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  hun verantwoordelijkheden aangesproken’

  w
w

w
.e

sa
a.

nl
Inzicht in Toezicht



2
Programma voor Commissarissen en Toezichthouders

3

Toezicht en de eisen die de maatschappij aan toezicht 
stelt, blijven in verandering. Waar organisaties in pro-
blemen komen, wordt tegenwoordig al gauw de toe-
zichthouder ter verantwoording geroepen.
Recente gevallen van wanbeleid bij ondernemingen en 
(semi)publieke organisaties hebben de roep om een 
professioneler functioneren van commissarissen en 
toezichthouders versterkt.

Maar het inzicht groeit ook, dat de toezichthouders niet 
altijd aan de soms wel erg hooggespannen verwachtin-
gen kunnen voldoen.

Het is duidelijk dat commissarissen en toezichthouders 
genoodzaakt zijn tot een verdere professionalisering 
van hun werkzaamheden. Wetenschappelijk onderwijs 
kan een belangrijke bijdrage leveren aan deze profes-
sionalisering. Daarom biedt de Erasmus Universiteit 
Rotterdam al jaren een programma op postacademisch 
niveau voor commissarissen en toezichthouders die 
over ervaring beschikken.

Een topprogramma in letterlijke zin
Als deelnemer bent u verzekerd van een letterlijk ‘top-
programma’. Docenten hebben hun sporen verdiend 
in de wetenschap en beschikken daarnaast over actuele 
praktijkervaring op hoog niveau.

In het programma komen vakgebieden aan de orde die 
relevant zijn voor uw functioneren. Denk aan onder-
werpen zoals strategie, risicomanagement, accoun-
ting en financiering. U verdiept zich ook in de 
psychologische aspecten van het vak en in de vraag 
hoe een toezichthouder optreedt in een crisissituatie?
Ook de toegenomen aansprakelijkheidsrisico’s komen 
aan de orde. 

Ervaringen delen
De opleiding is opgezet als executive masterclass en 
echt interactief. Samen met andere deelnemers 
bespreekt u concrete praktijkgevallen. U kunt dus ook 
leren van de ervaringen van andere commissarissen en 
toezichthouders. 
Als u het programma succesvol heeft afgerond, ont-
vangt u het Certificaat van de Erasmus Universiteit en 
kunt u bovendien lid worden van de Vereniging van 
Commissarissen en Toezichthouders Erasmus. In het 
kader van permanente educatie organiseert deze ver-
eniging regelmatig besloten seminars. De vereniging 
fungeert ook als een platform voor de uitwisseling van 
ideeën en ervaringen.
Denkt u dat het topprogramma kan bijdragen aan een 
verdere professionalisering van uw rol als commissaris? 
In een persoonlijk gesprek kunt u antwoord krijgen op 
alle vragen die u heeft.
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’Voor een goede Corporate Governance is een evenwichtige machtsverdeling 
tussen de Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en aandeelhouders 
essentieel.
In het laatste decennium heeft een verschuiving plaatsgevonden ten gunste van com-
missarissen en aandeelhouders. Ook commissarissen dienen zich te realiseren dat 
bij een grotere verantwoordelijkheid, verantwoording en transparantie een wezenlijk 
onderdeel wordt van hun taak.
Dat vraagt om kwaliteit, kennis en vaardigheid en dus… om (permanente) educatie’

Jos Streppel, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Governance

Inhoud

Drs. J.H.P.M. (Jan) Stolker
Program Director

 Raison d’être 

Drs. M.J. van Cappelle
Program Manager
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Opzet van het programma

Wie zijn uw docenten?
Gezaghebbende hoogleraren waarborgen een hoog-
staande theoretische inbreng tijdens de modules. 
Prominente commissarissen en bestuurders uit het 
bedrijfsleven zullen als gastsprekers hun ervaringen 
met u en andere deelnemers delen.

Wie zijn uw mede-deelnemers?
Uw mede-deelnemers zijn afkomstig uit alle sectoren 
van het bedrijfsleven, de non-profit sector en (semi-) 
publieke organisaties. De brede samenstelling van de 
groep zorgt voor levendige discussies en kruisbestui-
ving tussen de sectoren. Het intake-gesprek dat met 
elke deelnemer wordt gehouden garandeert een opti-
male samenstelling van de groep. 

Welke materialen ontvangt u?
U ontvangt al uw materialen, met uitzondering van 
enkele boeken, op een door het Programma verstrekte 
tablet. U werkt dus vrijwel geheel papierloos!  

Hoe blijft uw kennis up to date?
Na het succesvol afronden van het topprogramma biedt 
de Erasmus Universiteit Rotterdam u de gelegenheid lid 
te worden van de Vereniging voor Commissarissen en 
Toezichthouders Erasmus. U krijgt dan tweemaal per jaar 
een uitnodiging voor de Terugkomdagen en tweemaal 
korte middag- of avondprogramma’s. Deze dagen zijn 
gewijd aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied 
van governance en toezicht. Wilt u meer weten over de 
vereniging? Kijk dan op www.vcte.nl

Is het topprogramma erkend als permanente 
educatie?

Erasmus School of Accounting & Assurance is als 
onderwijsinstelling erkend door het NBA en is daar-

door gerechtigd PE-punten toe te kennen aan onderwijs-
activiteiten. Het aantal PE-punten voor het Programma 
voor Commissarissen en Toezichthouders bedraagt 60.

