Persoonlijke Ontwikkeling
De leerlijn Persoonlijke Ontwikkeling bestaat in 2021 uit drie bijeenkomsten,
waarin optimaal functioneren van jouzelf, jouw team, en jouw organisatie
centraal staat. We benaderen dit onderwerp vanuit verschillende invalshoeken.
Dit doen we door de volgende thema’s te behandelen; werkgeluk, operationeel
leiderschap, en dienend leiderschap. Door deze verschillende thema’s te
behandelen geven we jou de handvatten om jezelf verder te ontwikkelen.
Tijdens de eerste bijeenkomst zal er een lezing gegeven worden door Ad Bergsma, hij zal je meenemen in
het thema werkgeluk. Bij deze bijeenkomst worden vraagstukken behandeld over gelukkig organiseren,
gelukkig leidinggeven, en gelukkig werken. Ad Bergsma combineert de beste vernieuwers uit de praktijk
en de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van gelukkig werken.
De tweede bijeenkomst wordt begeleid door Erik Kaptein. Deze bijeenkomst zal in het teken staan van
de krachtige metafoor van de leidinggevende als scheidsrechter op zijn eigen speelveld binnen een
organisatie. Verschillende vraagstukken komen aan bod, zoals: wat zijn de spelregels binnen jouw team?
Welk inzicht heb je nodig om op een goede manier leiding te geven aan wat er in de organisatie gebeurt?
Hoe ga je om met kritiek van de mensen op jouw tribune? Waar haal je de energie vandaan om door te
blijven gaan, ook bij tegenslag?
De laatste bijeenkomst, begeleid door Henk Jan Kamsteeg, zal gaan over dienend leiderschap; ‘lange
termijn vertrouwen is beter dan korte termijn succes’. Henk Jan Kamsteeg, trainer bij Blanchard Nederland,
vertelt over onder meer de link tussen prestatie en tevredenheid, het belang van complimenten en het
verband tussen competentie en karakter.
Kees van Herpen
Young Executive bij Boer & Croon
 (06) 11 23 04 11 |  k.van.herpen@boercroon.nl

Scan de QR-code en
bekijk de video van
Kees van Herpen

Finance & Control
Binnen de leerlijn Finance & Control komen onderwerpen terug die voor zowel
voor (ervaren) Finance Managers, als voor Business Analisten en Data-Analisten
interessant zijn. Door middel van casussen uit de praktijk te behandelen hoop ik
deelnemers te laten inzien dat Finance & Control in de toekomst niet meer losse
begrippen zijn binnen het bedrijfsleven. Daarnaast kunnen de deelnemers de
opgedane kennis direct toepassen in het eigen werk.
De eerste masterclass staat in het teken van Robotisering. In deze masterclass word je meegenomen in de
premise en praktijk van RPA: Robotic Process Automation. Wat kan RPA, hoe werkt het, wat zijn de risico’s
en wat is ervoor nodig om RPA een succes te laten zijn? Ook zal er worden ingegaan op de combinatie
van RPA en Artificial Intelligence, waarbij zelflerende software robots steeds beter kunnen worden in de
uit te voeren taken.
De tweede bijeenkomst staat in het teken van het afsluitingsproces. Een soepel afsluitingsproces tijdens
de slimme lockdown (en ook daarna) is het lonkende perspectief voor iedereen die begrijpt dat de oplossing in een eenvoudig te implementeren en wendbare online toepassing is te vinden. Checklistjes in Excel
zijn namelijk niet meer van deze tijd. En al helemaal niet van de tijd waarin financials op afstand aan het
werken zijn.
De laatste masterclass staat in het teken van Process Mining. Wat vertelt jouw data over jouw processen?
Tijdens deze masterclass maak je kennis met de mogelijkheden van Process Mining-technieken. Je krijgt
inzicht in de kracht van Process Mining, waarvoor je het kunt gebruiken en hoe de werkwijze eruit ziet.

