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Governance Colleges
Enkele keren per jaar organiseren de NVZD, de NVTZ en Avicenna
Academie voor Leiderschap gezamenlijk de Governance Colleges:
diepgaande en kritische colleges over zorg- en samenlevingsvraagstukken,
waarin thema’s met betrekking tot Goed Bestuur centraal staan.
Dit wordt gecombineerd met onderlinge ontmoetingen tussen
bestuurders en toezichthouders in functie. In elk college staat een actueel
thema centraal, waarover twee topsprekers hun licht zullen laten schijnen.

Woensdag 12 juni 2019
van 16.30 – 20.15 uur
Integriteit in bestuur
bij maatschappelijke uitdagingen

De Governance Colleges vinden steevast plaats aan het einde van de dag
in het midden van het land. Passend in de drukbezette agenda, voor de
files aankomend en na de files vertrekkend. Met een smaakvolle maaltijd
tussendoor. Bedoeld als uitdagende mentale en fysieke ontmoeting
tussen bestuurders en toezichthouders.
Tijdens het Governance College op woensdag 12 juni 2019 staat het
thema ‘Integriteit in bestuur’ centraal. Prof. dr. Zeger van der Wal zal
spreken over integriteit vanuit een wetenschappelijk en filosofisch
oogpunt, dr. Jaap van Ginneken zal het hebben over de invloed van
macht op gedrag.
Frank Seine zal optreden als dagvoorzitter gedurende het College.

Voor eigentijds Toezicht & Bestuur

De Governance Colleges zijn een gezamenlijk initiatief van:

College 1: Integriteit raakt ons

Programma woensdag 12 juni 2019
Het thema ‘integriteit’ raakt vele domeinen binnen het bestuur en kent ook vele
hoedanigheden. Met regelmaat komen er bepaalde kwesties in de openbaarheid.
Sommige blijken na onderzoek gegrond en anderen blijken bij nader inzien een
wassen neus. Van bestuurders en toezichthouders wordt verwacht dat zij leiderschap
tonen en inspelen op maatschappelijke noden. Creativiteit en ondernemend gedrag
wordt daarbij gestimuleerd, waarbij handelingsruimte noodzakelijk is. Altijd binnen
de lijntjes kleuren wordt daarbij niet bepaald gewaardeerd. Daarbij veranderen de
lijntjes ook in de verandering der tijden. Tegelijkertijd (en misschien wel mede
daarom) is de roep naar kaders groot. Hoe ziet het speelveld qua integriteit eruit
waarop het serieuze spel gespeeld wordt en waaraan dient het bestuur zich te
houden om (ook) de reputatie positief te houden?
Gekozen is om dit thema vanuit een tweetal invalshoeken te agenderen. 		
Prof. dr. Zeger van der Wal zal vanuit wetenschappelijk en filosofisch perspectief zijn
licht doen schijnen over het onderwerp ‘integriteit’. Vervolgens wordt in het tweede
college door dr. Jaap van Ginneken gekeken naar de invloed van macht op gedrag.

Integriteit is een cruciaal maar tegelijkertijd ook ongrijpbaar begrip.
Iedereen wil het hebben maar als er aan getwijfeld wordt, heb je een
groot probleem. In zijn lezing neemt prof. dr. Zeger van der Wal u mee
door het nationale en internationale integriteitslandschap. Hij besteedt
daarbij aandacht aan wat integriteit is en welke integriteitsschendingen
zich voordoen. In hoeverre de publieke en private sector daarbij
(moeten) verschillen, is een centraal thema in de lezing. Aan het einde van
zijn verhaal bespreekt Van der Wal oplossingsrichtingen en beleidsinstrumenten,
waarbij ook internationale voorbeelden langs komen.

Prof. dr. Zeger van der Wal

In zijn internationale onderzoek, onderwijs en advieswerk, houdt prof. dr. Zeger van
der Wal zich met veel passie bezig met dit thema. Prof. dr. Zeger van der Wal is Ien
Dales Hoogleraar aan de Universiteit Leiden en het CAOP en Universitair Hoofddocent
aan de National University of Singapore, de beste universiteit van Azië. Hij is daarnaast
werkzaam als zelfstandig bestuurskundig adviseur. Zeger is een veelgevraagd
internationaal spreker, onderzoeker, trainer en adviseur. Hij publiceerde meer dan 100
artikelen, boeken, onderzoeksrapporten en columns in kranten en tijdschriften, en
heeft diverse onderzoeks- en onderwijsprijzen op zijn naam staan. Zijn consultancy en
executive education portfolio omvat meer dan 50 opdrachten in 20 landen.

College 2: Invloed van macht op leiderschap

Macht en leiderschap zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.
Maar macht maakt ook dat we ons anders gaan gedragen. Wat zijn
de condities die deze verandering voeden en hoe kunnen we ervoor
zorgen dat macht geen negatieve invloed krijgt op ons gedrag en onze
keuzes? En waaraan herken je de verandering bij anderen? Bepaalde
intrinsieke en extrinsieke systemen kunnen ons helpen om wel integer
te blijven.

Dr. Jaap van Ginneken

Dagvoorzitter tijdens dit Governance College is Frank Seine. Frank is directeur van
Avicenna Academie voor Leiderschap en als regiepartner onder meer verantwoordelijk
voor de NVTZ Academie (zorg), VTOI-NVTK Academie (onderwijs en kinderopvang) en
VTW Academie (woningcorporaties).

De Governance Colleges zijn een gezamenlijk initiatief van:

Dr. Jaap van Ginneken studeerde sociale psychologie en promoveerde cum laude in
de massapsychologie. Hij was jarenlang associate professor aan de Universiteit van
Amsterdam en aan de Ceram International Business School in Nice. Momenteel is
Jaap van Ginneken woonachtig in Frankrijk. Hij publiceerde twintig boeken in vijf
talen. Van Ginneken is een veelgevraagd spreker over sociale psychologie. Hij schreef
onder andere het boek ‘Verleidingen aan de top’ over de psychologische transformatie
die mensen doormaken als ze een hoge positie bereiken.

Woensdag 12 juni 2019

Locatie

Integriteit in bestuur
bij maatschappelijke uitdagingen

centraal gelegen locatie: Conferentiecentrum Drakenburg,

De Governance Colleges worden georganiseerd op een inspirerende,

Doctor Albert Schweitzerweg 1 te Baarn.

Doelgroep
De Governance Colleges zijn bedoeld voor bestuurders en toezichthouders in
functie, die op zoek zijn naar inspiratie, reflectie en ontmoeting.
Programma Governance Colleges
Kosten

16.30 uur

Ontvangst

17.00 uur

Opening door dagvoorzitter

• Losse deelname voor één persoon

17.15 uur

College 1: prof. dr. Zeger van der Wal

• Met twee personen vanuit mijn organisatie waarvan één in de			

18.15 uur

Dinerbuffet

19.15 uur

College 2: dr. Jaap van Ginneken

• Losse deelname voor twee personen

€ 345,-

20.15 uur

Afsluiting en Borrel

• Losse deelname voor drie personen

€ 475,-

functie van bestuurder en één in de functie van toezichthouder

€ 195,-

€ 325,-

BTW is niet van toepassing.
Aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden voor de Governance Colleges kunt u kijken
op www.governancecolleges.nl of bellen naar 0570 – 76 00 00.
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