Wie staan er achter het topprogramma?
Het Programma voor Commissarissen en Toezichthou-
ders is opgezet door een kernteam. Elk kernteamlid is 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling en inhoud van 
zijn of haar module. Een Raad van Advies ondersteunt 
het kernteam. Deze Raad adviseert over de kwaliteit en 
de verdere ontwikkeling van het programma. In deze 
Raad hebben functionarissen van een aantal vooraan-
staande organisaties in Nederland zitting. Alle leden 
van de raad hebben een brede ervaring als commissaris.

Zijn er aanpassingen mogelijk van de inhoud?
Naast het reguliere programma bestaat de mogelijk-
heid tot een maatwerkprogramma, binnen de eigen 
organisatie van de deelnemer(s).

Nog geen ervaring als commissaris?
Voor directieleden en aspirant-commissarissen bieden 
wij het Programma voor aspirant Commissarissen en 
Toezichthouders. Meer informatie over dit programma 
vindt u op onze website www.esaa.nl

Voor wie is het programma bestemd?
Het programma richt zich op commissarissen van (mid-
del-) grote bedrijven en toezichthouders van grotere 
(semi)publieke organisaties. Van deelnemers wordt ver-
wacht dat zij al ervaring hebben als commissaris of toe-
zichthouder. Voor de aankomende toezichthouders en 
directeuren bestaat een separaat programma.

Hoe onderscheidt het programma zich?
Het programma kenmerkt zich door haar academisch 
niveau. Doordat u deel uit maakt van een kleine groep 
(maximaal 16 deelnemers) is een intensieve begelei-
ding door onze docenten en interactie tussen de deel-
nemers mogelijk. 

Wat mag u van het programma verwachten?
•  U vergroot uw expertise van de verschillende onder-

nemingsvormen en de daaruit voortvloeiende eisen 
voor adequaat toezicht.

•  U krijgt inzicht in de rol van de commissaris op het 
gebied van Finance.

•  U onderkent het belang van de ‘art of questioning’.
•  U bent bekend met de wettelijke vereisten voor goed 

ondernemingsbestuur en de daaruit voortvloeiende 
taken én risico’s voor de commissaris of toezichthouder.

•  U leert de verschillende rollen van de commissaris 
onderscheiden en u krijgt meer zicht op de dilemma’s 
die hieruit voortvloeien.

•  U kunt inschatten wat de consequenties van stra-
tegische besluiten zijn voor de resultaten van de 
onderneming.

•  U krijgt inzicht in de psychologische aspecten rond het 
bestuur van organisaties en het toezicht daarop.

Als u het programma met goed gevolg hebt afgerond, 
ontvangt u een certificaat van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam.

Hoe is het programma opgebouwd?
Het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders 
combineert praktijkervaring met theoretische kennis. 

De volgende vijf thema’s staan centraal:
•  Onderneming, maatschappij en corporate 

governance.
•  Financiering, regelgeving en financiële verslaggeving.
•  Ondernemerschap en risico’s.
•  Het functioneren van de Raad van Commissarissen 

vanuit juridisch oogpunt.
•  Board Room Dynamics en de relatie tussen toezicht-

houders en directie.

De eerste vier thema’s worden in vier modules van twee 
dagen behandeld. Het vijfde thema, de relatie tussen 
toezichthouders onderling en met de directie, loopt als 
een rode draad door alle modules heen. Het gaat immers 
niet alleen om kennis, maar vooral ook om het effectief 
kunnen toepassen daarvan. 

In de vijfde module staat de samenhang tussen de ver-
schillende thema’s centraal. Onder leiding van ervaren 
moderatoren/commissarissen worden case-studies be-
sproken, waarbij de deelnemers door uitwisseling van 
ervaringen hun functioneren kunnen versterken.  

Thema’s
Onderneming, maatschappij en 

coporate governance

Functioneren RvC
(people)

Functioneren RvC
(juridisch)

Ondernemerschap 
en risico’s

Financiering en 
auditing

60

Kenmerken van het Programma

Type educatie: Masterclass max 16 personen

Modules: 5 x 2 dagen

Opleidingniveau: Post-academisch

Ervaringseis: Toezichthoudende ervaring in bedrijfsleven en/of non-profit

Taal: Nederlands

Locatie: Centraal in het land

Permanente Educatie: Minimaal twee maal per jaar Terugkomdagen

PE-uren: Erkend door NBA
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Module 1 
Onderneming, maatschappij en 
corporate governance

Module 2 
Finance

 
Blok 1
Financiële verslaggeving & regelgeving
•  De samenhang en wisselwerking tussen steeds com-

plexer wordende financiële verslaggevingsregimes
• Behandeling van diverse wettelijke codes
•  Wettelijke financiële informatie- en verantwoordings-

plicht
•  Wettelijke rol van de commissaris en toezichthouder 

in dit geheel

Casus
De president-commissaris wordt gebeld door een zenuw-
achtige CFO. De huisbankier geeft de account door aan de 
afdeling Bijzondere Kredieten: een belangrijk convenant 
is gebroken. In een gesprek dringt de bank bovendien 
aan op de aanstelling van een gedelegeerd commis-
saris die de CFO moet vervangen. Hoe kunnen commis-
sarissen handelen?

