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Week van het 
Commissariaat

Voor commissarissen en  
bestuurders in de Carribean

NR Governance  en Themis Institute organiseren 

van maandag 23 t/m vrijdag 27 januari 2023 de 

Week van het Commissariaat op Curaçao. 

Een commissariaat is een verantwoordelijke rol 

en een verrijkende ervaring. 

Verantwoordelijk, omdat aansprakelijkheden 

steeds zwaarder gaan wegen. En verrijkend, 

omdat het samenspel tussen de commissarissen 

onderling en tussen de RvC en de bestuurders 

een steeds belangrijker plaats inneemt in de 

boardroom. 

Ontwikkelingen in de wereld om ons heen 

kennen geen grenzen dus ook de commissarissen 

en bestuurders in het Caribisch deel van het 

Koninkrijk worden hiermee geconfronteerd. 



Voor wie
Deze leergang is een stimulans voor iedereen 

die zich wil verdiepen en bekwamen in Good 

Governance. Het is een uitdagende stap in de 

persoonlijke carrière, zeker voor:

•  Commissarissen en bestuurders – Zowel 

zittende commissarissen en bestuurders als 

professionals die op het punt staan een  

commissariaat te aanvaarden.

•  Bestuurssecretarissen – Bestuurssecretarissen 

die in de dagelijkse praktijk te maken hebben 

met een RvC en een raad van bestuur.

•  Ondernemers en eigenaren van (familie)  

bedrijven zonder RvC – Veel bedrijven komen in 

een fase waarin een RvC gewenst is of wordt 

voorgeschreven. Voor deze ondernemers en 

eigenaren biedt dit programma een bijzonder 

brede en inzichtelijke oriëntatie wat de taken 

en verantwoordelijkheden zijn van een RvC dan 

wel een raad van advies.

•  Nieuw talent voor toezicht – De rol van com-

missaris kan voor de aankomende generatie 

een interessante toevoeging of volgende stap 

zijn in de loopbaan. De leergang ‘Introductie  

op het Commissariaat’ is dé manier om een 

goed beeld te krijgen wat het betekent om 

commissaris te worden en te zijn of er in de 

praktijk mee te maken te krijgen.

»  Op basis van de aanmeldingen streven  

wij een diverse groep deelnemers na.

Weekprogramma
MAANDAG 23 JANUARI &  

DINSDAG 24 JANUARI 2023 

-  2-daagse Leergang Good Governance  

in de Caribbean, NR Governance

WOENSDAG 25 JANUARI 2023

-  Masterclass ‘Finance voor  

commissarissen en bestuurders’,  

Arcas Partners

-  ‘Dag van het Commissariaat’,  

Themis Institute, De GalanGroep, VANEPS 

- Netwerk event

DONDERDAG 26 JANUARI 2023

-  Masterclass ‘Een jaar uit het leven  

van een vrouwelijke commissaris’,  

NR Governance 

-  Lunch voor genodigden met keynote speaker

VRIJDAG 27 JANUARI 2023

-  ‘Introductie op het commissariaat’ voor Young 

Professionals, NR Governance

-  Masterclass ’Cybersecurity op de  

agenda van bestuur & toezicht’,  

Arcas Partners

Korting mogelijk
Bij deelname aan twee modules* uit het  

weekprogramma, geldt een korting van 10%. 

Bij deelname aan drie of meer modules*  

ontvangt u 15% korting. 

* Met uitzondering van ‘De Dag van het Commissariaat’



Programma
2-DAAGSE LEERGANG GOOD GOVERNANCE IN 

DE CARIBBEAN 

MAANDAG 23 & DINSDAG 24 JANUARI 

09:00 – 12:30 UUR EN 13:30 – 17:00 UUR

Het curriculum bestaat uit verschillende modules, 

waarin de volgende onderwerpen aan de orde 

komen:

•  Wet- & regelgeving en governance codes in de 

Caribbean

•  Rollen & verantwoordelijkheden van bestuur & 

toezicht en de zelfevaluatie

• Een dag uit het leven van een commissaris

• Strategieontwikkeling door bestuur en toezicht

• Informatievoorziening versus informatiegaring

• De rol van externe toezichthouders (regulators)

•  Boardroom Dynamics voor commissarissen en 

bestuurders, inclusief Drijfverentest

-  Prijs voor deze 2-daagse leergang ANG 2.950,-.

-  De leergang wordt afgesloten met de uitreiking 

van het Certificaat van Deelname.

-  Deelnemers aan deze 2-daagse leergang 

hebben kosteloos toegang tot de Dag van het 

Commissariaat en het Netwerk event op 

woensdag 25 januari vanaf 15.00 uur. 

