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Boardwerk is mensenwerk 

Intervisieprogramma voor commissarissen en bestuurders 

Voor wie: 

• Commissarissen, toezichthouders en bestuurders van organisaties, in zowel de publieke als de 

private sector 

• Commissarissen, toezichthouders en bestuurders van grote familiebedrijven 

Duur: vierenhalve dag, bestaande uit vier bijeenkomsten  

 

Met wie: Thyra de Graaff, Saskia de Maat, Erik van de Loo, Jaap Winter 

Boardwerk is mensenwerk 

De effectiviteit van boards wordt niet alleen bepaald door kenmerken van het formeel-juridische 

governance systeem. Juist de kwaliteit van de wisselwerking tussen commissarissen en bestuurders 

blijkt een belangrijke sleutel tot succes en falen van boards en hun organisaties. Opvallend genoeg blijft 

deze in de praktijk grotendeels onbesproken.  

Ook in boards waar goed toezicht wordt gehouden en vruchtbaar samengewerkt, zijn er onderstromen 

die plotseling kunnen bovenkomen en lastigheden veroorzaken. Elke board kent schaduwzijden, met 

zowel onbenut creatief als destructief potentieel. Agressie en affectie spelen een hoofdrol in de 

dynamiek van elk mens, van elke groep en daarmee ook van elke board.  

Phyleon richt zich in de context van governance rollen, taken en verantwoordelijkheden zowel op de 

bewuste als de onbewuste dynamiek in de samenwerking tussen mensen. Dit levert een unieke 

benadering van boards op die recht doet aan haar complexe werkelijkheid.  

Op basis van haar eigen board advies- en evaluatiepraktijk heeft Phyleon een programma ontwikkeld 

dat deelnemers kennis en inzicht geeft in de essentie van de taak van boards: toezicht houden, 

samenwerken en leiderschap. Een ongebruikelijk programma. ‘Boardwerk is mensenwerk’ gaat diep. 

Diepgaand met betrekking tot de kennis en ervaring van de wisselwerking tussen het formeel juridische 

governance systeem, de rationele en irrationele, de donkere kanten van boarddynamiek, de eigen 

drijfveren, behoeften, stijlkenmerken, defensiemechanismen en competenties als 

commissaris/bestuurder. Het is enorm verrijkend om vanuit een dergelijke integrale benadering het 

boardwerk en de eigen rol daarin te bezien. Het programma reikt je meerdere ‘lenzen’ aan om 

diepgaand naar de eigen boardrealiteit te kijken en van daaruit te handelen.  

Wat brengt ‘Boardwerk is mensenwerk’ je? 

Dit programma is ontwikkeld voor commissarissen en bestuurders die zich realiseren dat het werk van 

boards is opgeschoven naar een combinatie van toezicht houden en gedeeld leiderschap. En dat 

daardoor de interactie tussen bestuurders en toezichthouders complexer en intensiever wordt. Het 

programma verschaft daarin inzicht om de eigen effectiviteit in de board en de effectiviteit van het 

geheel te versterken. Als voorwaarde voor een meer missie gedreven, vitale board en organisatie. En 

voor meer persoonlijke voldoening in de uitvoering van de rol.  
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Je zult effectiever worden in: 

• Oppakken van de verschillende rollen in het samenspel tussen jou als commissaris en de 

bestuurder (of visa versa) in de board. En hoe je daarover met elkaar spreekt 

• Identificeren, hanteren en bespreekbaar maken van de (eventueel) ontstane minder functionele 

en irrationele boarddynamiek 

• Verkrijgen van inzicht in en verder ontwikkelen van persoonlijke leiderschapskenmerken die 

bijdragen aan een effectieve uitoefening van de rol  

• Herkennen wat mensen weerhoudt om optimaal te functioneren in hun rol 

• Vormgeven van de eigen rol en toon als commissaris of bestuurder 

 

Intervisieprogramma 

In ons intervisieprogramma werken we met een kleine groep mensen (acht deelnemers) met actieve 

ervaring in boards als commissaris of bestuurder. In dit programma combineren we wetenschappelijke 

inzichten en concepten van governance met die vanuit de  psychologie (systeemtheorie, 

groepsdynamica en psychoanalyse) met ervaringen uit onze board evaluatie- en adviespraktijk. In het 

programma staan de eigen ervaringen van de deelnemers centraal. Het programma combineert 

kennisoverdracht met uitwisseling van ervaringen en actieve oefeningen. Groepscoaching maakt deel uit 

van het programma. 