Blok 2
Financiële capita selecta 
Hoe gaat de commissaris om met specialistische 
onderwerpen als pensioenen, belastingen en ICT? 
Hoe zou zijn basishouding daarbij kunnen zijn?

Casus
In casussen komen meerdere financiële topics aan bod: 
pensioenen, fraude en de rol van de commissaris, auto-
matisering en commissaris, belastingen en de financie-
ring van(semi)publieke organisaties. Het gaat vooral om 
de praktische aspecten en betekenis daarvan voor de 
commissaris, minder om de conceptuele inbedding.

Blok 3
Financiering
•  Het onderkennen van het belang van financiering 

voor het goed functioneren van de organisatie
•  Samenhang van financieringsvraagstukken en 

-instrumenten
•  Praktische kredietarrangementen, financieringsratio’s 

en convenanten
•  De bank en de afdeling bijzondere kredieten

Casus
U wordt gevraagd voor een commissariaat. De onderne-
ming is net vanuit een VOF-structuur ondergebracht in 
een vennootschap. Daarbij is een van de aandeelhou-
ders als directeur in dienst van de nieuwe vennootschap 
getreden. De jaarstukken zijn nog niet compleet. Welke 
afwegingen maakt u bij uw beslissing om het commis-
sariaat al dan niet te aanvaarden?

Blok 4
Commissaris & externe accountant
•  De opdracht aan de accountant en wat de commis-

saris mag verwachten van de accountant
•  Taken en auditwerkzaamheden van de accountant, 

de rapportering en het audit committee
•  Het grote belang van waarderingsgrondslagen
•  Indicatoren van potentiële problemen: waar moeten 

de commissaris en de accountant een neus voor 
hebben?

•  Accountant, de audit, de rapportering en het audit 
committee

•  Fraude

Blok 1
De principes van goed toezicht
• Ondernemings- en besturingsmodellen
• Stakeholdersmodellen en agency conflicten
• Betekenis van internationale ontwikkelingen
• Invloed financiële markten
• De rol van het kapitaal 

Blok 2
De vormgeving van het toezicht
• De relatie ondernemingsdoel en toezicht
• Wetten en codes
• Intern versus extern toezicht
• Nederland versus buitenland

Casus
Aan de hand van een casus krijgt u meer inzicht in de 
betekenis van het gekozen ondernemingsdoel in rela-
tie tot de focus van het bedrijf. Welke rol speelt u als 
commissaris? En welke expertise heeft u nodig bij een 
complexe organisatie, zoals een bedrijf waarvan de 
aandelen in handen van de overheid zijn?

Blok 3
De commissaris in het familiebedrijf
• Soorten familiebedrijven en ontwikkelingsfasen 
• Kernthema’s en functies van het toezicht
•  Verantwoordelijk aandeelhouderschap en de  

commissaris

Casus
Een familiebedrijf heeft verschillende adviseurs: een 
familieraad, een algemene vergadering van aandeel-
houders en een raad van commissarissen. Bent u in 
staat de positie en de functie van de commissarissen 
binnen het bouwwerk van corporate governance goed 
vorm te geven?

Blok 4
De commissaris bij semi-publieke   
bedrijven
• De maatschappelijke onderneming 
• Achtergronden bij het ontstaan
• Toezicht bij hybride organisaties
• Extern versus intern toezicht
• De ontbrekende aandeelhouder

Casus
U komt voor het dilemma te staan dat groepen aan-
deelhouders de strategie willen wijzigen. Die verande-
ring brengt veel vragen met zich mee. Hoe te handelen 
als Raad van Commissarissen? Wie is waarvoor verant-
woordelijk? Moeten de Raad van Bestuur en de Raad 
van Commissarissen de meerderheid van de aandeel-
houders volgen of hebben zij een eigen verantwoor-
delijkheid? Kunt u een ongelijke behandeling van 
aandeelhouders vóór zijn? En maakt het uit wie de 
aandeelhouders zijn?

Blok 5
Presentatie van en discussie over een 
praktijkcase uit het bedrijfsleven

A.P.M. (Ada) van der Veer-Vergeer:
De module ‘Onderneming, maatschappij en corporate governance’ gaat in op het functioneren van een organisatie of 
onderneming in relatie tot de maatschappelijke omgeving. 
De maatschappij legt organisaties meer en meer eisen op die te maken hebben met de vormgeving en de inhoud van 
het toezicht.  
Daarbij neemt de complexiteit van de omgeving en de dynamiek van bij organisaties betrokken stakeholders 
sterk toe. Dit heeft invloed op de ‘checks en balances’, op de besluitvorming en op de verantwoording. Er zijn 
veel verschillen in ondernemingsdoelstellingen en de manier waarop organisaties de belangenafweging tussen 
stakeholders vormgeven. De organisatievorm (naamloze of besloten vennootschap, semi-publieke onderneming, 
coöperatie, familiebedrijf of stichting) heeft meer dan voorheen grote implicaties voor het toezicht. Wat vraagt 
dat van de commissaris en toezichthouder bij die verschillende organisaties?