MASTERCLASS ‘FINANCE VOOR  

COMMISSARISSEN EN BESTUURDERS’

WOENSDAGMORGEN 25 JANUARI 

09:00 – 12:30 UUR

Interactieve en praktische masterclass met 

onderwerpen zoals 

•  Rollen & verantwoordelijkheden van de audit-

commissie

•  Balans, winst- & verliesrekening en jaarverslag

•  Betekenis risicomanagement en internal audit.

Deelnemers krijgen een korte casus toegestuurd 

met het verzoek deze van tevoren door te lezen.

-  Prijs voor deze Masterclass ANG 790,-.

-  Deelnemers aan deze Masterclass hebben 

kosteloos toegang tot de Dag van het  

Commissariaat en het Netwerk event op 

woensdag 25 januari vanaf 15.00 uur.



DAG VAN HET COMMISSARIAAT

WOENSDAGMIDDAG 25 JANUARI 

15:00 UUR – 17:30 UUR

Traditioneel is de ‘Dag van het Commissariaat’ 

jaarlijks in de laatste week van november. Thans 

wordt dit drukbezochte event gepresenteerd als 

(afzonderlijk) onderdeel in de ‘Week van het 

Commissariaat’.

Het thema van de ‘Dag van het Commissariaat’ 

is dit jaar ‘De commissaris in een internationale 

omgeving’. Veel organisaties in Curaçao zijn 

internationaal georiënteerd. Dat kan naar voren 

komen in een of meer buitenlandse aandeel- 

houders, buitenlandse cliënten en afnemers en 

ook, niet op de laatste plaats, internationaal 

samengestelde raden van commissarissen. 

Samen met een panel van deskundige lokale 

bestuurders en commissarissen die gewend  

zijn om in een internationale omgeving te  

functioneren, verkennen Frank Kunneman en  

Bill Said de verschillende vragen en uitdagingen 

waarmee zij dagelijks te maken hebben.  

Voertaal: Engels.

-  Prijs voor de ‘Dag van het Commissariaat’ 

bedraagt ANG 180,-.

-  Deelnemers aan de 2-daagse leergang en/of 

masterclasses hebben kosteloos toegang tot 

deze ‘Dag van het Commissariaat’ en het 

Netwerk event.

EEN JAAR UIT HET LEVEN VAN EEN  

VROUWELIJKE COMMISSARIS

DONDERDAGMORGEN 26 JANUARI 

09:00 – 12:00 UUR

Twee vrouwelijke commissarissen besteden op 

een interactieve wijze aandacht aan de waarde 

van feminiene en masculiene competenties in de 

boardroom. 

Deze Masterclass bestaat uit een inleiding  

(1 uur) gevolgd door discussie, intervisie en 

inbreng van eigen ervaringen van de deelnemers 

(2 uur). Ook interessant voor mannelijke  

commissarissen en bestuurders. 

-  Prijs voor deze Masterclass: ANG 790,-.

-  De Masterclass wordt afgesloten met de 

uitreiking van het Certificaat van Deelname.

-  Deelnemers aan deze Masterclass hebben 

kosteloos toegang tot de ‘Dag van het  

Commissariaat’ en het Netwerk event op 

woensdag 25 januari vanaf 15.00 uur. 



LUNCH VOOR GENODIGDEN 

DONDERDAGMIDDAG 26 JANUARI 

12:00 – 13:30 UUR

Met een keynote van mevrouw mr. W. (Winnie) 

Sorgdrager. Minister van Staat van Nederland, 

voormalig Minister van Justitie in Nederland.

‘INTRODUCTIE OP HET COMMISSARIAAT VOOR 

YOUNG PROFESSIONALS’

VRIJDAGMORGEN 27 JANUARI

09:00 – 12:00 UUR

Een speciale sessie voor young professionals die 

op weg zijn naar de boardroom.

Deze Masterclass wordt deels plenair gehouden 

en deels in break-out sessies met meerdere 

docenten.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

•  Wat is bestuur, wat is toezicht en hoe zijn de 

rollen en verantwoordelijkheden verdeeld?

•  Wet- & regelgeving en governance codes

•  Competenties van een commissaris

•  Hoe word je commissaris?

-  Prijs voor deze Masterclass bedraagt  

ANG 180,-.

-  De Masterclass  wordt afgesloten met de 

uitreiking van het Certificaat van Deelname.

-  Deelnemers aan deze sessie hebben kosteloos 

toegang tot de Dag van het Commissariaat en 

het Netwerk event op woensdag 25 januari 

vanaf 15.00 uur. 



MASTERCLASS ‘CYBERCRIME OP DE AGENDA 

VAN BESTUUR & TOEZICHT’

VRIJDAGMORGEN 27 JANUARI

09:00 – 12:00 UUR

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:  

•  Betekenis en impact van cybercrime voor  

de organisatie

•  Rol van de RvC en met name de Audit  

Commissie 

•  Mogelijkheden om cybercrime te  

voorkomen en/of te mitigeren

-  Prijs voor deze Masterclass bedraagt  

ANG 790,-.

