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Met energie de boardroom in
Durf jij de sprong te wagen?
Februari, Landgoed Dijnselburg te Zeist

Filosofie & ambitie
Als Directeur of senior manager binnen uw organisatie heeft u veelal te
maken met een Raad van Commissarissen/Toezicht (RvC). ART helpt u
succesvoller te worden in uw rol naar de RvC. U leert, van binnen uit en
van buiten, hoe het er in een RvC toegaat, wat zij belangrijk vinden, wat
zij van uw presentatie vinden, hoe zij tot besluitvorming komen en welke
belangen er spelen. Door ART wordt u zich daar veel meer van bewust
en kunt u er beter op inspelen. Voor velen een mooie aanvulling op hun
curriculum en een verdere verbreding van ervaring en hopelijk het
ontginnen van tot dan toe onbenut potentieel.
De Raad van Commissarissen/Toezicht (RvC) heeft als wettelijke taak
toezicht te houden op het beleid van het bestuur, op de algemene gang
van zaken van de organisatie en staat het bestuur met raad ter zijde.
Tevens vervult de RvC de werkgeversrol van het bestuur. Deze taken en
verantwoordelijkheden evenwichtig uitvoeren is een vak geworden. Daar
horen kennis en relevante ervaring bij. De Axyos Round Tables (ART)
gaan u hierbij helpen.
Tot de ART doelgroep behoren:
• Directeuren en senior managers die regelmatig met uw RvC in
gesprek zijn, en
• Aankomende en/of net aangetreden Commissarissen /
Toezichthouders, en
• Directeuren en senior managers met de ambitie om deze rol in
de nabije toekomst te gaan vervullen.
ART heeft hierbij als uitgangspunt voor het denken en doen van
commissarissen gekozen voor een vijftal Sustainable Development Goals
(SDG’s) van de Verenigde Naties (VN).
In 2015 ondertekenden 193 wereldleiders van de VN het document
waarin 17 SDG’s zijn opgenomen. Deze SDG’s moeten ervoor zorgen dat
onze wereld in 2030 een betere plek is om te leven. Door het formuleren
van slimme vragen wordt de ART deelnemer beter bekend en bekwamer
met deze SDG’s. Daarmee wordt het toepassen ervan bij dilemma’s in de
RvC/RvT de normaalste zaak van de wereld. U wordt hiermee in staat
gesteld een positieve wending te geven aan de richting van uw
organisatie in lijn met de mondiale agenda en aan een bewuste toekomst
voor ons allemaal.

Meerwaarde
ART heeft de volgende 5 SDG’s gekozen:
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Kwaliteit van educatie
Duurzame en betaalbare energie
Minder ongelijkheid
Duurzame consumptie & productie
Klimaatverandering aanpakken

Deze SDG’s zijn in samenwerking met een aantal vooraanstaande
multinationals gekozen om ze concreet en smart toepasbaar te maken
voor het besturen van bedrijven en organisaties. Een verbreding van
deze SDG’s in de toekomst is goed mogelijk.

“All the SDG’s come down to education…”
- Malala Yousafzai
Winnaar Nobelprijs voor de vrede 2014
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Het programma van ART bestaat uit 6 leermodules en wordt ingeleid
door vooraanstaande experts, ervaringsdeskundigen van naam en door
studenten van de “Young Advisory Group“. Het is nadrukkelijk de
bedoeling dat de dialoog tussen docenten en deelnemers zo snel en goed
mogelijk tot stand komt. Door deze co-creatie wordt de persoonlijke
leerontwikkeling optimaal benut. Mede door de bijdrage van deze
studenten ontstaat een verfrissende reflectie bij de deelnemers en wordt
het kritisch intellect op hedendaagse thema’s aangesproken.
Ter voorbereiding krijgt iedere deelnemer een intakegesprek over
persoonlijk te behalen leerdoelen en zal er digitaal een uitgebreid
assessment afgenomen worden. Vervolgens worden de persoonlijke
resultaten en leerdoelen besproken in een gesprek met de assessor van
TTI Succes Insights.

Exclusiviteit
E
Significant voor dit programma is dat ART iedere geselecteerde
deelnemer een passende stageplek wil bieden binnen een RvC.
Om de exclusiviteit hoogstaand te houden en de scope te bewaken
kunnen er maximaal 15 deelnemers participeren aan dit programma.
Hiermee wordt een zo groot mogelijke mate van maatwerk voor
deelnemers bereikt.

