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Dialoogsessies ‘Good? Governance in de bestuurskamer’ 

In iedere bestuurskamer komt bij tijd en wijle een heikele kwestie aan de orde. Wat is in dat geval 

Good Governance? Daarop is geen eenduidig antwoord te geven, het hangt er vanaf hoe je het 

bekijkt. Waar vind je in de hectiek van alledag de gelegenheid om diepgaand te sparren om alle 

gezichtspunten in kaart te brengen? In een dialoogsessie onderzoeken bestuurders, toezichthouders 

en bestuurssecretarissen uit verschillende organisaties relevante casuïstiek.  
 

De dialoogsessies zijn klein van opzet: 25 – 30 

personen, evenredig verdeeld over de drie geledingen 

bestuurssecretarissen, bestuurders en 

toezichthouders. 

Iedere dialoogsessie begint met praktijkervaringen 

van een ervaren bestuurder, bestuurssecretaris of 

toezichthouder. Daarna zetten we het gesprek voort 

aan drie ronde tafels om de casus verder vanuit alle 

drie de gezichtspunten te bespreken. Deelnemers 

reageren vanuit hun eigen rol en praktijkervaring op 

de case.  

Een unieke gelegenheid om de diversiteit in praktijkervaringen in beeld te krijgen.  

 

Wat levert de dialoogsessie op?  
Het bespreken met elkaar van dilemma’s in het dagelijks werk biedt uitgelezen kansen om lessen te 

trekken over governance. Daarvoor is wel de vertrouwelijke inbreng vanuit de drie posities belangrijk 

om echt te kunnen onderzoeken wat er allemaal meespeelt bij een dilemma. De drie partijen zijn 

vanuit hun eigen rol immers actief betrokken bij het vormgeven van Good Governance.  

Het bijzondere van deze sessie is het vrij uitwisselen van ervaringen met dilemma’s in de governance 

praktijk waarbij iedereen een eigen gezichtspunt inbrengt.  

- De reacties en verhalen vanuit drie verschillende invalshoeken verdiepen ieders inzicht in het 

governance proces. Als bestuurssecretaris hoor je de invalshoek van de bestuurder en de 

toezichthouder, en omgekeerd horen de bestuurder en toezichthouder de invalshoek van de 

bestuurssecretaris. En van elkaar.   

- Door de verschillende invalshoeken met elkaar te confronteren verdiept de deelnemer 

zijn/haar inzicht in de dynamiek van de praktijk en vindt inspiratie om nieuwe 

handelingsopties te ontwikkelen. 

 

Het bijzondere project ‘Good? Governance in de bestuurskamer’  
Dilemma’s raken zowel de bestuurders en de toezichthouders als ook de bestuurssecretaris, die vanuit 

zijn rol als facilitator en bestuursondersteuner zich midden in het bestuurlijk web bevindt.  
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- Hoe hanteer je de problematiek rond (vijandige) 

overnames en de verschillen van mening 

hierover binnen de RvC, tussen RvC en RvB? 

- Wat doen de commissarissen als de 

aandeelhouders een bestuursvoorstel voor een 

openbaar bod op de aandelen afwijzen?  

- Wat doet een bestuurssecretaris als hij ziet dat 

(sommige) leden van het bestuur niet goed 

functioneren: melden of solidair blijven met het 

bestuur?  

 

Hoe stel je delicate vragen rechtstreeks aan de orde met alle betrokkenen? En hoe doe je dat dan op 

een effectieve manier? Hiervoor start de Stichting GoodGovernance.NU (www.goodgovernance.NU) 

het project ‘Good? Governance in de bestuurskamer’. Een praktijkonderzoek met 

bestuurssecretarissen, bestuurders en toezichthouders om inzicht te krijgen in Good Governance 

dilemma’s en om de deelnemers praktische handvatten te bieden om Good Governance te realiseren.  

Na de bijeenkomst op 30 juni volgen nog drie dialoogsessies: in oktober en december 2017 en in 

maart 2018.  
 

Het project bestaat uit vier gefaciliteerde dialoogsessies. De lessen uit de dialoogsessies 
vormen de input voor het Seminar ‘Good? Governance in de bestuurskamer’. Het project 
heeft als einddoel de publicatie met een overzicht van de veralgemeniseerde 
praktijkvoorbeelden en adviezen voor het verbeteren van de Governance  
 

Stichting GoodGovernance.NU  
De Stichting GG.NU heeft zich als doel gesteld om bestuurders, toezichthouders en andere 

stakeholders te ondersteunen waar het gaat om invulling te geven aan Good governance.  

De Stichting stimuleert een constructieve dialoog over Good Governance om de verborgen kennis uit 

praktijkervaringen aan het licht te brengen. We streven naar een brede beweging om de positieve 

kracht van Good Governance te ontketenen.  www.goodgovernance.nu 
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