
Een paar jaar geleden was ik een van de eerste deelnemers aan de
kennismakingssessies over toezicht. Ik was pas afgestudeerd en had
grote interesse in toezicht. Ik was blij verrast dat er een laagdrempelige
manier was om kennis te maken met toezicht. Normaal duurt het jaren
voordat een RvT of RvC een mogelijkheid is maar via Governance by
Meaning (GbM) kwam die kennismaking eerder. Afgelopen jaar heb ik
meegedaan aan het GbM traject. Ik heb het als enorm uitdagend en
leerzaam ervaren. Het gesprek aangaan met doorgewinterde
toezichthouders, maar ook het ontmoeten van allerlei nieuwe mensen
was een bijzondere ervaring. Ik raad het zeker aan om deel te nemen
aan GbM omdat je gedwongen wordt uit je comfort zone te stappen,
nieuwe en vooral verschillende mensen leert kennen en persoonlijke
groei doormaakt. Als kers op de taart ben ik dit jaar toegetreden tot de
Raad van Toezicht van een kinderopvang. 

Priyanka - gestart met het New Governance Member programma in
2020. 

te investeren in je kennis- en competentieontwikkeling op gebied van
Governance;
je in contact te brengen met ons netwerk van potentiële en
bestaande toezichthouders;
ervaring op te doen door één jaar mee te draaien met een Raad van
Toezicht;
je te helpen met vacatures voor een RvC, RvT of RvA. 

Governance by Meaning heeft de ambitie om het toezicht van
organisaties te vernieuwen, verfrissen en veranderen. We willen
verjonging in de boardroom, toezichthouders die als team groeien, die
werken aan eigen ontwikkeling en die vanuit hun kennis en ervaring een
bron van inspiratie zijn voor de organisatie en het bestuur.

Met een enthousiaste groep van ruim 25 deelnemers zijn we in 2021
gestart met het New Governance Programma. In de tweede helft van
2021 is er de ruimte voor enkele nieuwe deelnemers.
 
New Governance Members zijn startende of aspirant toezichthouders
die de ambitie hebben om de wereld van toezicht te vernieuwen,
verfrissen, verbeteren en verjongen. 

De ambitie van Governance by Meaning is om jouw kans op een rol als
toezichthouder flink te vergroten. Dit doen we door:

  

MEEDOEN?

PROGRAMMA

Governance Mentoring: ontmoet online bestuurders en
toezichthouders die actief zijn in de wereld van toezicht en die jou
persoonlijk willen ondersteunen in je ambitie om te groeien als
toezichthouder.

Fraude en bedrog: hoe voorkom je het als toezichthouder en hoe
handel je als je ermee geconfronteerd wordt?

Old boys network of transparante arbeidsmarkt: hoe vind ik het
beste een nieuwe rol als toezichthouder? 

Toezicht in bedrijven met private equity aandeelhouders, familie
bedrijven, start-ups en scale-ups. 

Het dilemma van het op de bestuurdersstoel zitten als
toezichthouder. 

World of Governance: ontmoet bestuurders en toezichthouders die
actief zijn in de wereld van toezicht. Met de NGM market:
matchmaking tussen organisaties en toezicht talent. 

Het programma bestaat uit maandelijke Governance Masterclasses.
Deze Governance Masterclasses zijn een combinatie van inhoudelijke
verdieping, ervaren toezichthouders en bestuurders die als gastspreker
hun ervaring delen en vooral samen aan de slag met casuïstiek! Start je
in de zomer van 2021, dan geldt voor jou dat het programma doorloopt
tot de zomer van 2022. 

8 juli (Online) 15-18 uur Zoom 

27 augustus (Online) 15-18 uur Zoom

23 september (Live) 15-18 uur Utrecht

28 oktober (Online) 15-18 uur Zoom

25 november (Online) 15-18 uur Zoom

10 december (Live) 15-18 uur Utrecht

De inhoud van het programma in 2022 volgt later. 

PROGRAMMA VOOR
 NEW GOVERNANCE MEMBERS 

- start zomer 2021

Deelname aan het Governance Programma 2021 vraagt een investering van
600 euro exclusief btw per jaar. Naast de Governance sessies zijn alle events
van WeShareTalent inclusief en heb je toegang tot het netwerk van Governance
mentoren.

Stuur een mail naar sabine@wesharetalent.com voor meer informatie en om je
aan te melden. 

NEW GOVERNANCE MEMBER 

ERVARINGEN VAN EEN DEELNEMER