Thema’s
✓

Governance

✓

Rolvervulling, Stakeholders en MVO

✓

Strategie, Disruptie en Verdienmodellen

✓

HRM en Verandermanagement

✓

De CFO: Finance, Risk management en Cybersecurity

✓

Board dynamics, besluitvormingsprocessen en rollenspel

De 6 ART dagen in 2018 zijn: 8/2 - 8/3 - 12/4 - 17/5 - 7/6 en 5/7.
Alle dagen starten om 15.30 uur en eindigen om 21.00 uur bij Axyos op
Landgoed Dijnselburg te Zeist.
Doel van ART is om uw eigen droom in de rol als Commissaris/
Toezichthouder concreet te maken. U krijgt daarvoor ‘state-of-the-art’
kennis en discussie aangereikt door experts en ervaringsdeskundigen
van naam, en door YAG studenten op relevante onderwerpen voor dit
veeleisende en maatschappelijk relevante vak.

Tarief : een Life time investment
De kosten voor deelname aan deze unieke leergang bedragen €6.950,excl. BTW. Voor deelnemers die de leergang uit eigen portemonnee
betalen is, in overleg, maatwerk mogelijk. Bij de kosten zijn inbegrepen
persoonlijke begeleiding, toegang tot het digitale portal, een exclusieve
stage en een uitgebreid assessment inclusief EQ test. Met ART zijn
onder voorwaarden PE punten te behalen.

Life time investment

Bruggenbouwers
Theorie & praktijk
ART komt tot stand in samenwerking met onder andere de volgende
personen:
Jaap Winter

Voorzitter CvB Vrije Universiteit

Henk Breukink

Commissaris ING en Counseler

Charlotte Insinger

Commissaris Delta en Toezichthouder
Hogeschool Rotterdam

Wim van de Goorbergh

Commissaris DELA en NIBC

Claartje Bulten

Hoogleraar Ondernemingsrecht Radboud
Universiteit Nijmegen en Kroonlid SER

Corjo Janssen

Hoogleraar Rechtsgeschiedenis & Burgerlijk recht
Radboud Universiteit Nijmegen

Theo Huibers

Hoogleraar Universiteit Twente en Managing
Partner Thaesis

Hans van der Loo

EU Stem Coalition

Wouter ten Have

Hoogleraar VU en Managing Partner
Ten Have Change Management

Ronald van Weegen

Senior HR Learning & Development professional

Hans Go

Auteur van “Wat zeggen die cijfers eigenlijk?”

Yuri Bobbert

CISO bij NN Group

Rob Meuter

Raad van Toezicht KNRM

Paul van der Vliet

TTI Succes Insights en Eternity communicatie

YAG

Bachelor en Master studenten van de EUR
Rotterdam en de TU Delft

What’s in it for me ?
Doel van het ART programma is om uw eigen droom in de rol als
Commissaris/Toezichthouder concreet te maken. U krijgt daarvoor
‘state-of-the-art’ kennis en discussie aangereikt door experts,
ervaringsdeskundigen van naam en door YAG studenten op relevante
onderwerpen voor dit veeleisende en maatschappelijk relevante vak.
Als Manager of Directeur bent u effectiever geworden in de omgang met
uw toezichthouders en is zoveel mogelijk onbenut potentieel ontsloten.
Tegelijkertijd wordt u door het realiseren van uw persoonlijk
ontwikkelplan in staat gesteld uw rol eigentijds en effectief in te vullen.
Via onze alumni programma’s (online en fysiek) blijven wij
u voortdurend voeden met relevante ontwikkelingen en
best-practices. Zo ontstaat onze nieuwe community. Met
ons ART programma bent u optimaal voorbereid op iedere
uitdaging in uw vakgebied.
•
•

Nu aanmelden is al op 8 februari 2018 starten met uw
toekomst als gesprekspartner voor de RvC dan wel als lid
van een RvC
Er is beperkt plaats; meldt u zich zo snel mogelijk aan!

ART heeft een Raad van Advies ingesteld, bestaande uit:
Maartje Bouvy
Joris Kersten
Jan Hendrik Ockels
Kees van der Waaij
Voor verdere informatie gelieve contact op te nemen met
Martin Meijer, telefoon 06 - 553 64 737 of art@axyos.nl