Drs. H.W.M.W. (Henk) ten Cate RA:
In een snel veranderende omgeving wijzigen organisaties en hun financiële huishouding rigoureus: integrerende 
economieën, veranderende regelgeving, governance vraagstukken en wijzigende financieringsverhoudingen 
laten hun sporen na. Financiële- en accountantsregelgeving verandert continu. Organisaties gaan daarbij regel-
matig - en soms onopgemerkt - grote (financiële) verplichtingen aan met verstrekkende gevolgen. 

Natuurlijk kan van een commissaris niet worden verwacht dat hij “alles weet”, maar het is wel van belang dat 
een commissaris de consequenties inziet van besluiten betreffende ogenschijnlijk technische financiële 
vraagstukken. Deze module helpt daarbij en gaat na welk type vragen de commissaris in elk geval zou kunnen 
en zelfs moeten stellen om verantwoord financieel toezicht te houden. Er wordt niet diep inhoudelijk op alle 
veranderende regels ingegaan; wel worden vanuit de praktijk conceptuele uitgangspunten, samenhang en 
overeenkomsten behandeld.
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Module 3 
Juridisch kader en board room dynamics 

Module 4 
Strategie en risico management 

Blok 1
Strategisch management
•  Ontwikkelingen in de omgeving: wat doet de concur-

rentie, wat vraagt de markt, substitutierisico’s, nieuwe 
kansen en bedreigingen 

•  Statusbepaling, sterkte/zwakteanalyse: aan welke ac-
tiviteiten wordt werkelijk geld verdiend, het definiëren 
van de core business

•  Waar zit de waarde van de onderneming?
•  Keuze langetermijnstrategie: autonome groei of groei 

door middel van fusie, overname of joint venture?
•  Hoe houdt Toezichthouder grip op strategievorming?
•  Welke stakeholders bij de strategische keuzes betrek-

ken? Hebben zij goedkeuringsrechten? Waarom gaan 
Governance Codes in (semi)publiek veel verder? 

•  De rol van private equity, kan de commissaris onaf-
hankelijk functioneren?

Blok 2
De ondernemende organisatie
•  Veranderingsprocessen: hoe implementeert een orga-

nisatie haar strategie en hoe realiseert het manage-
ment nieuwe doelen? 

•  Fusies & Overnames: hoe vindt de integratie plaats 
en worden fusie doelstellingen geborgd

•  Entrepreneurship: aandacht voor het innovatief ver-
mogen van de organisatie: productontwikkeling, orga-
nisatievernieuwing, visie op de markt en leiderschap

•  De pendant: hoe te voorkomen dat organisatie zich 
ontwikkelt tot een bureaucratie die kansen verstikt?

• Competenties van directie en werknemers
•  Wil ik in déze organisatie Toezichthouder zijn? Wat zijn 

de juiste motieven? Hoe weeg ik die met mijn ethische 
opvattingen. Welke emoties zijn van belang? 

•  Pas ik bij deze directie en mede-toezichthouders?
•  De organisatie is in moeilijkheden. Of de verhoudin-

gen met medetoezichthouders zijn lastig. Welke op-
ties ter beïnvloeding heb ik, anders dan terugtreden?

Casus
Bij een onderneming met een lange traditie verbleekt 
het succes. De directie heeft niet tijdig de bakens verzet. 
Concurrerende marktpartijen herdefiniëren de markt. 
Hoe krijgt de Toezichthouder inzicht in de huidige status 
van de onderneming? Wat moet zij doen met de directie? 

Blok 3
Risicomanagement
•  Hoe integreren wij risicomanagement in het strate-

gische besluitvormingsproces van de organisatie? 
•  Is het systeem van risicobeheersing effectief?
•  Nemen wij de “juiste” risico’s? En in de juiste mate? 

Hoe meten wij dat? Welke vragen moet ik stellen?
•  Welke informatie wil de Toezichthouder over de risico’s 

ontvangen? Hoe weet zij of die accuraat, betrouw-
baar en volledig is?

•  Hoe draagt de Toezichthouder haar verantwoordelijk-
heid voor een evenwichtig toezicht op kansen en 
risico’s? Hoe legt zij prioriteiten?

Casus
Een zorgzame, zuinige directeur van een familiebedrijf 
maakt plaats voor een snelle wereldveroveraar. De Toe-
zichthouder realiseert zich dat de groei uit het buiten-
land moet komen. Maar is de organisatie klaar voor de 
grote stap? En welke rol speelt de Toezichthouder hierin? 
Over welke informatie en welke middelen moet zij 
beschikken?

Blok 1
Aansprakelijkheid van commissarissen en 
toezichthouders
•  In- en externe aansprakelijkheid
• Ingrediënten van in- en externe aansprakelijkheid
• Taken van toezichthouders
• Falend toezicht
•  Rol rechter: ondernemingskamer versus gewone 

rechter 
• Beperking van risico’s

Blok 2
De verantwoordelijkheid van de RvC: 
juridische functie en feitelijk functioneren
•  Drie-eenheid bestuur, commissarissen en aandeel-

houders
• Samenhang tussen vorm en inhoud
• Juridisch kader
• One tier of two tier plus de pro’s en con’s
• Tegenstrijdig belang
• Stakeholdersmodel
• Collegiale taakvervulling
• De CEO en de Chairman
• De werkgeversrol
• Samenhang tussen functie en functioneren

