Uitnodiging
Verantwoordelijkheid & Verantwoording

Good Governance Programma I ARUBA
Donderdag 1 en vrijdag 2 september 2022
Oranjestad, Aruba
Commissarissen en bestuurders nemen voortdurend beslissingen, leggen hiervoor verantwoording af en
worden er verantwoordelijk en soms zelfs aansprakelijk voor gehouden.
Het tweedaagse programma “Verantwoordelijkheid & Verantwoording” wordt georganiseerd door het
Kenniscentrum van NR Governance (NL) en VANEPS (AUA). Centraal staat de
functie en het belang van good governance bij organisaties in het Caribisch deel van het Koninkrijk.
Beide dagen starten met een actuele keynote, gevolgd door vier interactieve workshops, die tijdens beide
dagen alle vier kunnen worden bijgewoond.
Voor wie
Het programma is ontwikkeld voor commissarissen en toezichthouders, bestuurders en bestuurssecretarissen
van financiële ondernemingen, overheidsgeleerde entiteiten en het bedrijfsleven.
Lancering Toolkit Commissariaat Caribbean
Mevrouw mr. Winnie Sorgdrager zal samen met de heer prof. mr. dr. Frank Kunneman tijdens de eerste dag
van het programma een exemplaar van de “Toolkit Commissariaat Caribbean” overhandigen aan mevrouw mr.
Evelyn Wever-Croes, Minister-President van Aruba en aan de heer Ursell Arends MBA, vicepremier en Minister
van Integriteit, Transport, Natuur en Ouderenzaken.

Programma
Donderdag 1 september 2022, 14.00-19.00 uur
14.00 - 14.30 uur

Inloop & informeel welkom

14.30 - 14.35 uur

Opening & welkom door de heer prof. mr. dr. F.B.M. (Frank) Kunneman, o.m. partner VANEPS, Hoogleraar Burgerlijk Recht en
Corporate Governance, University of Curaçao

14.35 - 14.50 uur

Speech door mevrouw mr. Evelyn Wever-Croes, Minister President van Aruba en de heer Ursell Arends MBA, vicepremier en
Minister van Integriteit, Transport, Natuur en Ouderenzaken

14.50 - 15.20 uur

Keynote “Ontwikkelingen in corporate governance in Aruba”, door de heer Jossy Laclé, Voorzitter van de Commissie Corporate
Governance Aruba

15.20 - 15.30 uur

Overhandiging van het eerste exemplaar van de “Toolkit Commissariaat Caribbean” aan mvrouw mr. Evelyn Wever-Croes, Minister
President van Aruba en de heer Ursell Arends MBA, vicepremier en Minister van Integriteit, Transport, Natuur en Ouderenzaken,
gevolgd door dankwoord

15.30 - 15.35 uur

Uitleg van de indeling van de interactieve workshops

15.35 - 15.45 uur

Break om naar de workshopruimtes te gaan

15.45 - 16.45 uur

1e ronde Workshops 1 t/m 4 – zie Overzicht workshops

16.45 - 17.00 uur

Rouleren

17.00 - 18.00 uur

2e ronde Workshops

18.00 uur

Drinks

Programma
Vrijdag 2 september 2022, 14.00-20.00 uur
14.00 - 14.30 uur

Inloop & informeel welkom

14.30 - 14.35 uur

Welkom door de heer Olaf Smits van Waesberghe, directeur NR Governance

14.35 - 15.10 uur

Keynote “Corporate Governance. Nog een weg te gaan.” door de heer ir. mr. D.J.G. (Donald) de Palm, Directeur Stichting Bureau
Toezicht en Normering Overheidsentiteiten

15.10 - 15.15 uur

Break om naar de workshopruimtes te gaan

15.15 - 16.15 uur

1e ronde Workshops 1 t/m 4 – zie Overzicht workshops

16.15 - 16.30 uur

Rouleren

16.30 - 17.30 uur

2e ronde Workshops

17.30- 18.00 uur

Afsluiting

18.00 - 20.00 uur

Netwerkborrel

Overzicht workshops 1 en 2 september
1 Werkgeversrol van de raad van commissarissen
“De werkgeversrol van de commissaris: een warwinkel, schizofrenie of beide?”
door mr. H. (Hugo) Reumkens, onder meer partner Van Doorne Advocaten,
Samen met mevrouw mr. W. (Winnie) Sorgdrager, Minister van
Amsterdam, voorzitter Stichtingsbestuur Tilburg University en onderzoeker in
Staat van Nederland, wordt de werkgeversrol van commissarissen en
enquêteprocedure door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. toezichthouders verkend. Valkuilen en aandachtpunten worden zichtbaar gemaakt
en interactief met de deelnemers aan de workshop besproken.

2 Toezicht houden bij slecht weer
door prof. mr. dr. F.B.M. (Frank) Kunneman, onder meer partner VANEPS, hoogleraar
Burgerlijk Recht en Corporate Governance University of Curaçao, Lid RvC Maduro &
Curiel’s Bank N.V., Founding Father van het Themis Institute for Governance &
Leadership.

"De rol van de commissaris bij zwaar weer”
Samen met Mevrouw M. (Marion) Kan, Manager Private Banking & Investment
Services CMB en (voormalig) president commissaris Aruba Airport Authority N.V.,
wordt gesproken over de specifieke eisen die aan commissarissen worden gesteld
als de organisatie in zwaar weer belandt. Hoe kan je de voortekenen tijdig
herkennen en er adequaat op inspelen?

3 Zelfevaluatie van de raad van commissarissen
door drs. H.S. (Hans) Bedet, onder meer adviseur beloningen
bestuurders/commissarissen, dga van EvaLite B.V. inzake begeleiden zelfevaluatie
van toezichthouders.

"De verantwoordelijkheid van de RvC bij de jaarlijkse zelfevaluatie”
Samen met mr. dr.Aubrich Bakhuis, fellow bij het Themis
Institute for Governance & Leadership, wordt aandacht besteed aan
Zelfevaluatie Online, een effectieve en efficiënte methode om het gesprek over
de zelfevaluatie van de raad van commissarissen voor te bereiden.

4 Professionalisering van commissarissen en bestuurders
door drs. H. (Hans) van der Molen, onder meer Directievoorzitter Berenschot Groep,
Voorzitter RvT Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

“Professionalisering in en rond de boardroom – er is veel om van te leren”
Samen met mevrouw drs. Y. (Yvonne) H.M. Escalona RA, managing director Visser
Pharma N.V., (voormalig) kantoorvoorzitter Ernst & Young Aruba, lid raad van
commissarissen Centrale Bank van Aruba, (honorair) consul van Zweden, praten
deelnemers onder leiding van Hans van der Molen over het waarom en het hoe van
professionalisering van commissarissen en bestuurders.

Inschrijving & Deelname
U kunt zich aanmelden per e-mail via kits@vaneps.com
De kosten voor het programma, incl. catering tijdens beide dagen, bedragen USD 595, excl. BBO. Ook krijg u als
deelnemer een exemplaar uitgereikt van de Toolkit Commissariaat Caribbean.
Meer informatie
Voor meer informatie over de sprekers en de workshops kunt u contact opnemen met:
Prof. mr. dr. F.B.M. (Frank) Kunneman via kunneman@vaneps.com en
Mr. K. (Katherine) Diaz via kdiaz@nrgovernance.nl.

