
  

 PROGRAMMA 3e MASTERCLASS  

        ‘HOE WORD IK TOEZICHTHOUDER’ 
          

          

          

       

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.30     Ontvangst   

16.45     Welkom door Charlotte van Dijk, directeur FAM! 

16.55     Cock Acquarius ‘Hoe word ik nu toezichthouder?’ 

                - Welke kanalen moet ik bewandelen 

                - Praktijkvoorbeelden 

17.15     Marijke Clerx ‘Verantwoord toezicht houden, met een open en     

               kritische houding’ 

               - Hoe verhoud ik mij ten aanzien van integriteitszaken? Wat is goed voor                 

                 de onderneming, voor mij als commissaris/toezichthouder, voor de  

                 maatschappij?  

               - Hoe zit het met aansprakelijkheid? 

17.35     Korte pauze met een broodje 

18.00     Start speeddate (2 rondes) met Peggy van Sebillen verschillende 

bestuurdersfuncties waaronder Museumnacht Maastricht, Henk van 

Houtum verschillende commissariaten waaronder Koninklijke VNP,   

Claudia Reiner verschillende bestuurdersfuncties in het bedrijfsleven en 

Giel Braun verschillende commissariaten waaronder de Rabobank 

18.45     Afsluiting met een netwerkborrel 

 

 

 

          

  

 

In 2016 hebben FAM! en LWV-Women een tweetal 
drukbezochte inspiratie masterclasses ‘De Vrouwelijke 
Toezichthouder’ georganiseerd. Aanleiding was het ver 
achterblijven van de vertegenwoordiging vrouwen in Raden van 
Toezicht terwijl uit onderzoeken blijkt dat diversiteit immers 
leidt tot beter toezicht.  
 
Tijdens de masterclasses gingen de deelnemers met elkaar in 

gesprek over wat toezichthouden inhoudt en wat Good 

Governance wil zeggen. Bovenal of de functie van 

Toezichthouder appelleert aan je ambities en bij je past.  

De derde masterclass, op 15 mei as. gaat in op de thema’s  

Wat is er voor nodig om toezichthouder te worden en hoe kan 

ik verantwoord toezicht houden, met een open en kritische 

houding?  

 

Een speeddate met ervaren toezichthouders maakt onderdeel 

van het programma. Middels de speeddate creëren we een 

moment waar deelnemers persoonlijk hun vragen kunnen 

bespreken met ervaren toezichthouders.  
 

Locatie  Wonen Limburg Willem II Singel 25, Roermond 

Datum  15 mei 2017 

Aanmelden info@famnetwerk.nl / 0475 332491 

Kosten  € 99, - 
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