Blok 3
Governance in de publieke en private sector: 
een wereld van verschil. Waar ligt de macht?
•  Toezicht in perspectief, Een wereld van verschil
•   Waar ligt de macht? Checks and balances en Escape 

routes

Blok 4
Board room dynamics rondom de selectie 
en evaluatie van bestuurders en toezicht-
houders: de P factor
•  Rol van de RvC bij het definiëren van competenties 

en de selectie van bestuursleden
•  Rol van de RvC bij het definiëren van competenties 

en de selectie van toezichthouders
• Jaarlijkse evaluatie van de bestuurders
• Jaarlijkse evaluatie van de toezichthouders

Blok 5
Spelregels op de apenrots: Over toezicht, 
gedrag en onuitvoerbare codes en wetten
• Board GPS
• De olifant
• De berg

Blok 6
Beloning in de praktijk
• Issues en dilemma’s rondom beloning
• (Semi) publieke sector en staatsdeelnemingen
• Beloning in de private markt en variabele beloning
• Governance van beloningen
• Do’s en don’ts/key take aways

Dr P.W.M. (Paul) Nobelen:
Deze module biedt zowel een juridisch kader waarbinnen Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht 
opereren als inzicht in board room dynamics en soft controls, het zogenoemde gedrag van bestuurders en toe-
zichthouders binnen het eigen gremium en in relatie tot elkaar (bestuur versus toezicht). 
Het kernonderwerp juridische kader gaat vooral in op het compliant zijn van organisaties (voldoen aan wet- en 
regelgeving), aansprakelijkheidskwesties van toezichthouders en de hoofdlijnen van het vennootschapsrecht 
(o.a. rolverdeling tussen bestuur en toezicht, one en two tier boards en de gevolgen daarvan voor aansprake-
lijkheid, etc.). Naast wetgeving komt ook de relatie met diverse governance codes aan de orde.

Het tweede kernonderwerp bestaat uit de moeilijk grijpbare board room dynamics en soft controls (gedrag). 
Immers het compliant zijn van een arbeidsorganisatie is een noodzakelijke doch geen voldoende voorwaarde 
voor deugdelijk bestuur.

De module wordt gekenmerkt door het hoge praktische gehalte in combinatie met veel casuïstiek uit de markt- 
en (semi)publieke sector.

Drs A. (Bert) Iedema RA:
In onze dynamische wereld ontstaan voortdurend nieuwe kansen, maar ook majeure bedreigingen. Ondernemende 
organisaties spelen in op de dynamiek van hun markten. De directie herijkt haar strategische keuzes regelmatig. 
Rapportages van de directie aan de toezichthouder kunnen een schijnwerkelijkheid laten zien. Het is de kunst 
van de toezichthouder om door gerichte discussie inzicht te krijgen in de werkelijke status van de onderneming, 
haar doelen en haar kansen. Aan welke risico’s wil de organisatie geld verdienen en welke wil zij vermijden? 
Wat zijn de belangen van de directie? Deze vraagstukken vergen een grondig inzicht in het proces van strategie-
vorming en haar psychologische setting. Ook van de toezichthouder.

Waar nodig moet de toezichthouder kunnen bijsturen: zowel in een situatie waarin de onderneming geleidelijk 
steeds minder ambitieus opereert als in een situatie waar hypes worden nagestreefd. Waar zit de blinde vlek van 
de directie? “First opinion” of “second opinion” op de omgeving? Ook de strategische rol van private equity komt 
aan de orde. Risicomanagement houdt de directie en toezichthouder “in control”, en de organisatie in balans.
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Module 5 
Inzicht in Toezicht

Blok 1
De ervaring spreekt
•  Dilemma’s van de commissaris in een crisissituatie: 

exit or voice?
•  Functioneel en moreel vertrouwen
•  De achterkant van het gelijk: de commissaris voor de 

rechtbank
•  Ethiek

Blok 2
Presentatie en bespreking casussen
Toezichthouders zijn in grote mate afhankelijk van de 
informatie die zij verkrijgen van degenen op wie zij 
toezicht moeten houden, de zgn informatieparadox. 
Natuurlijk verzamelen moderne toezichthouders infor-
matie bij ondernemingsraden, de accountant, interne 
auditdiensten en andere relevante gremia. Deson-
danks is het voor de commissaris een van de grootste 
uitdagingen om alle relevante informatie op tafel te 
krijgen. Effectief doorvragen met behoud van de goede 
vertrouwensrelatie is onderwerp van dit blok. 

Certificaat
Als u heeft voldaan aan de gestelde criteria, krijgt u tot 
slot het certificaat van de Erasmus Universiteit Rotter-
dam overhandigd. 

Drs. J.H.P.M. (Jan) Stolker:
Vroeger was het voldoende als een commissaris kon putten uit opgedane ervaringen of over een netwerk 
beschikte. In deze tijd worden aan het functioneren als commissaris of toezichthouder specifieke vaktechnische 
eisen gesteld. Er blijken grote verschillen te zijn tussen het functioneren van de toezichthouder en het functio-
neren in een managementteam of directiefunctie. 
In deze module geven we vooral aandacht aan de effectiviteit van de toezichthouder in de praktijk. We gaan 
dieper in op de dilemma’s waarmee toezichthouders te maken krijgen. Eigen ervaringen van de deelnemers 
worden gekoppeld aan de inhoudelijke toezichtonderwerpen van de eerdere modules. Onder leiding van ervaren 
moderatoren/commissarissen worden casestudies besproken, waarbij de deelnemers door uitwisseling van 
eigen ervaringen hun functioneren leren versterken.
De casestudies gaan over vraagstukken zoals de communicatie tussen Raad van Commissarissen en de directie, 
verschillen van inzicht over de strategie, uitwisseling van informatie en het omgaan met conflicts of interest.
We bespreken de casuïstiek van commissarissen en toezichthouders die onverhoopt voor de onderne-
mingskamer komen te staan. 
Ter afsluiting is er een interactieve sessie over aandachtspunten rond de evaluatie van het functioneren 
van de Raad van Commissarissen.

