Leergang “Governance
doe je samen”
Good Governance Programma voor Commissarissen – Curaçao

Programma
Maandag 27 september – vrijdag 1 oktober 2021

Good Governance Programma voor
Commissarissen - Curaçao

Maandag 27 september 2021
09:00 – 12:00 uur
Module 1
Inleiding Good Governance
					Welkom & Opening
					
Kennismaking van deelnemers, docenten en facilitators
					
Informatie over de inhoud van de leergang
					Introductie Good Governance
13:00 – 16:00 uur
Module 2
Wet- en regelgeving & codes
					Governance codes Curaçao en Nederland
					Jurisprudentie
					Aansprakelijkheid van de commissaris
					Opdracht 1

Dinsdag 28 september 2021
09:00 – 12:00 uur
Module 3
Rollen en verantwoordelijkheden van de RvC
					Voorzitter van de RvC
					
RvC als toezichthouder, adviseur, werkgever en ambassadeur
					Portefeuilles, profielen en deelcommissies
					Samenwerking met bestuur en directie
					Relatie met aandeelhouders en regulators
					Contact met de organisatie
					Zelfevaluatie
					Permanente educatie
					Opdracht 2
13:00 – 16:00 uur
Module 4
Finance for non-financials
					Balans en winst- & verliesrekening
					Planning & Control cyclus
					Risicomanagement
					Auditcommissie
					Relatie met de accountant
					Opdracht 3

Woensdag 29 september 2021
09:00 – 12:00 uur
Module 5
Een jaar uit het leven van een commissaris
					Vergaderingen en andere bijeenkomsten
					
Functioneren als individu en als raad
					Bereikbaarheid en beschikbaarheid
					
Invulling vacatures aan de hand van profielschetsen
					Vlootschouw performance & potentials
					Opdracht 4
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13:00 – 16:00 uur
Module 6
Strategieontwikkeling & Informatievoorziening
					Rolverdeling Bestuur en Toezicht
					
Plan – Do – Check – Act
					SWOT
					Informatievoorziening versus informatiegaring
					Informatieprotocol
					Opdracht 5

Donderdag 30 september 2021
09:00 – 12:00 uur
Module 7
Boardroom Dynamics
					Individuele drijfveren
					Teamrollen
					
Kunst van het vragen stellen en oordeelsvorming
					Interventietechnieken
					Opdracht 6
13:00 – 16:00 uur
Module 8
Boardroom Dynamics
					
Soft controls door middel van simuleren van een casus
					Rollenspel
					Kijken naar kunst

Vrijdag 1 oktober 2021
09:00 – 12:00 uur
Module 9
Toezicht in bijzondere situaties
					Crisis (als actueel voorbeeld COVID19)
					Ontslag en opvolging
					Overname
					Faillissement
					Opdracht 7
13:00 – 16:00 uur
Module 10
Digitalisering
					
Nut en noodzaak voor een digitale transformatie
					
Impact op bestaande en nieuwe businessmodellen
					Inzet van Big Data
16:00 – 18:00 uur 			Netwerkborrel
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