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Geachte dames en heren, 

Graag nodigen wij u uit voor de 7e Beyond Board|Besturen onder druk op 3 april 2017 op het 

Mediapark te Hilversum. Onze gast is Claudia Zuiderwijk, onder andere vm. algemeen directeur 

PinkRoccade Nederland, vm. voorzitter Raad van Bestuur Tergooiziekenhuizen, vm. interim-

president directeur ProRail, vm. lid Raad van Bestuur Indaver. Op dit moment is zij voorzitter Raad 

van Bestuur Kamer van Koophandel en commissaris bij KPN en APG Groep. 

Wij hebben Claudia Zuiderwijk gevraagd om met u en een 

select gezelschap in gesprek te gaan over bestuurlijke 

vraagstukken en dilemma’s waarmee zij de afgelopen jaren is 

geconfronteerd als bestuurder en commissaris. 

Zij vertelde ons in een voorgesprek hoe moeilijk het is om in 

een crisis de belangrijke stakeholders op positieve wijze 

te laten meepraten en daarmee een gunfactor op te bouwen, 

zowel intern in de organisatie als daarbuiten. Je doet er goed 

aan regelmatig reflectie in te bouwen. 

Wat kunt u verwachten? 

De mogelijkheid inzichten aan te scherpen over besturen in omstandigheden waarin bestuurders en 

toezichthouders door persoonlijke en bestuurlijke afwegingen druk ervaren bij het vinden van de 

goede oplossing. Deelnemers kunnen door inbreng van eigen vragen verbinding leggen met hun eigen 

praktijk. De formule biedt unieke mogelijkheden om met uw opdrachtgever of collega-bestuurder te 

reflecteren aan de hand van het gesprek over 'Besturen onder druk'. Het gesprek vindt plaats 

onder The Chatham House Rule.  
 

Het programma start om 16.00 uur met een gesprek met Claudia Zuiderwijk. Om 18.00 uur is Beyond 

Board afgelopen en is er een borrel om met elkaar na te praten. 
 

Deelnamekosten zijn € 250,- (ex BTW). Voor dit bedrag vragen wij u een bestuurder als 

introducé mee te nemen. Wilt u een derde persoon meenemen dan betaalt u € 100,- extra (dus € 

350,- voor 3 personen). Een deel van uw bijdrage gaat naar een door Claudia Zuiderwijk gekozen 

goed doel, The Colour Kitchen. 
 

Klik hier om uw aanmelding door te geven 

 

http://beyondconsultancy.nl/website/wp-content/uploads/De-Chatham-House-Rule.pdf
http://www.thecolourkitchen.com/
http://www.eventsinbusinessregistratie.nl/93609/subscribe?invitation_key=VFhrL0Je0sftGXie45SLfihJOTM2MDkKSTI5MDE1CkkzOTc5MDgyClZjb3IuZGVmZXl0ZXJAYmV5b25kY29uc3VsdGFuY3kubmwKcDEKTlMncClceDFmXHhhZVx4YWRceGM1XHhiYUVceDhjXHgwM2RceDBiXHhmZDA6N1x4ZGRceGZmXHhjMVx4Y2VceGRiXHhiMjFceGM4XHhlN1x4MDImXHhkMFx4YzZceGI4XHgwYkEnCnAyCnRwMwou&survey_id=81474
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Praktische informatie 

Datum: maandag 3 april 2017 

Tijd: 

15.30 Ontvangst 

16.00 Start Beyond Board 

18.00 Borrel 

19.00 Einde 

Locatie: Mediapark Hilversum 

Kosten: € 250,- (excl. BTW). Voor dit bedrag mag u een bestuurder als uw gast meenemen. Van uw 

bijdrage is een deel bestemd voor een goed doel, gekozen door de gastspreker. 

Team Beyond Consultancy i.s.m. Stichting GoodGovernance.NU 

Monique Bellersen 
Cor de Feyter 
Ab van der Hulst 
Anne S. de Jong 
Carolien de Monchy 
Charles de Vries (06-51590602) 

www.beyondconsultancy.nl  

Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen klik hier 

  
 

       
    

 

http://www.goodgovernance.nu/
file:///C:/Users/Cor/Documents/!FTSC/!2017/!Projecten/!2017/!Beyond/Cooperatie/B-BR/3%20april%202017/www.beyondconsultancy.nl
mailto:jdrekers@eventsinbusiness.nl?subject=uitschrijven&body=Haal%20me%20uit%20het%20mailbestand.