Het succesvol afronden van het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders verzekert u ook van toe-
gang tot een leven lang leren én een netwerk van actieve commissarissen en toezichthouders. Permanente 
educatie is immers ook voor commissarissen van groot belang. U ontvangt van elke bijeenkomst een certifi-
caat met het door u behaalde aantal PE-punten.

 
Permanent Educatie Programma

Lustrum VCTE

De Vereniging van Commissarissen en Toezichthou-
ders Erasmus (VCTE), bestaande uit oud-deelnemers 
van het programma, organiseert in nauwe samen-
werking met de Erasmus Universiteit Rotterdam  
tweemaal per jaar Terugkomdagen voor haar leden. 
Kenmerkend voor de Terugkomdagen zijn de combi-
natie van netwerken en kennisverwerving. 

Tijdens deze Terugkomdagen staat een actueel gover-
nance thema centraal dat vanuit het perspectief van 
de commissaris / toezichthouder besproken wordt. 

Voorbeelden van reeds behandelde thema’s zijn onder 
meer beloningsbeleid, vastgoed, innovatie, social media, 
fraude en private equity. 

Naast de Terugkomdagen kunt u ook deelnemen aan 
de “middag-specials”. Deze thema’s hebben het mot-
to “voor en door de leden”. Tijdens deze middagen 
worden leden uitgenodigd om hun ervaringen over een 
actueel onderwerp met elkaar te delen. Voor meer infor-
matie over de Vereniging kunt u terecht op www.vcte.nl.

Tot slot wordt u ook uitgenodigd voor bijeenkomsten 
georganiseerd door de Erasmus School of Accounting 
& Assurance, zoals de opening van het ESAA-acade-
misch jaar en conferenties.  

Kortom, uw deelname aan het Programma voor Com-
missarissen en Toezichthouders verzekert u ook van 
toegang tot een Leven Lang Leren!
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Mevrouw prof. dr. J.P. Bahlmann
Hoogleraar bedrijfseconomie aan de Universiteit van 
Utrecht, voorzitter van de Raad van Toezicht van het 
Maasstad Ziekenhuis, lid van de Raad van Commissa-
rissen van Stedin en ING.

Drs. M. Bruel 
Werkzaam bij MESA-FBC en oprichter van “De Geluks-
fabriek”. Auteur van diverse publicaties over het fami-
liebedrijf, o.a. ‘Beursgang voor het Familiebedrijf’ en 
‘Uitblinken als Familiebedrijf’.

Prof. dr. K. Cools RA 
Partner bij Booz & Company; hoogleraar Corporate 
Finance Rijksuniversiteit Groningen.

Drs. V.I. Goedvolk 
Lid van diverse Raden van Commissarissen, waaronder 
de Nederlandse Waterschapsbank N.V. (Den Haag), 
Loyalis N.V. (Heerlen) en Urenco Ltd (Marlow UK), lid 
geweest van Raad van Commissarissen van o.a. Hoog-
ovens, Gasunie en SDU.

Prof. J.C.A. Gortemaker RA 
Hoogleraar Financial Auditing, extern adviseur van het 
audit committee en toezichthouder van Pensioen-
fonds Zorg en Welzijn, bestuurslid van het Bureau 
Financieel Toezicht. 

H.H.J.M. de Graauw 
onder andere oud-director Alliances bij de KLM. 

Prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA
Hoogleraar externe verslaggeving, partner bij Ernst & 
Young, raad-plaatsvervanger Ondernemingskamer. 

Mr. W.D. van Leeuwen 
Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Vivare,  
voorzitter van de Raad van Toezicht van de PO-Raad en 
directeur  van Civil Society & Governance Consultancy BV, 
oud-voorzitter Aedes.

Prof. dr. A.P. de Man 
Hoogleraar Corperate Governance Universiteit van 
Groningen, hoogleraar management studies Vrije Uni-
versiteit Amsterdam; verbonden aan Atos Consulting.

Prof. dr. J.A. van Manen RA 
Boardroom consultant bij het Strategic Management 
Centre en oud-partner bij PWC. Tevens commissaris bij 

De Nederlandsche Bank, voorzitter van de Raad van 
Commissarissen van Evides, lid van de Monitoring com-
missie corporate governance code, lid van het Bestuur 
Stichting Maatschappij en Veiligheid, lid van de Raad 
van Toezicht Museum Boijmans van Beuningen en lid 
van de Raad van Commissarissen van Stichting de Natio-
nale Sporttotalisator. 

Prof. dr. G.D. Minderman 
Hoogleraar Governance & Law Public Control en voorzit-
ter van het Zijlstra Center public governance & control-
ling van de Vrije Universiteit Amsterdam. Tevens lid van 
de Geschillencommissie Governance MBO en voorzitter 
van de Raad van Toezicht MBO Utrecht.

