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Masterclass

Publieke Aandeelhouders Locatie 

Campus Woudestein, Erasmus Universiteit Rotterdam, of 

een congreshotel in de directe nabijheid daarvan. 

Inschrijven 

U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier dat te 

downloaden is op www. esaa.nl/governance

Het programma 

Dag één van de Masterclass is kaderscheppend. Wat is pu-

bliek aandeelhouderschap, wanneer kies je ervoor, welke 

vormen zijn er en hoe is publiek aandeelhouderschap te 

organiseren? Daarnaast komt de praktijk van good gover-

nance aan bod door casusposities en dilemma’s te 

bespreken met een ervaringsdeskundige. 

De tweede dag is verdiepend van aard. Juridische kaders en 

structuren komen aan bod, evenals publiek/ private  

samenwerking, besluitvormingsprocessen en aandeelhou-

dersstrategie. Tevens kunnen de deelnemers casusposities 

inbrengen die in de vorm van peer review worden behandeld. 

Op de laatste dag staan de financiële aspecten van publiek 

aandeelhouderschap centraal. Wederom is er aandacht 

voor de op de tweede dag ingebrachte casusposities. Ook 

komt het beheer van (staats)deelnemingen aan de orde en 

de ‘agent/ principal’ relatie. Tenslotte gaat u naar huis met 

een aantal praktische tips. 

Certificaat 

Deelnemers ontvangen na afloop van de Masterclass een 

certificaat van Erasmus Governance Institute. Desgewenst 

ontvangt u van ons een PE certificaat. 

Soms heeft  een overheid (rijk, lokaal, regionaal) een 

bedrijf. Of een gedeelte ervan. Soms is dat al jaren zo, 

zoals de waterbedrijven. Anderen zijn nu juist bezig 

met een nieuw initiatief, bijvoorbeeld voor duurzame 

energieproductie. Dat betekent publiek aandeel

houderschap: een aandeel van een bedrijf in handen 

van de publieke zaak. Het kan heel positief zijn, maar je 

kunt er ook missers mee organiseren.

 

Publiek aandeelhouderschap betekent opereren op het 

snijvlak van publiek en privaat terrein. Uitdagend en met zijn 

eigen dynamiek, want hoe realiseer je echte toegevoegde 

waarde met publiek aandeelhouderschap? 

Deze driedaagse Masterclass gaat in op relevante aspecten 

van publiek aandeelhouderschap, publiek/ private samen-

werking, verbonden partijen en deelnemingen. Met, zoals u 

mag verwachten van Erasmus Governance Institute, een 

nadrukkelijk oog voor de governance van deze vormen van 

samenwerking.

Erasmus Governance Institute hecht aan peer group learning, 

het leren van elkaar. Niet alleen leren de deelnemers van de 

docenten en sprekers, maar deelnemers leren ook van  

elkaar. In deze Masterclass ontmoet een schat aan ervaring 

elkaar en is er volop gelegenheid om casusposities met  

elkaar te delen. Interactie en debat worden gestimuleerd.

Na het volgen van deze Masterclass bent u in staat om  

weloverwogen en deskundig uw rol als verbonden partij of 

als aandeelhouder te vervullen.

Voor wie?

Voor deze Masterclass Publieke Aandeelhouders worden 

ambtenaren, politiek verantwoordelijken en anderen die te 

maken hebben met publiek aandeelhouderschap, met  

verbonden partijen, met deelnemingen en met publiek/  

private samenwerking uitgenodigd,  die behoefte hebben 

aan verdieping van hun kennis en delen van ervaringen. 

“Deze Masterclass zet je aan het denken waardoor je met 

een andere bril en met meer bagage naar dossiers gaat kijken”

“Goede theoretische basis in combinatie met praktische en 

persoonlijke ervaringen”

Deze Masterclass wordt verzorgd op post-academisch 

niveau. De docenten presenteren op een interactieve manier 

en hebben een wetenschappelijke of praktijk achtergrond. 

Wat kunt u verwachten?

Dag 1

• Wat is publiek aandeelhouderschap?

• Good governance: praktijkervaringen

Dag 3

•  Financiële aspecten van publiek 

 aandeelhouderschap

• Beheer van (staats)deelnemingen

Dag 2

• Juridische kaders

• Publiek/private samenwerkingen

• Besluitvormingsprocessen  en 

 aandeelhoudersstrategie

• Inbreng eigen casuïstiek

Erasmus Governance Institute

Erasmus Governance Institute (EGI) is onderdeel van 

Erasmus School of Accounting & Assurance en houdt zich 

bezig met het ontwikkelen en organiseren van governance 

gerelateerde programma’s en Masterclasses. Daarnaast 

doet EGI (praktijk)onderzoek op het gebied van governance.
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