Damian Bouland
HR-Adviseur bij HighQ
 (06) 11 31 36 68 |  dbouland@HighQ.nl
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Goed Bestuur
De leergang Goed Bestuur 2021 start op 11 maart met Wim van Hennekeler met als
onderwerp ‘Foute Besluiten’. In deze bijeenkomst leer je de besluitvormingscultuur
van je eigen organisatie of team en de specifieke valkuilen die deze met zich
brengt beter begrijpen.
Op 2 juni staat, onder leiding van Rolf Robbe, de complexe rol van de
toezichthouder centraal: wat is die rol precies, wat is de relatie met de CEO/bestuurder en hoe voer je een
doelgericht gesprek gevoed met de juiste informatie?
In de laatste bijeenkomst (2 november) van de Nive leerlijn Goed Bestuur 2021 besteedt Pieter Wijnsma
aandacht aan de factoren die kunnen leiden tot het (min of meer) gedwongen vertrek van bestuurders en
wat bestuurders en toezichthouders kunnen doen om het risico daarop te minimaliseren.
Twee bijeenkomsten van de Nive leerlijn Goed Bestuur 2020 zijn verplaatst naar 2021 vanwege
de coronacrisis. Het gaat om de bijeenkomst van Puck Dinjens met als thema ‘Goede Raad voor
Commissarissen’. Het gelijknamige boek dat zij samenstelde is een verzameling van 21 inzichten
voor toezichthouders en bestuurders. Daarmee is het ook bijzonder interessant en relevant voor
bestuurssecretarissen. Puck is dagelijks betrokken bij uiteenlopende governance vraagstukken in de
publieke en de private sector. Deze bijeenkomst vindt plaats op 14 april 2021.
De tweede bijeenkomst (30 september 2021) is een interactieve masterclass o.l.v. Jasper Baggerman
waarin hij uitlegt, aan de hand van zijn boek en de uitdagingen die spelen in de organisaties van de
aanwezigen, hoe je grip kunt krijgen op innovatie.
Mr. Frans Scheefhals
• Begeleiding Kennisnetwerken Bestuurssecretarissen Nive
• Partner Werving & Selectiebureau De Nieuwe Secretaris
• Programmamanager / docent Governance University
 (06) 53 39 35 22 |  f.scheefhals@nive.org
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Inspiratie
Inspiratie is een innerlijke kracht, maar duidelijk zichtbaar voor anderen. Denk
maar eens aan iemand die geïnspireerd raakte en vol vuur met werk of activiteiten
bezig is. Inspiratie heeft te maken met creativiteit, betrokkenheid, vol vertrouwen
doen, waar je diep van binnen blij van wordt. Eenmaal geïnspireerd, draag je iets
krachtigs uit en kun je ook anderen inspireren.
Wat is jouw Ikigai!? Ikigai is een levensbeschouwing afkomstig van het Japanse eiland Okinawa. Deze
eilandbewoners hebben hun passies en talenten zodanig ingezet, dat ze iedere dag doen waar ze van
houden, waar ze goed in zijn, hier hun geld mee verdienen én goed zorgen voor hun leefomgeving.
Tijdens deze interactieve workshop ontdek jij welke voordelen het vinden van jouw Ikigai kan hebben
op jouw (werkend) leven.
Crash course creativity. Wie creativiteit een serieuze plek geeft in het (werkend) leven, ontdekt
gegarandeerd nieuwe mogelijkheden, raakt geïnspireerd en innoveert sneller. De kunst is om
vraagstukken vanuit een ander perspectief te bekijken. Deze crash course reikt je de tools aan om in notime met de meest briljante, absurde en kansrijke ideeën te komen en ‘waanzinnige’ ideeën van collega’s
of medewerkers goed te interpreteren. Vanaf nu zet jij creativiteit om in inspiratie en innovatie!
Werken of gelukkig zijn? Werken en gelukkig zijn, worden niet vaak beschouwd als hetzelfde. Heel vaak
worden deze twee gezien als tegenstelling of wordt werk(en) als een negatief beïnvloedende variabele
van geluk gezien. In deze workshop laat Gert van der Houwen, aan de hand van de inrichting en filosofie
achter zijn eigen bedrijf VDH Bestuurszaken, zien dat werken en gelukkig zijn wél bij elkaar passen.

Joëlle van Baren
Master of Organised Chaos bij VDH Bestuurszaken
 (06) 25 25 79 93 |  vanbaren@vdhbz.nl
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Management Development
Programma 2021

Voorwoord
Een voorwoord schrijven voor het Nive MD Programma in 2021 op 15 december 2020; een dag na de ‘Harde
Lockdown van Nederland’. In mijn hoofd wisselen hoop en zorg zich met elkaar af. Zorg over de periode
waarin we zitten en je kunt je afvragen: ‘Hoeveel van dit geplande MD Programma gaan/mogen we in 2021
daadwerkelijk uitvoeren?’. Hoop omdat er een vaccin in aantocht is waardoor we weer terug zouden kunnen
keren naar ons gewone leven. Een leven waarin ontwikkeling onderdeel is van ons dagelijks leven. Een leven
waarin we weer anderen kunnen ontmoeten en netwerken.
In de verwachting dat we in de loop van 2021 weer terug kunnen keren naar normaal introduceer ik graag de
Nive leerlijnen van 2021:
 Persoonlijke Ontwikkeling - Kees van Herpen
 Finance & Control - Damian Bouland
 Goed Bestuur - Frans Scheefhals
 Inspiratie - Joëlle van Baren
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Nive is een vereniging en de namen achter de leerlijnen zijn de namen van de Nive Programma Commissarissen.
Dit zijn Nive leden die op vrijwillige basis de verantwoordelijkheid op zich nemen om een leerlijn vorm te
geven en te begeleiden. Natuurlijk zijn wij trots op deze vrijwilligers die het mede mogelijk maken dat Nive een
dergelijk MD Programma kan draaien wat kan rekenen op een gemiddelde waardering van een 8 per event.
Ik hoop dat veel Nive leden en ook leden van andere verenigingen, branche- en beroepsorganisaties de
bijeenkomsten in 2021 weer mogen en gaan bijwonen. En hierbij een tip: soms heb je geen zin om ergens alleen
naar toe te gaan maar vind je het onderwerp wel leuk, neem dan iemand mee en gebruik een bijeenkomst om
zowel kennis op te doen als een mogelijkheid om met iemand weer eens de (netwerk) banden aan te halen!
Stay healthy in 2021!

Gert van der Houwen
Directeur Nive
 g.vanderhouwen@nive.org

Nive
Donderdag 11 maart - leerlijn Goed Bestuur
Foute Besluiten - Patronen en oorzaken

Spreker: Wim van Hennekeler
Management Consultant, auteur ‘Foute Besluiten’

Woensdag 24 maart - leerlijn Finance & Control
The Truth about Robotics for Finance

Spreker: Gerrit Jan Hagens
Partner @ Shared / Manager Shared Robotics & Shared High End Solutions

Donderdag 8 april - leerlijn Persoonlijke Ontwikkeling
Het rendement van geluk in het werk en in het leven - Hoe draag ik bij aan
werkgeluk voor mezelf, mijn team en mijn organisatie en wat levert dat op?

Spreker: Ad Bergsma
Zelfstandig psycholoog, geluksonderzoeker, spreker en schrijver

Woensdag 14 april - leerlijn Goed Bestuur
Goede Raad voor Commissarissen - 21 inzichten voor toezichthouders en
bestuurders

Spreker: Puck Dinjens
Eigenaar Governance in Balans, hoofdredacteur Goed Bestuur en Toezicht

Dinsdag 20 april - leerlijn Inspiratie
What’s your Ikigai!? - Ontdek je talent voor meer passie en plezier in je leven
en loopbaan

Spreker: Jolanda van der Steen
Eigenaar, Trainer/Coach Werkgelukdeskundige La Fontaine Trainingen / JECKX

Management Development Programma
Woensdag 19 mei - leerlijn Finance & Control
Een Soepel Afsluitingsproces tijdens (en na) de Slimme Lockdown