Onderwerpen die in het programma aan de orde komen zijn: 

• Systeembenadering van organisaties en boards 

• Impact van de corporate governance code en regelgeving in het algemeen op cultuur en gedrag 

• De rollen van commissarissen en bestuurders in de board, de (onbewuste) percepties daarvan 

en hoe daarover met elkaar te leren spreken 

• De structurele kenmerken die de menselijke ervaring van het ‘in-de-board-zijn’ bepalen, zoals 

informatie-asymmetrie en het episodische karakter 

• Individuele, groeps- en organisatiedynamiek 

• Bewustwording van de groepsdynamiek die mede wordt bepaald door cognitieve biases en 

breuklijnen die kunnen leiden tot polarisatie en daarmee om leren gaan 

• Persoonlijke leiderschapskenmerken die bijdragen aan een effectieve uitoefening van de rol, 

maar ook wat mensen soms weerhoudt van een optimaal functioneren in hun rol 

• Reflectie op de eigen roluitoefening in context van het eigen systeem 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Dit programma, vierenhalve dag, bestaat uit een viertal modules.  

Bijeenkomst 1 

Maandag 6 maart 2023, 09.00-17.00 uur, incl. lunch 

Bijeenkomst 2, bestaande uit anderhalve dag 

Donderdag 20 april 2023, 17:00-20:00 uur, incl. lichte maaltijd 

Vrijdag 21 april 2023, 09.00-17.00 uur 

Bijeenkomst 3  

Woensdag 31 mei 2023, 09.00-17.00 uur, incl. lunch 

Bijeenkomst 4 

Donderdag 13 juli 2023, 09.00-17.00 uur. Na afloop glaasje wijn/fris en uitreiking certificaat. 

 

Kosten 

De investering voor dit intervisieprogramma bedraagt € 6.000,- per deelnemer (exclusief btw). Het 

bedrag zal in twee termijnen worden gefactureerd: 50% voor aanvang van het programma en 50% na de 

derde bijeenkomst. De eerste termijn dient voor 20 februari 2023 betaald te zijn en de tweede termijn 

dient 1 juni 2023 te zijn voldaan.  

Studiemateriaal, lunch, koffie en thee zijn inbegrepen. Een eventuele overnachting (bijeenkomst 2) is 

voor eigen rekening. Op aanvraag verstrekken we een overzicht met hotels in de directe omgeving. 

Aanmelden 

Na aanmelding wordt er contact met je opgenomen voor het maken van een (telefonische) afspraak 

voor een intakegesprek met programmaleider Thyra de Graaff. 

 

 

Locatie 

 

                Van Eeghenstraat 108hs 

                1071 GM Amsterdam 

     

 +31 (0) 20  205 04 18 

 

                 programmes@phyleon.com 

 

 

 

 



 

  

Overzicht van het programma 

Eerste bijeenkomst: Samenwerken en toezichthouden 

Perspectief: Boardwerk is een combinatie van toezichthouden en gedeeld leiderschap. De menselijke 

praktijk van boards wordt behalve door de wet, sterk bepaald door de onderlinge groepsdynamiek, de 

wisselwerking tussen specifieke persoonlijkheidskenmerken en de gegeven situatie 

Begeleiding: Erik van de Loo en Jaap Winter  

Werkvorm: Inleiding in kennis, theorie over Board Governance en Leiderschapsdynamiek. Afgewisseld 

met cases en beantwoorden van vragen in kleine groepjes 

Inhoud:  

• Impact van de Code en regelgeving in het algemeen 

• De complexe rol van de commissaris 

• Te onderscheiden rollen in de board 

• Cultuur en gedrag in de boardroom 

• Wat zijn nu de structurele kenmerken van het werk in de board ruimte? Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan: rolverwarring tussen commissarissen en bestuurders; informatie ongelijkheid, 

onduidelijkheid in de hiërarchie, het episodische karakter van de interactie 

 

 