-  Deelnemers aan deze 2-daagse Leergang Good 

Governance hebben kosteloos toegang tot de 

Dag van het Commissariaat en het Netwerk 

event op woensdag 25 januari vanaf 15.00 uur. 



Sprekers, 
docenten & trainers
Onze sprekers, docenten en trainers zijn  

afkomstig uit zowel het Caribisch deel van het 

Koninkrijk als uit Nederland. Zij zijn ervaren 

commissarissen, bestuurders en/of professionals 

op specifieke kennisterreinen die zich met 

ambitie en enthousiasme inzetten voor de 

professionalisering van het commissariaat.

Aan het programma zullen onder andere  

deelnemen:

•  De heer mr. dr. Aubrich Bakhuis, Fellow van 

Themis Institute for Governance & Leadership, 

gastdocent corporate governance aan de 

University of Curaçao en in het International 

Post-Master Accountancy Program van de 

Tilburg University. 

•  De heer mr. Huib Bartels, Adviseur  

NRGovernance op het gebied van search, 

boardroom advies en zelfevaluatie en docent 

NR Academy op het gebied van soft skills, 

Consulent Van Ede & Partners, Voorzitter van 

Stichting Wassenaarse Zorgverlening, Voorzitter 

van Vermogensfonds op gebied van onderwijs 

en, tot voor kort, lid bestuur Stichting  

Madurodam en voorzitter Stichting Madurodam 

Kinderfonds.

•  Mevrouw mr. Annelies de Groot Kooijman, 

Adviseur NR Governance op het gebied van 

search, boardroom advies en zelfevaluatie en 

docent NR Academy op het gebied van Good 

Governance, Voorzitter RvC van Danone Baby 

and Medical Nutrition Nederland B.V., Voorzitter 

RvC van UPS Supply Chain Services Nederland 

B.V., Vicevoorzitter RvC van Astellas Pharma 

Europe B.V.

•  Mevrouw Neysa Isenia, MSc., RA, Chief Financial 

Officer van Aqualectra Utility N.V., commissaris 

bij Curaçao Industrial & International Trade 

Development Company (CURINDE) N.V.  

•  De heer Prof. Dr. Frank Kunneman, onder meer 

Partner VANEPS, Hoogleraar Burgerlijk Recht en 

Corporate Governance University of Curaçao, 

Lid RvC van Maduro & Curiel’s Bank N.V., 

Founding Father van het Themis Institute for 

Governance & Leadership.

•  De heer drs. Robbert Kroon, onder meer 

bestuurder van de Galan Groep en bestuurder 

en tevens Founding Father van het Themis  

Institute for Governance & Leadership.

•  De heer Bill Said, Lid Raad van Bestuur van 

Maduro & Curiel’s Bank N.V.

•  De heer mr. Clemens van Slingerland, onder 

meer HR Director EMEA Hunter Douglas,  

Lid RvC van Bankiva/Plukon Food Group,  

Lid RvC van Oasen Drinkwater, Lid RvC Bureau 

Zuidema.

•  Mevrouw mr. Winnie Sorgdrager, Minister  

van Staat, Voorzitter Bestuur van Stichting 

Nationaal Register. 

•  Mevrouw mr. Sueena Francisco, Partner  

OX & WOLF Legal Partners, commissaris bij 

Stichting Bureau Toetsing en Normering 

Overheidsentiteiten.

•  De heer mr. Gijsbert Turkenburg, RA, indepen-

dent consultant, partners with ArcasPartners 

and former partner BigFour Audit firm.

•  De heer mr. Farouk de Windt, CISA, Oprichter & 

CEO bij ARCAS Partners en Bestuurslid van 

Institute of Internal Auditors. 

Samen zorgen deze sprekers, docenten en 

trainers voor een unieke mix van kennis en 

ervaring. Voor een zo interessant en actueel 

mogelijk programma zal een beperkt aantal 

modules real time online worden ingeleid. 

,



Informatie
Huib Bartels, via e-mail  

hbartels@nrgovernance.nl

Annelies de Groot, via e-mail  

adegroot@nrgovernance.nl

Inschrijving per e-mail
Via Themis: s.kits@themis-institute.org

Locatie
University of Curaçao  

Dr. Moises Da Costa Gomez,  

111 Jan Noorduynweg, Willemstad,  

Curaçao.



NR
Jan van Nassaustraat 93 

2596 BR Den Haag

+31 70 324 30 91

info@nrgovernance.nl

nrgovernance.nl

Themis Institute
Julianaplein 20

Willemstad, Curaçao

+599 9 521 7953

office@themis-institute.org

themis-institute.org

Partners in de ‘Week van het Commissariaat’ 2023 zijn:


