
Veel toezichthouders en bestuurders willen zich blijven 
ontwikkelen voor een goede uitvoering van hun taak. Zij zien hun 
bestuursfunctie en/of toezichthouderschap als een vak, waarvoor 
ze zich regelmatig bijscholen om effectief te zijn en te blijven. 
Hierbij gaat het om het geheel van vakkennis, beroepsvaardigheden 
en houding en gedrag dat nodig is om de verantwoordelijkheden 
en taken als bestuurder of toezichthouder effectief te kunnen 
uitvoeren. Het bijwonen van seminars en congressen en het 
deelnemen aan workshops is hierbij onontbeerlijk en, steeds vaker, 
deels verplicht.

Masterclasses
UMIO organiseert met regelmaat masterclasses die zich primair 
richten op toezichthouders en bestuurders van organisaties in 
zowel de publieke als de private sector. Deze masterclasses worden 
georganiseerd i.s.m. Supervisie Limburg en Bestuurderscentrum.

Doelgroep
Van deelnemers wordt verwacht dat zij ervaring hebben als 
toezichthouder óf dat ze zich terdege willen voorbereiden op 
een eerste toezichthoudende rol. De masterclasses zijn tevens 
expliciet bedoeld voor directeuren, bestuurders en professionals 
die vakmatig met toezicht te maken hebben, zoals advocaten, 
notarissen, bestuurssecretarissen, controllers en accountants. 
Deelnemers komen uit verschillende delen van de (semi-)publieke 
en private sector. Deze diversiteit is zeer verrijkend.

Permanente Educatie voor 
Toezichthouders 
en Bestuurders
Continu doorontwikkelen is essentieel

Certificaat voor toezichthouders
Als u deelneemt aan minimaal 6 masterclasses gedurende 2 jaar 
ontvangt u een certificaat van Maastricht University en komt u 
in aanmerking voor inschrijving in het register van Maastricht 
University School of Business and Economics voor gecertificeerde 
toezichthouders.

Erkende instelling
Maastricht University School of Business and Economics is 
geaccrediteerd door EQUIS (European Quality Improvement 
System), AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of 
Business) en AMBA (Association of MBAs). Wij voldoen daarmee 
aan de voorwaarden die onder andere VTW, Aedes en NBA stellen 
aan de toekenning van PE-uren.

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van ons aanbod van masterclasses voor 
toezichthouders en bestuurders? Meld u dan vrijblijvend aan voor 
onze digitale nieuwsbrief. Dit is zonder verplichtingen en afmelden 
kan natuurlijk altijd.

Opleiding voor aankomende toezichthouders
Naast het aanbod van diverse masterclasses organiseert UMIO 
i.s.m. Supervisie Limburg, LWV en Coöperatie Verbindend Leiden 
tevens een opleiding voor aankomende toezichthouders.



Permanente educatie 
toezichthouders en 
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Programma voorjaar 2020
Masterclass Governance: Governance van Verbindingen en 
Samenhang | Hans Hoek
Bijna alle governancecodes en regels zijn gebaseerd op één 
organisatie, al dan niet binnen één rechtspersoon. De grenzen 
tussen organisaties worden echter steeds meer fluïde. In deze 
masterclass komen de afwegingen vooraf, de verschillende 
constructies en de bijbehorende governance aan de orde en 
wordt ingegaan op de wijzen van besturen, toezichthouden op 
en verantwoording over verbindingen en samenhang tussen 
organisaties.

Masterclass Leiderschap: Leiderschap bij Toenemende 
Complexiteit | Frans Wilms
In onze netwerksamenleving zijn vraagstukken zo complex, dat je 
vaak de uitkomsten ervan op voorhand niet kunt bepalen. Niet de 
systemen, maar mensen maken het verschil. In deze masterclass 
laten we zien hoe verbindend leiden in complexe situaties u een 
concreet houvast biedt.

Masterclass Finance: Thuis in Stuurinformatie | Daniël Klinkenberg
Deze masterclass gaat in op de vraag hoe betrouwbare en relevante 
informatie toegevoegde waarde levert voor de ontwikkeling en 
beheersing van de organisatie. 

Masterclass Governance: De Rollen en Taken van de Voorzitter | 
Hans Hoek
In deze masterclass verkrijgt u inzicht in de rol van de voorzitter 
van de Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen als 
evenwichtskunstenaar.

Masterclass Governance: Medezeggenschap | Judith Wintgens - 
Van Luijn & Anouk Cordang
In deze masterclass verkrijgt u de nieuwste inzichten in de 
verhoudingen tussen medezeggenschap enerzijds en het bestuur 
en toezicht anderzijds binnen een organisatie.

Masterclass Strategie: Strategische Herijking | Maurice Franssen
In de masterclass strategische herijking komt zowel het proces 
aan bod van strategievorming, alsmede de wijze waarop de 
strategische ambities gevolgd kunnen worden.

Masterclass Governance: Paradox Toezichthouder en werkgever | 
Hans Hoek & Judith Wintgens - Van Luijn
Een raad van toezicht/raad van commissarissen in een 
semipublieke organisatie heeft functies die onderling spanning 
veroorzaken. In deze masterclass wordt de paradox vanuit 
governance optiek en vanuit de juridische invalshoek geanalyseerd.

Masterclass Duurzaamheid | Tibor Goossens
In deze masterclass leert u over duurzaam ondernemen. Wat 
bedoelen we en wat zijn circulaire kansen en risico´s?

Masterclass Governance: De Rollen en Taken van de 
Bestuurssecretaris | Ria Schröder
Deze masterclass geeft inzicht in de verschillende rollen die de 
bestuurssecretaris kan spelen, de mogelijke taakopvattingen en de 
dilemma’s die met rol en taakopvatting te maken hebben.
 
Masterclass Strategisch Risicomanagement | Frank van Attekum
Op welke wijze krijgt u als toezichthouder/bestuurder inzicht en 
grip op de risico’s in uw organisatie? In deze masterclass bekijken 
we aan de hand van een praktijkcasus hoe een breed risicobegrip 
en een brede betrokkenheid van toezicht, bestuur en management 
in de praktijk kunnen worden gecombineerd.

Masterclass Governance: Toezichtdynamica | Marc van Ooijen
Over de interactie tussen bestuur en toezicht van organisaties in 
de publieke sector en het effect daarvan op het functioneren van 
de RvT. 

Meer weten? Kijk op onze website of informeer bij ons voor 
exacte data, tijden, locaties en een uitgebreidere beschrijving van 
deze masterclasses. 
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Sprekers
FRANK VAN AtteKUM
Frank is ruim 40 jaar actief voor openbaar bestuur, zieken-
huizen en zorginstellingen, onderwijsveld en volkshuisvesting
als consultant, docent, auteur en toezichthouder. Frank is als 
partner-gevolmachtigde tot 2014 verbonden geweest aan 
Deloitte Consulting. Sindsdien is hij actief als zelfstandig 
management consultant in associatie met Deloitte en ORGfit. Binnen 
het brede vakgebied van governance is Frank expert op het gebied van 
risicomanagement. Hij is in dat vakgebied als docent verbonden aan de 
Business School van de Universiteit van Maastricht. Zijn praktische ervaring 
als toezichthouder is gebaseerd op diverse commissariaten, onder meer 
bij Woningstichting Sint Mathias, bij het Integraal Kankercentrum Limburg, 
bij het Regionaal Opleidingscentrum Leeuwenborgh en bij Deloitte op 
voordracht van de partners. Momenteel is Frank lid van de raad van 
toezicht van Maastro Clinic, het radiotherapeutisch centrum in Limburg en 
voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Radar, een organisatie 
voor ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking in Zuid-
Limburg

ANOUK CORDANG
Anouk is arbeidsrechtspecialist en mediator. Zij begeleidt en 
adviseert bedrijven en instellingen onder meer met reorganisaties, 
ontslagzaken, vraagstukken rondom arbeidsongeschiktheid en 
sociale zekerheidswetgeving. Een bijzondere aandacht gaat uit naar 
de semipublieke sector en de daarin vaker voorkomende complexe 
medezeggenschapsvraagstukken. Zij is bestuurslid bij VAAN (Vereniging 
arbeidsrechtadvocaten Nederland) en spreekt regelmatig op congressen en 
(inhouse) bijeenkomsten. Zij maakt deel uit van het Team Zorg van Boels 
Zanders. Binnen het Team worden veel vraagstukken multidisciplinair 
behandeld.

MAURiCe FRANsseN
Drs. Maurice Franssen RA RC is sinds 2017 partner bij Orgfit. Voorheen 
heeft hij 25 jaar bij Deloitte gewerkt. Als partner bij Deloitte consulting 
stuurde hij de regionale praktijk aan van Brabant en Limburg. Hij is ruim 
25 jaar professioneel actief in ‘het publieke domein’ (zorginstellingen, 
openbaar bestuur, onderwijsveld en volkshuisvesting), alsmede de private 
markt. De advisering richt zich primair op strategische vraagstukken, 
zoals het herijken van de strategie, transformeren van organisaties, 
begeleiden van groei (zowel zelfstandig als middels fusie), doorlichten van 
organisaties en het toekomstbestendig inrichten van organisaties. Naast de 
‘ontwerpkant van organisaties’, gaat zijn bijzondere belangstelling uit naar 
de implementatie van de strategie.

tibOR GOOsseNs
Tibor Goossens zet zijn ruime ervaring op het gebied van strategie- en 
organisatieontwikkeling in, om organisaties te helpen bij het versterken 
van hun duurzaamheids- en circulariteitsprestatie. Hij is erop gericht om 
talenten van aanwezige professionals aan te spreken, samen op te trekken 
en ruimte te creëren rondom een concreet veranderdoel.

HANs HOeK
Dr. Ir. Hans Hoek is governance deskundige voor de gezondheidszorg. Hij 
stond aan de wieg van de eerste aanbevelingen voor good governance in de 
zorg (commissie Health Care Governance, 1999) en leverde een inhoudelijke 
bijdrage aan de Zorgbrede Governancecode 2017 voor de gezondheidszorg. 
Hij is in 2007 gepromoveerd op Governance in de Gezondheidszorg. 
Het model dat hij voor zijn dissertatie heeft ontwikkeld blijkt ook goed 
bruikbaar voor andere semipublieke sectoren. Hans is verbonden aan 
C3 adviseurs en managers te Leusden. Hij adviseert en begeleidt met 
regelmaat bestuurders en toezichthouders rond governance vraagstukken 
en doet onderzoek naar situaties, waarin er problemen in governance 
zijn (geweest). Gedrag speelt in die onderzoeken en in zijn advisering een 
belangrijke rol.

DANieL KLiNKeNbeRG
Drs. Daniel Klinkenberg RA RC is ruim 20 jaar actief in o.a. de sectoren 
zorg, wonen, onderwijs en gemeentelijke overheden. Hij is directeur van 
organisatieadviesbureau ORGfit. Zijn expertise ligt op het vlak van business 
intelligence, business control en change management.

MARC VAN OOijeN
Dr. Marc van Ooijen MBA-H is een ervaren bestuurder (PSW / 
Gehandicaptenzorg en De Zorggroep Noord en Midden Limburg / VVT) 
en toezichthouder (Woonpunt / woningcorporatie, Pluryn en Cello / 
gehandicaptenzorg). Hij is in 2013 gepromoveerd op het proefschrift 
‘Toezichtdynamica, een exploratief kwalitatief onderzoek naar het 
functioneren van Raden van Toezicht in de Nederlandse gezondheidszorg’. 
Hij publiceert regelmatig blogs en artikelen over governance, is vice 
voorzitter van de NVZD (Nederlandse Vereniging van Zorgbestuurders) 
en lid van de innovatie- en adviescommissie Zorgbrede Governancecode 
van de Branche-organisaties Zorg (BoZ). Ten slotte is hij arbiter bij het 
Scheidsgerecht Gezondheidszorg.
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Data en tijden
De masterclasses vinden meestal plaats van 13.30 – 
17.00 uur ; kijk op onze website of informeer voor exacte 
data en tijden

Locaties
Diverse locaties in Nederland

Wenst u meer informatie over deze masterclasses 
neem dan contact op met: 

Leo UrLings        
sUpervisie LimbUrg       
super-visie@outlook.com       
T +31 6 10 56 13 78       

rogier DeUmes   mariette van wingerDen
Umio | maastricht University bestUUrDerscentrUm
r.deumes@maastrichtuniversity.nl info@bestuurderscentrum.nl
T +31 43 388 37 20  T +31 6 41 57 73 60

https://www.umio.nl/petb https://www.bestuurderscentrum.nl

€ 395 (geen BTW verschuldigd)
Indien u zich in één keer aanmeldt voor meerdere 
PE-masterclasses voor toezichthouders en bestuurders 
tegelijk gelden de volgende kortingstarieven: 2 
masterclasses € 750, 3 masterclasses € 1.050 en 4 
masterclasses € 1.300

Permanente Educatie
Deze masterclasses vallen onder het Permanente 
Educatie curriculum (3 PE-uren per masterclass)

Maatwerk voor uw organisatie
Deze masterclasses kunnen wij tevens aanbieden als 
maatwerk. De inhoud wordt dan afgestemd op de 
behoeften van uw organisatie en exclusief aangeboden aan 
deelnemers van uw organisatie.

Sprekers (vervolg)

RiA sCHRÖDeR
Ria Schröder is gezondheidsjuriste, governance deskundige en ervaren 
toezichthouder. Zij vervult regelmatig functies als interim- secretaris van 
de RvB dan wel als adviseur op governance en juridische vraagstukken. 
Zowel als toezichthouder als als interim-secretaris heeft zij leren handelen 
in crisissituaties rond bestuur en toezicht. Ria is werkzaam bij C3 Adviseurs 
en Managers.

FRANs wiLMs
Frans Wilms (MCM) traint directeuren en managers aan de hand van het 
programma ‘Executive Verbindend Leiden’. Het programma helpt leiders bij 
hun opdracht om de beoogde beweging van de eigen organisatie me succes 
te maken door bij zichzelf te beginnen. Tot voor kort was hij bestuurder van 
Radar, een organisatie die in Zuid-Limburg mensen met een verstandelijke 
beperking ondersteunt. Frans staat bekend om zijn anekdotes over zijn 
eigen vallen en opstaan op weg naar meer verbindend leiden. Hij verbindt 
theoretische modellen met praktische acties, die ieder direct zelf kan 
doen. Hij schreef het boek: ‘Groeien in leiderschap; begin bij jezelf en 
doe het samen’. Frans was burgemeester van Maasbracht en Maasgouw, 
vervulde directiefuncties in sport en overheid, was voorzitter c.q. lid van 
diverse Raden van Toezicht en politiek actief, onder meer als voorzitter van 
CDA-Limburg. Frans is oorspronkelijk opgeleid tot sporttrainer en leraar 
lichamelijke opvoeding. Hij volgde onder meer de opleidingen Master 
Change Management (MCM) en mediator.

jUDitH wiNtGeNs - VAN LUijN
Judith Wintgens-van Luijn heeft een ondernemingsrechtelijke praktijk. 
Zij richt zich daarbij in het bijzonder op de semi publieke sector. Judith 
leidt het team Zorg van Boels Zanders. Zij begeleidt overnames, joint 
ventures, fusies en andere samenwerkingsvormen. Daarnaast adviseert 
zij over governance en medezeggenschapsvraagstukken, corporate 
structures, kwaliteitszorg en compliance. Ook onderwijs en kinderopvang 
behoren daarbij tot haar aandachtsgebieden. Judith is tevens lid van het 
team onderwijs en fusies & overnames. Judith is lid van de Vereniging 
handelsrecht, de Vereniging van Gezondheidsrecht (VGR), de Nederlandse 
vereniging van onderwijsrecht (NVOR) en de Vereniging van advocaten 
en rechtsbijstandverleners in het onderwijs (VARO). Judith is sinds 
2006 advocaat, sinds 2008 werkzaam en sinds 2018 partner bij Boels 
Zanders. Daarvoor was zij docent/wetenschappelijk medewerker aan 
de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen. Judith heeft 
meerdere publicaties op haar naam staan en geeft regelmatig lezingen en 
colleges onder meer aan de Radboud Universiteit en Maastricht University 
over governance in de zorg en in het onderwijs.



Masterclass: Governance van
Verbindingen en Samenhang 
16-01-2020 van 13.30 - 17.00 uur l
Venlo

Masterclass: Strategisch 
Risicomanagement
12-03-2020 van 13.30 - 17.00 uur l 
Locatie volgt

Masterclass: Effectief (Financieel)
Toezicht
18-03-2020 van 13.30 - 17.00 uur l 
Maastricht

Masterclass: Leiderschap bij 
Toenemende Complexiteit
19-03-2020 van 13.30 - 17.00 uur l 
Roermond

Masterclass: Thuis in Stuurinformatie
01-04-2020  van 13.30 - 17.00 uur l 
Maastricht

Masterclass: De Rollen en Taken van de 
Voorzitter
02-04-2020  van 13.30 - 17.00 uur l
Locatie volgt

Masterclass: Medezeggenschap –
Omgaan met Stakeholders
06-04-2020 van 9.30 - 13.00 uur l
Venlo

Masterclass:
Duurzaamheid
06-05-2020 van 13.30 uur - 17.00 uur l 
Locatie volgt

Masterclass:
Toezichtdynamica
07-05-2020 van 13.30 - 17.00 uur l
Locatie volgt

Masterclass: Besluitvorming en 
Aansprakelijkheid
18-06-2020 van 13.30 - 17.00 uur l
Locatie volgt

Masterclass: Strategische Herijking
24-06-2020 van 13.30 - 17.00 uur l 
Maastricht

Masterclass: Hanteren van de Paradox 
Toezichthouder en Werkgever
25-06-2020 van 13.30 uur - 17.00 uur l 
Heerlen

Masterclasses in Limburg Voorjaar 2020

Permanente Educatie voor
Toezichthouders en Bestuurders
Volg 6 masterclasses naar keuze en word als gecertificeerd toezichthouder 
opgenomen in het register van Maastricht University

Ga voor meer informatie en inschrijven naar www.umio.nl/petb
of stuur dit informatieblad in (zie achterzijde)



Ik wil meer weten!

Permanente Educatie voor
Toezichthouders en Bestuurders
Ik heb belangstelling in onderstaande masterclasses. Bij deelname aan 6 of meer 
masterclasses word ik als gecertificeerd toezichthouder opgenomen in het register van 
Maastricht University.

O  16-01-2020 | Masterclass: Governance van Verbindingen en Samenhang 
O  12-03-2020 | Masterclass: Strategisch Risicomanagement
O  18-03-2020 | Masterclass: Effectief (Financieel) Toezicht
O  19-03-2020 | Masterclass: Leiderschap bij Toenemende Complexiteit
O  01-04-2020 | Masterclass: Thuis in Stuurinformatie
O  02-04-2020 | Masterclass: De Rollen en Taken van de Voorzitter
O  06-04-2020 | Masterclass: Medezeggenschap – Omgaan met Stakeholders
O  06-05-2020 | Masterclass: Duurzaamheid
O  07-05-2020 | Masterclass: Toezichtdynamica
O  18-06-2020 | Masterclass: Besluitvorming en Aansprakelijkheid
O  24-06-2020 | Masterclass: Strategische Herijking
O  25-06-2020 | Masterclass: Hanteren van de Paradox Toezichthouder en Werkgever
O  Datum volgt| Masterclass: De Rollen en Taken van de Bestuurssecretaris

De kosten per Masterclass bedragen € 395,-. BTW is niet van toepassing. Ik ben bekend 
met de kortingstarieven: 2 Masterclasses = € 750,-, 3 Masterclasses = € 1.050,- , 4 
Masterclasses = € 1.300,- , 5 Masterclasses = € 1625,- en 6 Masterclasses = € 1950,-.

U kunt ook een contactverzoek sturen naar r.deumes@maastrichtuniversity.nl

Contactgegevens – Wij nemen contact met u op

Naam  ……………………………………………………………………………………………………....

E-mail .………………………………………………………………………………………….……………

Telefoonnummer ..………………………………………………………………………………………

Stuur dit informatieblad op naar:
UMIO | Maastricht University, T.a.v. De heer R. Deumes
Postbus 616, 6200 MD Maastricht
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