Spreker: Karlo Mans
Algemeen Directeur / Eigenaar van EQili Nederland bv

Woensdag 2 juni - leerlijn Goed Bestuur
Toeschouwer of Toezichthouder - Op zoek naar een goede balans tussen
afstand en nabijheid

Spreker: Rolf Robbe
Toezichthouder, Trainer, Tekstschrijver

Woensdag 23 juni - leerlijn Persoonlijke Ontwikkeling
De Fluitende Leider - Leiderschap van voetbalveld tot werkvloer
Spreker: Erik Kaptein
Trainer / coach / schrijver - Eigenaar advies- en trainingsbureau
Gewoon-HR. Medeoprichter van Centrum voor Mentale Kracht en
Stichting Toeterjoepies

Dinsdag 7 september - leerlijn Inspiratie
Crash course on creativity - Brainstormen? Out-of-the-box denken?
We hebben het vast allemaal wel eens gedaan. Maar creativiteit is meer
dan ‘even een paar leuke ideeën bedenken’.
Spreker: Rody Vonk
Spreker / Trainer / Facilitator Innovatie, Creativiteit en Design Thinking

Donderdag 23 september - leerlijn Persoonlijke Ontwikkeling
Modern leiderschap - Dienend leiderschap - Hoe zet je mensen in hun kracht?

Spreker: Henk Jan Kamsteeg
Spreker, auteur en Eigenaar van Proistamanos Kamsteeg Leadership Company

2021
Donderdag 30 september - leerlijn Goed Bestuur
Grip op innovatie - de balans tussen creativiteit en daadkracht

Spreker: Jasper Baggerman
Interim innovatie manager bij DOK 5

Donderdag 7 oktober - leerlijn Persoonlijke Ontwikkeling
Lead by example - develop the team & achieve success

Spreker: Armand van Velzen
Managing Partner - Consultant bij Allied Forces

Woensdag 13 oktober - leerlijn Finance & Control
Process Mining - Wat vertelt jouw data over je processen?

Spreker: Stefan van der Pligt
Interim financial / Data & Process-consultant bij HighQ

Dinsdag 2 november - leerlijn Goed Bestuur
Onvrijwillig - Lessen uit gedwongen vertrek van bestuurders

Spreker: Pieter Wijnsma
Adviseur en coach bij Governance Support

Donderdag 18 november - leerlijn Inspiratie
Werken of gelukkig zijn? - Waarom kantoor (cata) strofen voor iedereen
kunnen leiden tot inspirerende inzichten, veranderingen en acties

Spreker: Gert van der Houwen
Directeur-eigenaar VDH Bestuurszaken / Secretaris Koning Willem I Stichting

Overige Informatie
Scan de QR-code en
bekijk de video over
Miele coronaproof

Locatie: de Nive bijeenkomsten vinden plaats in het Miele Experience Center in Vianen (De Limiet 2).
Deze locatie leent zich uitstekend voor coronaproof bijeenkomsten. De anderhalve-meter afstand is
voor alle deelnemers te waarborgen!
Tijdstip: van 15.30 tot 18.00 uur (inloop met koffie/thee en lekkernij vanaf 15.00 uur). Aansluitend vindt
er een Netwerkborrel plaats tot 19.00 uur.
Deelnamekosten: leden van Nive, Financials For Financials (FFF) en IM Register: gratis.
Nive Bedrijfsleden krijgen 2, 3 of 4 gratis toegangskaarten, afhankelijk van het type lidmaatschap.
Extra personen betalen € 50,- per persoon.
Niet-leden: € 145,-.
Voor introducés van niet-leden: € 95,-.
Genoemde bedragen zijn exclusief BTW en inclusief koffie/thee en Netwerkborrel na afloop.

Meer weten of inschrijven?
www.nive.org/md-programma
of neem contact op met Marie-Thérèse Schlatmann,
manager Nive MD Programma:
 (06) 20 01 36 28 |  mt.schlatmann@nive.org

