PROGRAMMA
MASTERCLASS STARTENDE TOEZICHTHOUDER
2022
Inleiding
Medisch specialisten nemen in toenemende mate verantwoordelijkheid voor besturing, toezicht en
governance van instellingen in en buiten de medische sector. Dat is in lijn met de steeds breder
gedragen opvatting dat artsen maatschappelijke rollen vervullen en hun loopbaan buiten het eigen
ziekenhuis verbreden.
Doelgroep
Medisch specialisten die zitting hebben of willen nemen in een raad van toezicht of raad van bestuur;
medici die in de verschillende gelaagdheden in het ziekenhuis te maken hebben met eigen
governance-structuren.
Cursusleiding
De cursusleiding is in handen van Joost de Bie, cursusleider, kinderarts, lid RvT BovenIJ ziekenhuis en
Yulius GGZ.
Docenten




dr. Stefan Peij, (Governance University)
mr. Tessa van den Ende, advocaat en partner bij Nysingh
drs. Puck Dinjens, Governance in Balans en van origine arbeids- en organisatie psychloog en
veranderkundige
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13.30 – 14.00 Inloop
14.00 – 14.30 Intro op programma, rondje voorstellen, kort leerdoelen inventariseren
Cursusleider: Joost de Bie
14.30– 15.30

Het nine box model als context voor goed bestuur, toezicht en governance
Docent: Stefan Peij

15.30 – 17.00 Goed toezicht in de praktijk
Docent: Tessa van den Ende
17.00 – 17.45 Soep met brood
17.45 – 18.15 Effectief vragen stellen en interveniëren
Docent: Puck Dinjens
18.15 – 20.15 Effectief vragen stellen en interveniëren
Docent: Puck Dinjens
20.15

Evaluatie en borrel

Voor literatuur en voorbereiding verwijzen wij u graag naar onze cursistenpagina.

Over de sprekers
drs. Joost de Bie
Joost is kinderarts en medisch manager kwaliteit en veiligheid in het St Antonius Ziekenhuis
in Nieuwegein.
Daarnaast is hij sinds 2012 lid van de raad van toezicht van het Boven IJ ziekenhuis in
Amsterdam-Noord en sinds 2015 lid van de raad van toezicht van Yulius GGZ Dordrecht.
Van 2010 tot 2014 zat hij in de raad van toezicht van het Oogcentrum Noord Holland.
dr. Stefan Peij
Stefan is directeur van Governance University.
Hij heeft de GU in 2005 opgericht en opleidingen voor commissarissen, bestuurders,
secretarissen en andere governance-professionals opgezet in binnen- en buitenland. Hij
verzorgt regelmatig inleidingen over ontwikkelingen in board room en maatschappij, one en
two tier modellen en de commissaris van de toekomst.
mr. Tessa van den Ende
Tessa is sinds 2000 in hart en nieren advocaat en adviseert, procedeert, publiceert en
doceert onder andere over governance, goed bestuur en toezicht en de samenwerking
tussen de verschillende onderdelen van de cure – en care-organisaties. Regelmatig verzorgt
zij voordrachten en lezingen en publiceer ze in vakbladen. Sinds 2009 is zij advocaat/partner
Zorg bij Nysingh advocaten-notarissen N.V. Van 2000 tot 2005 is zij vijf jaar verbonden
geweest aan een groot kantoor te Rotterdam.
drs. Puck Dinjens
Puck is programmadirecteur van de programma's voor commissarissen en bestuurders.
Puck heeft jarenlange ervaring in het professionaliseren, adviseren en begeleiden van
commissarissen, toezichthouders en directievoorzitters bij governancevraagstukken in
diverse (publieke en private) sectoren. Daarbij begeleidt zij de jaarlijkse zelfevaluatie of
adviseert zij ten aanzien van samenstelling van en samenwerking van de board. Door haar
achtergrond als arbeids- en organisatie psychloog en veranderkundige heeft zij niet alleen
aandacht voor de formeel-inhoudelijke aspecten van governance, maar beslist ook voor
cultuur en gedrag. Dat betekent dat zij in haar werk formele kennis inbrengt en de dialoog
en reflectie stimuleert, om de effectiviteit van bestuur en toezicht in de breedte te
versterken.

Orteliuslaan 750 – 3528 BB UTRECHT | Postbus 8153 – 3503 RD UTRECHT I KVK 30251231
(030) 247 4197 | info@academiems.nl | www.academiemedischspecialisten.nl