Tweede bijeenkomst: Toezicht houden als persoon 

Perspectief: De persoon in de rol doet ertoe. De toegevoegde waarde van de klinische benadering van 

leiderschap (met de focus op het onbewuste) 

Begeleiding: Thyra de Graaff en Saskia de Maat 

Werkvorm: Inleiding in kennis, theorie over de basisprincipes van de psychoanalyse. Inzicht in de 

ontwikkeling van de persoonlijkheid en concepten om menselijke beweegredenen en functioneren te 

begrijpen. Naast de theorie is er ruimte om te werken aan de eigen leiderschapsbiografie en is er  

groepscoaching. 

Inhoud: 

• De persoon in de rol doet ertoe. Mensbeeld vanuit het klinisch perspectief. Kijken door de 

bril van psychoanalytische concepten naar menselijke ontwikkeling 

• Persoonlijke reflectie en feedback op de leiderschapsstijl van de deelnemers 

• Gebruik van een klinisch assessment tool om de individuele kwaliteiten en onbewuste 

blokkeringen naar voren te brengen die het behalen van de leerdoelen belemmeren 

• Groepscoaching 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Derde bijeenkomst: Toezicht houden in de dynamiek 

Perspectief: Reflectie op eigen functioneren in de boardrol vanuit een systemisch psychodynamisch 

perspectief 

Begeleiding: Thyra de Graaff en Saskia de Maat 

Werkvorm: Inleiding in kennis, theorie over de psychosociale dynamiek van groepen. Werken in kleine 

groepen, identificeren van rollen, primaire taak, primair risico en sociale defensies in de eigen 

boardomgeving 

Inhoud: 

• Doorgronden van de (bewuste/onbewuste) wisselwerking tussen organisatie (systeem), persoon 

en rol. Systeembenadering van organisaties en boards 

• Sociale defensies 

• Reflectie op de rol van de deelnemer in de context van de board. Identificeren van factoren die 

helpen of juist verhinderen om de rol effectief en met voldoening te vervullen 

 

Vierde bijeenkomst: Bespreken van casuïstiek 

Perspectief: Leren omgaan met disfunctionele boarddynamiek, mede met behulp van casuïstiek.  

Begeleiding: Erik van de Loo en Jaap Winter 

• Werkvorm: Inleiding in, theorie over de primaire taak en het daarbij behorende risico en de 

mogelijke defensies die deze risico’s kunnen oproepen Met behulp van casuïstiek worden deze 

concepten van een context voorzien. Daarnaast wordt er ook gewerkt in kleine groepen. 

Inhoud: 

• Mogelijke breuklijnen en sociale defensies in een organisatie leren herkennen en hanteren 

• Casuïstiek deelnemers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

De docenten zijn Phyleon fellows en associates: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thyra de Graaff is klinisch- en organisatie psycholoog en werkt als 

consultant en executive coach. Zij adviseert boards en leiders op het 

gebied van leiderschap, board dynamieken en verandering. Tevens is zij 

coach, supervisor bij de programma’s Executive Master in Change en 

INBOARD van INSEAD. 

Jaap Winter is een internationaal erkend ondernemingsrecht en 

corporate governance deskundige. Hij is hoogleraar corporate law,  

governance en gedrag aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Visiting 

Professor Corporate Governance bij INSEAD. 

 

Erik van de Loo is een internationaal leidende expert in leiderschap en 

verandering in organisaties. Hij is tevens hoogleraar bij INSEAD, waar 

hij program director voor de Executive Master in Change is, en 

hoogleraar Leadership & Behaviour bij de TIAS School for Business and 

Society. 

 

Saskia de Maat is psychoanalyticus en werkt als executive coach in eigen 

praktijk, Zij als docent o.m. verbonden aan het VU Center for Executive 

Coaching en de Stichting Bedrijfskunde. Tevens is zij coach, supervisor bij 

de programma’s Executive Master in Change en INBOARD van INSEAD. 

 

https://ee.sbe.vu.nl/nl/management/centra/center-executive-coaching/index.aspx
https://ee.sbe.vu.nl/nl/management/centra/center-executive-coaching/index.aspx
https://www.stichtingbedrijfskunde.nl/
https://www.insead.edu/

