Themabijeenkomst

‘Toezicht in Transitietijd’
Voor Raden van Toezicht en Raden van Bestuur van Bibliotheken

Programma
16.00 		Inloop met koffie/thee

16.15 		Welkom en introductie door Tineke van Ham, bestuurder
Rijnbrink.
Vervolgens is het woord aan dagvoorzitter Frank Beemer
De maatschappij verandert; (semi-)
16.30

De disruptieve burger en de cultuursector
door Steven de Waal
Niet gehinderd door enige kennis van zaken beweegt de
disruptieve burger zich door de culturele sector. Burgers willen
meedoen, meebeleven en mee-ervaren, maar ook meebeslissen,
meezoeken en meesturen. Voor organisaties geldt ‘Adapt or die.’
Steven de Waal schetst wat er op de (semi-)publieke sector afkomt en welke aanpassingen in handelen dat vraagt. Maar wat
betekent dat voor verantwoordelijkheden en voor de rol van de
Raad van Toezicht of Raad van Bestuur?

publieke organisaties, zoals de
Bibliotheken, veranderen mee. Er zijn
kansen binnen nieuwe domeinen,
maar ook bedreigingen.
Directeuren en bestuurders staan voor
nieuwe vragen om hun bijdrage aan die
verandering te leveren. Wat betekent
dat concreet voor de rol van de Raad
van Toezicht of Raad van Bestuur?
Vraagt dat ook transitie in het toe-

17.45

Pauze met soep en broodjes

zicht? En wat betekent dat voor jou
als lid van de Raad van Toezicht of

18.15

Governance in netwerken – de praktijk
door Jellie Tiemersma
Maatschappelijke organisaties opereren meer en meer in complexe netwerkverbanden. De vormgeving van samenwerkingen
fluctueert, vraagt constant aanpassing en bijsturing, maakt
nieuwe werkwijzen en afspraken noodzakelijk. Jellie
Tiemersma gaat vanuit casuïstiek in op vraagstukken die dit
opereren in netwerkverband oproept voor toezichthouders.

Samen in gesprek
Dagvoorzitter Frank Beemer gaat naar aanleiding van de nieuw
opgedane kennis in gesprek met de zaal. We behandelen de
vragen die in de zaal zijn gerezen naar aanleiding van de
sprekers. Ook kijken we samen naar wat nu relevante vragen
zijn voor het werk van een toezichthouder/ bestuurder.

20.00

Afsluiting bijeenkomst

Raad van Bestuur?
In deze themabijeenkomst krijg je zicht
op de veranderende context waarin
toezichthouders moeten opereren.
Burgers, partners, netwerken: allen
vragen en pakken een rol. Klassiek
toezicht past niet meer. Praat mee en
laat je inspireren.

Meer over de sprekers
Steven de Waal is oprichter en voorzitter van Public SPACE, publicist, toezichthouder (oa. voorzitter van de RvT van
Cultuur + Ondernemen) en actief burger op tal van maatschappelijke terreinen. Zijn publicatie Burgerkracht met
Burgermacht dient als basis voor vele bijeenkomsten in het land over burgerschap en de paradigmatische ombouw
van de verzorgingsstaat.
Jellie Tiemersma is eigenaar van Personal Too, heeft een brede ervaring als bestuurder/manager en adviseur in
diverse organisaties (o.a. binnen de bibliotheeksector), is al vele jaren actief als toezichthouder binnen diverse
domeinen, is expert inzake vraagstukken op het terrein van governance, diversiteit en inclusie.
Frank Beemer is eigenaar van BeAMeR, AlliantieManagement & Regie, en expert op het gebied van governance in
netwerken. Hij is Academic Director Ketenregie aan de Erasmus Academie en interim- (programma)manager
van samenwerkingsverbanden. Daarnaast is hij zelf actief als toezichthouder (Catharina Stichting en Spectrum).

Praktische informatie
Datum: Maandag 5 februari 2018
Tijd:
16.00 - 20.00 uur (soep/broodjes inbegrepen)
Locatie: DROOM!, Nieuwe Aamsestraat 32, 6662 ND Elst (Gld)
Bereikbaarheid:
DROOM! ligt op enkele minuten loopafstand van Station
Elst (aan de oostzijde). Daar is ook de NS P+R garage waar
je goed en gratis kunt parkeren. Op het eigen terrein is er
beperkt parkeerruimte.
Aanmelden:
Voor 22 januari via de website:
www.rijnbrink.nl/campus/jouw-organisatie-verandert

Investering

Aanvullend

Deze bijeenkomst brengt geen kosten met zich mee voor
toezichthouders, bestuurders en directies van Gelderse
en Overijsselse bibliotheken. Deelname wordt aangeboden
door Rijnbrink. Rijnbrink werkt samen met Bibliotheken
en andere culturele organisaties aan hun transitie met
als doel om iedereen mee te laten doen in de samenleving. Overige deelnemers kunnen bij voldoende plaats
deelnemen voor € 125,00 excl. BTW.

Aanvullend op deze bijeenkomst biedt Rijnbrink de
mogelijkheid om met begeleiding van inhoudelijke
experts door te werken aan eigen relevante onderwerpen
en vragen als Raad van Toezicht of Raad van Bestuur.
Daarvoor zijn (in-company) werkateliers ontwikkeld.
Meer informatie is beschikbaar via Campus.

