
                         
 
 

Crossing borders 
 

Ontmoetingen van bestuurders en ondernemers over de grenzen van de sector 

 

Een initiatief van VIA-scholen 

 

 

Bestuurders en ondernemers ontmoeten elkaar: wat valt er te leren van anderen? 

 

Dat is de inzet van een serie conferenties waarin bestuurders/ondernemers van bedrijven en 

organisaties uit verschillende sectoren in de samenleving elkaar ontmoeten. Geïnspireerd door een 

deskundige inleider checken zij hun inzichten en ervaringen aan die van anderen. Reflectie, 

bezinning, inspiratie in een aantrekkelijke ambiance op de Veluwe en met een prikkelend 

programma op de rand van het weekend. Wie wil dat niet? 

 

Achtergrond 

 

Sinds 1 augustus 2011 dienen onderwijsaanbieders te beschikken over een bestuurlijke structuur 

waarin een interne toezichthouder is gemarkeerd. Voor de meeste scholen in het voortgezet 

onderwijs leidde deze wettelijke bepaling tot de invoering van het raad van toezichtmodel waarbij 

de (bestuurlijke) bevoegdheden door het klassiek bestuur werden overgedragen aan de algemeen 

directeur/rector. Zo ook in de kring van de VIA-scholen, het samenwerkingsverband van christelijk 

voortgezet op de Veluwe. 

 

Niet alleen het onderwijs, ook andere sectoren zoals de sociale woningbouw en de zorg zijn 

geprofessionaliseerd. Als het niet vanuit een wettelijke verplichting is, dan is het wel vanwege een 

bepaling in een branchecode of simpel weg omdat oude structuren niet langer goed blijken te 

werken. 

 

De bestuurders in het VIA-samenwerkingsverband hebben het initiatief genomen om van elkaar te 

leren maar ook, en vooral, van peers uit andere maatschappelijke sectoren. Inzet van dit leren is: 

de eigen blik verruimen door ‘sectorale eigenheden’ te vergelijken met die van andere sectoren. 

Peer group learning dus met als belangrijkste inhoudelijke kenmerken: 

 

- Inhoudelijk hoog niveau 

- Breed maatschappelijk spectrum 

- Diepgaande reflecties 

- Treffende onderwerpkeuzes (thema’s) 

 

Opzet 

 

Crossing borders bestaat uit een serie van vijf bijeenkomsten, verspreid over een periode van circa 

1,5 jaar en gepland zijn op: 

 

- Vrijdag 27 september 2013 

- Vrijdag 17 januari 2014 

- Vrijdag 25 april 2014 



- Vrijdag 12 september 2014 

- Vrijdag 12 december 2014 

 

Genodigden schrijven in per bijeenkomst. Maximum aantal deelnemers per bijeenkomst: 24.  

Van deelnemers wordt verwacht dat zij het dagprogramma helemaal bijwonen, ook het diner na 

afloop. 

 

Kosten per bijeenkomst: tussen € 300, - en 350, - per persoon (inclusief lunch en driegangendiner). 

 

Thema’s 

 

De gekozen setting leent zich bij uitstek voor sectoroverstijgende uitwisseling van ervaringen aan de 

hand van onderwerpen als: 

  

- Relatie raad van toezicht/raad van commissarissen – bestuurder: inrichtingsaspecten, 

interventiespectrum toezichthouder en dergelijke 

- Relatie bestuurder – middenmanagement: wat verandert hierin als gevolg van de 

bestuurlijke verantwoordelijkheid? 

- Omgaan met maatschappelijke druk 

- Informatiestromen richting bestuurder, richting interne toezichthouder 

- Invulling van het werkgeverschap 

- Persoonlijk leiderschap 

- Leiding geven aan ingrijpende veranderingen 

- Integriteit 

- Trends in governance, functie van de code 

 

Elke bijeenkomst zal worden ingeleid door een spreker die grensoverschrijdend uitstekend bekend is 

in de wereld van governance en daarover uit eigen ervaring als bestuurder en/of toezichthouder op 

kan reflecteren.  

 

Organisatie 

 

De bijeenkomsten worden georganiseerd onder auspiciën van VIA-scholen. De inhoudelijke 

verantwoordelijkheid berust bij Dr. Harm Klifman, senior adviseur van Van Beekveld & Terpstra 

Organisatieadviesbureau in Hoorn. 

 

Uitnodiging 

 

Graag nodigen wij u uit om uw belangstelling voor deze serie bestuurdersconferenties kenbaar te 

maken waarna u een gerichte uitnodiging voor de eerstvolgende conferenties ontvangt. 

Mail naar harm.klifman@vbent.org. Meer weten? Bel Tel. 0229 - 24 42 24 | mob. 06 515 98 167 

 

www.via-scholen.nl 

 

www.vanbeekveldenterpstra.nl 

 

www.harmklifman.nl  
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