
	

THEMABIJEENKOMST 
CORPORATIEHUIS 
Effectiever omgaan met je RvC:  
hoe doe je dat?  
 
De leden van je Raad van Commisarissen worden voor tenminste vier jaar 
benoemd. Als directeur-bestuurder ga je dus een langdurige relatie met hen 
aan. Daarbij vervult je RvC grofweg drie rollen: die van toezichthouder, die 
van sparring-partner/adviseur en die van werkgever. Het vinden van een 
juiste balans tussen die rollen –en van de specifieke invulling van elk 
daarvan- is voor veel directeur-bestuurders een continue zoektocht. Een 
zoektocht die wisselt in de tijd, afhankelijk ook van waar je als corporatie op 
een zeker moment “staat”, van jouw eigen ambities en behoeften als 
directeur-bestuurder en natuurlijk die van de RvC-leden zelf. 
 
Hoe ziet de optimale balans tussen die verschillende rollen er voor jou uit? 
Waar zit je behoefte? En hoe tevreden ben je over de invulling van die 
respectievelijke rollen? Hoe stuur je op verandering en verbetering, en waar 
loop je dan tegenaan? Anders gezegd: hoe geef je vorm aan een 
effectievere omgang met je RvC, waarin je als directeur-bestuurder zo dicht 
mogelijk bij jezelf kunt blijven? Deze vraag is vertrekpunt voor een 
themabijeenkomst die het Corporatiehuis op 11 december 2019 faciliteert, in 
samenwerking met Tinka van Rood (Trivire) en Stefan van Schaik 
(Wooncompagnie). 
 

Insteek en vorm	

Met bovenstaande thema’s en vragen als leidraad biedt deze bijeenkomst veel ruimte voor het delen van en reflecteren 
op de vragen en dilemma’s van de deelnemers, gericht op het verkrijgen van concrete suggesties en handvaten die je 
als deelnemer kunt inzetten in je eigen praktijk. Natuurlijk brengen we ook deskundigheid en inspiratie “van buiten” in 
(wetenschap of bedrijfsleven).   

Het Corporatiehuis	
 
Het Corporatiehuis is het platform voor 
persoonlijke (leiderschaps)ontwikkeling van 
bestuurders, directeuren en MT-leden in de 
corporatiesector. Samen met hen 
ontwikkelen wij themabijeenkomsten en 
leerlijnen, die grotendeels vertrekken op de 
eigen behoeften, vragen en dilemma’s van 
de deelnemers zelf. Op deze manier wil het 
Corporatiehuis bijdragen aan een open, 
persoonlijke en relevante dialoog binnen de 
sector, met als doel de aanwezige kennis, 
ervaring en kwaliteit daarin te delen en te 
versterken. 
Meer informatie: www.hetcorporatiehuis.nl  



	

Een persoonlijke en “eerlijke” bijeenkomst dus. Waarin voelt je RvC voor jou misschien als een belemmering en hoe ga 
je daarmee om? Wat ga je uit de weg en wat is er nodig om daarin een stap te zetten? Hoe kwetsbaar wil en kan je als 
directeur-bestuurder naar je RvC-leden zijn? Hoe creeer je een “veilige omgeving”? 
 
 

Datum en locatie 

Deze themabijeenkomst vindt plaats op woensdag 11 december 2019, in De Machinist, Rotterdam (Coolhaven). Een 
middag van 14.00 – 18.00 uur, met aansluitend een borrel.  
Aantal deelenemers: 14-16 directeur-bestuurders. 
 
 

Kosten	

De investering voor deze bijeenkomst bedraagt € 490,- excl. BTW p.p. Voor je deelname ontvang je 3 PE-punten. 
 
 

Meer informatie of deelnemen? 
Heb je interesse in deelname of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Christa Uithol  
(06-215 826 65, christa.uithol@hetcorporatiehuis.nl) of Perry Boomsluiter, (06-519 771 08, 
perry.boomsluiter@hetcorporatiehuis.nl), beiden programmamanager bij het Corporatiehuis. 
	
	

	
 


