
De Governance Colleges zijn een gezamenlijk initiatief van:

Voor eigentijds Toezicht & Bestuur

Governance Colleges

Enkele keren per jaar organiseren de NVZD, de NVTZ en Avicenna 
Academie voor Leiderschap gezamenlijk de Governance Colleges: 
diepgaande en kritische colleges over zorg- en 
samenlevingsvraagstukken, waarin thema’s met betrekking tot Goed 
Bestuur centraal staan. Dit wordt gecombineerd met onderlinge 
ontmoetingen tussen bestuurders en toezichthouders in functie. In elk 
college staat een actueel thema centraal, waarover twee topsprekers hun 
licht zullen laten schijnen. 

De Governance Colleges vinden steevast plaats aan het einde van de dag 
in het midden van het land. Passend in de drukbezette agenda, voor de 
files aankomend en na de files vertrekkend. Met een smaakvolle maaltijd 
tussendoor. Bedoeld als uitdagende mentale en fysieke ontmoeting 
tussen bestuurders en toezichthouders. 

Gedurende de Governance College op woensdag 30 oktober 2019 zal 
filosoof Bas Haring spreken over arbeid en zorg bezien vanuit een breed 
filosofisch perspectief. mr. Marjolein ten Hoonte zal duurzame arbeids-
verhoudingen specifiek gericht op de zorg voor haar rekening nemen. 

Frank Seine zal optreden als moderator gedurende het Governance 
College. 

Woensdag 30 oktober 2019 
van 16.30 – 20.15 uur
Duurzame arbeidsverhoudingen 
in de 21e eeuw

www.governancecolleges.nl



  

De eerder voorspelde krapte in de arbeidsmarkt is er. Hulpbehoevenden moeten 
veelal (langer) wachten op zorg of moeten het deels in eigen beheer oplossen, 
operatiekamers staan leeg en de meer dan een miljoen medewerkers in de zorg staan 
onder druk vanwege de werkdruk. En last but not least: de uitstroom van de nieuwe 
instroom is ook nog eens uitzonderlijk hoog. Werkgevers en werknemers zoeken naar 
beste vermogen de meest passende oplossingen voor deze tijd en ook voor henzelf. 
Maar zijn deze oplossingen voor de langere termijn passend en duurzaam genoeg?

Zoals u van de Governance Colleges kunt verwachten wordt bovenstaande vanuit een 
tweetal invalshoeken geadresseerd. 

Programma woensdag 30 oktober 2019 

College 1 
Bas Haring zal, gerelateerd aan de huidige arbeidssituatie in de zorg, 
vanuit meerdere filosofische perspectieven zijn licht doen schijnen over 
de begrippen arbeid, werken, de zorg en krapte op de arbeidsmarkt. Nogal 
eens leidt zijn frisse en ruime kijk op veronderstelde problematieken tot verrassende 
uitkomsten. 

Bas Haring
Bas Haring is een veelzijdig Nederlands filosoof. Hij is hoogleraar van de leerstoel 
‘Publiek begrip van wetenschap’ aan de Universiteit van Leiden. Bas Haring is daarnaast 
actief als informaticus, schrijver van kinderboeken en populairwetenschappelijk werk, is 
televisiepresentator bij de RVU en tafelgast in De Wereld Draait Door. Bas Haring 
schreef meerdere boeken die zijn veelzijdigheid onderstrepen. Ook verdiepte hij zich in 
de werking van de economie, schreef in dat kader het boek ‘Waarom cola duurder is 
dan melk’ en hield zich bezig met het fenomeen ‘arbeidsmarkt’. Zijn denkwijzen geven 
veelal een verrassend nieuw perspectief op een specifiek thema. 

 
College 2
In het tweede college legt Marjolein ten Hoonte de focus op de huidige en toekomstige 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de zorg. Behoeftes van de nieuwe 
generaties, mogelijkheden binnen en buiten de cao’s, marktwerking, de 
uitstroomproblematiek en op welke manier kan men vanuit 
werkgeverschap het beste proactief inspelen om een duurzame 
arbeidsmarkt situatie te creëren. 

Marjolein ten Hoonte
Mr. Marjolein ten Hoonte is directeur Arbeidsmarkt en MVO bij Randstad Groep 
Nederland. Marjolein kan bogen op 20 jaar ervaring binnen het werk- en 
onderzoeksgebied arbeidsmarkt vanuit diverse rollen op directieniveau. In haar functie 
analyseert zij trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en onderhoudt zij nauwe 
contacten met zowel werkgevers- als werknemersorganisaties, de politiek en het 
bedrijfsleven. Daarnaast geeft zij regelmatig colleges en is Member of the Advisory 
Board voor de Webster University. Zij is tevens onder meer lid van de commissie 
arbeidsmarktpolitiek VNO-NCW, lid van de Commissie werken in de Zorg vanuit VWS 
en lid Raad van Toezicht CINOP.    
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Moderator
Moderator tijdens dit Governance College is Frank Seine. Frank is directeur van 
Avicenna Academie voor Leiderschap en Opleidingsinstituut KMBV en als regiepartner 
onder meer verantwoordelijk voor de NVTZ Academie, VTOI-NVTK Academie 
(onderwijs en kinderopvang) en VTW Academie (woningcorporaties).



Locatie

De Governance Colleges worden georganiseerd op een inspirerende, centraal 

gelegen locatie: Conferentiecentrum Drakenburg, Doctor Albert Schweitzerweg 1 

te Baarn.

Doelgroep

De Governance Colleges zijn bedoeld voor bestuurders en toezichthouders in 

functie, die op zoek zijn naar inspiratie, reflectie en ontmoeting.

Kosten

• Losse deelname voor één persoon € 195,-

•  Met twee personen vanuit mijn organisatie waarvan één in de

functie van bestuurder en één in de functie van toezichthouder € 325,-

• Losse deelname voor twee personen € 345,-

• Losse deelname voor drie personen € 475,-

BTW is niet van toepassing.

Aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden voor de Governance Colleges kunt u kijken op 

www.governancecolleges.nl of bellen naar 0570 – 76 00 00.

Programma Governance Colleges

16.30 uur 

17.00 uur 

17.15 uur 

18.15 uur 

19.15 uur 

20.15 uur 

Ontvangst

Opening 

College 1: Bas Haring 

Dinerbuffet

College 2: Marjolein ten Hoonte 

Afsluiting en Borrel
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