Drs J. Mol 
Oud-ING, voorzitter RvC van VAT Logistics BV en pen-
ningmeester bij Het Nationaal Fonds Bijzondere Noden 
en de Stichting Mentorschap Midden Nederland.

Prof. mr. S.R. Schuit 
Hoogleraar Internationaal Commercieel en Financieel 
Recht aan de Universiteit Utrecht; commissaris bij een 
aantal (beursgenoteerde) ondernemingen en Legal 
Counsel bij Allen & Overy advocaat en voormalig part-
ner bij Allen & Overy. 

Mr. W.F.C. Stevens 
Voormalig senior partner bij Baker & McKenzie Amster-
dam N.V.;  lid van o.m. de Raad van Commissarissen AZL, 
Brit Insurance Holdings International, de  Staatsloterij 
en vice-voorzitter van de Stichting Het Concertgebouw 
Fonds. 

Mr. F.D. Stibbe
Partner bij DLA Piper Nederland NV. Lid Raad van Toe-
zicht Haagse Woon- en Wijkzorg.

Prof. dr. J. Strikwerda CMC  
Executive Management Consultant/partner bij Nolan, 
Norton & Co en hoogleraar Internal Governance Uni-
versiteit van Amsterdam, Faculteit voor Economie en 
Bedrijfskunde.

Raad van Advies
De Raad van Advies bewaakt de opzet, inhoud en kwaliteit van het programma. Ook kan de Raad een inhoudelijke 
bijdrage leveren aan een van de modules. De Raad van Advies bestaat uit:

Prof. mr. H. Beckman
Hoogleraar Jaarrekeningenrecht, Erasmus Universiteit 
Rotterdam; oud-partner Stibbe advocaten en hoog-
leraar Ondernemingsrecht Rijksuniversiteit Groningen.

Prof. drs. P. Bouw 
Voorzitter Raad van Commissarissen CSM en Bankraad. 
Tevens lid Raad van Commissarissen NV Nuon en voor-
zitter Raad van Toezicht Vrije Universiteit/Windesheim/
VU Medisch Centrum te Amsterdam.

Prof. dr. H.R. Commandeur 
Hoogleraar Industriële Economie en Bedrijfshuis-
houdkunde, Erasmus Universiteit Rotterdam; dr. F.J.D. 
Goldschmeding-leerstoel aan Business Universiteit 
Nyenrode; algemeen directeur Erasmus Holding; onder 
meer Lid Raad van Commissarissen IMTA BV, SMO BV en 
Caesar Groep.

Mr. H.Th.E.M. R. Rottinghuis 
Oud-CEO Pon Holdings BV, Lid Raad van Commissaris-
sen Blokker Holding NV, Royal Bank of Scotland N.V., 
Commissaris Detail Result Groep (supermarkten) en 
voorzitter Raad van Commissarissen Stork.

Drs. J.B.M. Streppel 
Voorzitter Raad van Commissarissen KPN, vice-voor-
zitter Raad van Commissarissen Van Lanschot, voorzitter 
Monitoring Commissie Corporate Governance Code en 
voorzitter Bestuur Duisenberg School of Finance.

Docenten
De docenten van het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders bekleden vooraanstaande posities 
in het bedrijfsleven en (semi)publieke organisaties en zijn stuk voor stuk deskundigen op hun vakgebied.

Kernteam

Drs. C.A. Visser CIA 
Partner Risk Advisory Services, Ernst & Young Accoun-
tants LLP.

L. J. de Waal
Oud-voorzitter FNV, oud-directeur Humanitas, lid Raad 
van Commissarissen PGGM en ING. 

Mr. A.J. Wiggers
Partner en notaris bij DLA Piper. Oprichter en redac-
teur van governance magazine ‘De Commissaris’. 
Auteur van Handboek voor de Participatiecommissaris.

Prof. mr. J.H.M. Willems 
Vicepresident van het Gerechtshof Amsterdam, plaats-
vervangend raadsheer van de ondernemingskamer en 
bijzonder hoogleraar Corporate Litigation aan de Rijks-
universiteit Groningen.

Mr. T. van Wijngaarden 
Partner van Eversheds Faasen Amsterdam, lid van de 
Raad voor de Jaarverslaggeving en commissaris bij 
LSP Life Sciences Fund N.V.
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Kernteam Overige opleidingen

Programma voor aspirant Commissarissen en Toezichthouders
Dit programma is speciaal bestemd voor aspirant commissarissen en toezichthouders die zich willen voorbereiden 
op een toezichthoudende functie en directeuren die hun inzicht in de omgang met hun Raad van Commissa-
rissen willen verdiepen.

Financiële Vraagstukken voor Commissarissen en Toezichthouders
Deze driedaagse Masterclass is speciaal ontwikkeld voor de moderne (aspirant) commissaris en toezichthouder 
zonder financiële achtergrond. Voor hen is het niet eenvoudig goed grip te krijgen op de wereld achter de cij-
fers – met alle consequenties van dien. U gaat in een kleine groep actief aan de slag om uw inzicht in de finan-
ciële situatie van een onderneming te verbeteren. U leert de samenhang tussen financiën, reporting en 
bedrijfsprocessen beter te doorgronden. Na deze drie dagen bent u, ook als niet-financieel specialist, beter 
in staat effectief toezicht te houden op de financiële positie van de onderneming.

