen verantwoordelijkheden en de zichtbaar-
heid van de commissaris. Daarom heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam een speciale editie 
van haar succesvolle Programma voor Commissarissen en Toezichthouders ontwikkeld, expli-
ciet toegesneden op de aspirant commissaris. Centraal in dit programma staat de vraag hoe u 
effectief kunt opereren als commissaris of toezichthouder. Naast het verkrijgen van inzicht in 
de inhoudelijke taken, leert u de juiste vragen te stellen en, met behulp van real-life case stu-
dies, om te gaan met dilemma’s in de boardroom. Het programma voorziet in een theoretische 
basis, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten, gecombineerd met een brede 
range van praktijkervaringen. Kortom, u bereidt zich terdege voor op uw nieuwe rol.

Wat is de inhoud van het programma?
Deze Masterclass bereidt u voor op uw - gewijzigde - rol in de boardroom. U krijgt kennis aangereikt 
op de vakgebieden die relevant zijn voor uw functioneren, zoals strategie, risicomanagement, 
accounting en financiering. Natuurlijk is er aandacht voor de toegenomen aansprakelijkheids-
risico’s en de veranderende toezichtstructuren. Naast deze noodzakelijke kennis wordt uitgebreid 
aandacht besteed aan het spel in de boardroom: hoe kunt u hier effectief opereren? Door het 
bespreken van praktijkcases verdiept u uw inzicht in de psychologische aspecten van het vak. 

Wat mag u van het programma verwachten?
Het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders II onderscheidt zich door:
- de kleine groepen van maximaal 16 personen
- de interactieve wijze van doceren
- topdocenten uit de praktijk en wetenschappelijke wereld
- theoretische verdieping met praktische toepassing
- gebruik van aansprekende praktijkcases 
Indien u het programma met goed gevolg doorloopt, ontvangt u het Certificaat van de 
Erasmus Universiteit en kunt u lid worden van de Vereniging voor Commissarissen en 
Toezichthouders Erasmus. U krijgt dan ondermeer minimaal tweemaal per jaar een uit-
nodiging voor Terugkomdagen. Deze dagen zijn gewijd aan de nieuwste ontwikkelingen 
op het gebied van governance en toezicht.

Kernteam

Wie zijn uw docenten?
U krijgt ‘state of the art’ kennis aangeboden door betrokken hoogleraren en ervaren com-
missarissen. Interactie tussen deelnemers en docenten is steeds een rode draad tijdens de 
kleinschalige colleges. Enkele van uw docenten zijn:
prof. dr. K. Cools RA  Partner bij Booz & Company; hoogleraar Corporate Finance Rijks-

universiteit Groningen. 
drs. V.I. Goedvolk  Diverse commissariaten, waaronder de Nederlandse Waterschaps- 

bank N.V. (Den Haag), Loyalis N.V. (Heerlen) en Urenco Ltd 
(Marlow UK).

prof. J.C.A. Gortemaker RA  Hoogleraar Financial Auditing; o.a. lid van het Bureau Financieel 
Toezicht en commissie intern toezicht van het pensioenfonds 
PFZW (voorheen PGGM).

prof. dr. J.A. van Manen RA  Oud-partner bij PWC; oud-lid Monitoring Commissie Corporate 
Governance Code; voorzitter van het Audit Committee Algemene 
Rekenkamer, Raad van Toezicht Museum Boijmans van Beuningen 
en Commissaris De Nederlandsche Bank.

prof. mr. S.R. Schuit   Advocaat en voormalig partner bij Allen & Overy; hoogleraar In-
ternationaal Commercieel en Financieel Recht aan de Universiteit 
Utrecht en hoogleraar Corporate Governance; Commissaris o.a. 
New World Resources en Breevast.

mr. W.F.C. Stevens   Voormalig-senior partner Baker & McKenzie Amsterdam NV; 
commissaris Staatsloterij, AZL N.V., Holland Casino, Brit Insurance 
Holdings N.V., N.V. Luchthaven Schiphol, Stichting Het Concert-
gebouw Fonds.

drs. J.B.M. Streppel   voorzitter Raad van Commissarissen KPN, vicevoorzitter Raad van 
Commissarissen Van Lanschot, Voorzitter Monitoring Commissie 
Corporate Governance Code.

prof. dr. J. Strikwerda CMC  Onder meer Executive Management Consultant/partner bij 
Nolan; Norton & Co; director van het Nolan Norton Institute; 
hoogleraar Internal Governance Universiteit van Amsterdam, 
Faculteit voor Economie en Bedrijfskunde. 

drs. C.A. Visser CIA  Onder meer partner Risk Advisory Services, Ernst & Young 
Accountants LLP. 

prof. mr. J.H.M. Willems  Plv. Raadsheer van de Ondernemingskamer en bijzonder 
hoogleraar Corporate Litigation Rijksuniversiteit Groningen.