Programma voor Publieke Aandeelhouders
In de publieke sector vervullen gemeenten, provincies en het Rijk een rol als aandeelhouder in uiteenlopende 
sectoren van de economie, bijvoorbeeld energie, vervoer, water en infrastructuur. Vanwege de toenemende finan-
ciële en publieke belangen die het aandeelhouderschap met zich meebrengt, is het belangrijk dat de aandeelhou-
ders voldoende zijn toegerust om die verantwoordelijkheden te kunnen dragen. Het Programma voor Publieke 
Aandeelhouders richt zich op gedeputeerden, burgemeesters, wethouders en ambtenaren. Men treedt op als 
aandeelhouder in de publieke sector, heeft een beleidsvoorbereidende functie of is betrokken bij financiële partici-
paties. U hebt minimaal een HBO werk- en denk niveau, alsmede ervaring in een aandeelhoudersrol.

Erasmus School of Accounting & Assurance
Algemeen
ESAA verzorgt opleidingen op het gebied van Accounting, Auditing en Controlling. ESAA is een samenwer-
kingsverband tussen de Erasmus School of Economics (ESE) en Erasmus Universiteit Rotterdam Accounting, 
Auditing & Controlling (Eurac) BV. Door deze samenwerking worden van start tot finish alle opleidingen en 
onderzoek op het gebied van Accounting, Auditing en Controlling onder één paraplu georganiseerd; van mas-
ters of science tot postinitiële masters en permanente educatie, van fundamenteel (promotie) onderzoek tot 
praktijkgericht en contractonderzoek.
 

De heer drs. J.H.P.M. (Jan) Stolker is Program 
Director van het Programma 
voor Commissarissen en 
Toezichthouders. Hij geeft 
de vijfde module “Inzicht in 
Toezicht” vorm. Hij voert 
sinds 2002 een manage-
mentadviespraktijk op het 
gebied van ondernemings-
strategie en financiering. 

Daarvoor was hij oa werkzaam als Managing Director 
bij ABN AMRO Bank en CEO van ABN AMRO Capital. Hij 
heeft twintig jaar ervaring als commissaris/toezicht-
houder van een groot aantal (internationale) bedrijven 
en non profit organisaties. 

De heer dr. P.W.M. (Paul) Nobelen is verant-
woordelijk voor de module 
‘het functioneren van de 
Raad van Commissarissen: 
juridisch kader en board 
room dynamics”. Paul is 
onder meer zelfstandig 
bestuursadviseur corporate 
governance, team audit, 
topstructuren en strategie-

vragen; mediator bij conflicten binnen en tussen 
bestuursorganen. Tevens is hij o.a. vicevoorzitter Raad 
van Toezicht Terre des Hommes Nederland. 

De heer drs. H.W.M.W. (Henk) ten Cate RA is 
verantwoordelijk voor de 
module ‘Finance’. 
Hij was o.a werkzaam bij 
Unilever, CFO van Arcadis 
NV en laatstelijk werkzaam 
als CFO bij GEA-Grasso. Hij 
had diverse commissaria-
ten bij joint-ventures.

De heer prof. J.A. van Manen is de wetenschap-
pelijk adviseur van het pro-
gramma. Hij is hoogleraar 
Corporate Governance aan 
de Universiteit van Gronin-
gen. Ook is hij docent bij 
het programma. 

Mevrouw  A.P.M. (Ada) van der Veer-Vergeer  
is vormgever van de module 
‘Onderneming, maatschappij 
en corporate governance’. Zij 
is directeur van Stranergy, 
boardroom consultancy op 
het gebied van strategie en 
corporate governance.Tevens 
is zij commissaris en toe-
zichthouder bij verschillende 

organisaties, waaronder  LeasePlan Corporation N.V., 
Alliander N.V., MaagLeverDarm Stichting (MLDS) en 
NPO- Nederlandse Publieke Omroep (kroonbenoeming). 
Daarnaast heeft zij meer dan 20 jaar bestuurservaring in 
functies als voorzitter Directie Staal Bankiers en Hoofd-
directie Achmea Bank Holding.

De heer drs. A. (Bert) Iedema RA is verantwoor-
delijk voor de module ‘Stra-
tegie & Risk Management’. 
Hij heeft ruim 20 commissa-
riaten en toezichthoudende 
functies vervuld in de profit 
en non-profit sector in 7 lan-
den, in diverse bedrijfstak-
ken. Was o.m. CEO van 
EaglePicher, USA. Thans lid 

RvC van een Duitse onderneming en van de Duitse en 
Luxemburgse commissarissen verenigingen. Hij is onder-
nemer en is daarnaast sparring partner van toezichthou-
ders als het gaat om “ondernemen in overeenstemming 
met je geweten” en zingeving.

Mevrouw drs. M.J. (Josien) van Cappelle is 
Program Manager van de 
opleiding. Zij maakt deel 
uit van de gemeenteraad in 
Capelle aan den IJssel. Zij is 
lid van enkele Raden van 
Toezicht in de (semi)publie-
ke sector. Zij is verantwoor-
delijk voor de Masterclass 
“Financiële Vraagstukken 

voor Commissarissen en Toezichthouders”.


