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STARTCURSUS
COMMISSARISSEN BIJ COÖPERATIES

DOEL 
In deze vijfdaagse cursus krijgt u een vliegende start als commissaris bij een 

coöperatie.

INFORMATIE
Als startende commissaris bij een coöperatie komt u in een nieuwe wereld 

terecht. Zo bent u ineens werkgever van de directie en/of toezichthouder van 

het bestuur. Of zowel bestuurder van de coöperatie als commissaris bij het 

coöperatieve bedrijf. U krijgt te maken met leden die u als hun 

‘vooruitgeschoven post’ zien. En in de raad van commissarissen komt u zowel 

leden-commissarissen als externe commissarissen tegen. Hoe werkt dat 

allemaal? En hoe vindt u er uw weg in? In deze startcursus brengen wij u de fijne 

kneepjes bij van het ambacht van commissaris-zijn van een coöperatie. Dat doen 

we op een hele toegankelijke manier, doorspekt met praktijkvoorbeelden van 

docenten, van andere deelnemers en van coöperaties die tijdens de cursus 

worden bezocht. Ook oefent u in praktische vaardigheden en leert u deze toe te 

passen in de stijl die het beste bij u past. De docenten bij deze cursus zijn Jorrit 

Jorritsma (zeer ervaren bestuurder en commissaris), Riëtte Petter (specialist en 

trainer/coach persoonlijke vaardigheden) en Rob Donker (directeur NCR).

ONDERWERPEN
▪ De positie van commissarissen/bestuurders in coöperaties

▪ De Coöperatie Code en de rol van de commissaris daarin

▪ Samenspel tussen leden-commissarissen en externe commissarissen

▪ Inzicht in uw persoonlijke stijl van toezicht houden

▪ Tips van praktijkdeskundigen en van andere deelnemers

▪ Oefenen in praktische vaardigheden in diverse situaties

DOELGROEP
De cursus is bedoeld voor personen die recent voor het eerst benoemd zijn in de 

raad van commissarissen van een coöperatie of die binnenkort benoemd hopen 

te worden.

Data 

5 april 2023

24 mei 2023

27 september 2023

2 excursiedata worden in overleg 

bepaald tijdens eerste sessie

Locatie

NCR – ‘t Praathuys

De Poort 40

3991 DV Houten

Tijd

13.30 – 20.00 uur

Maximum aantal deelnemers

10

Kosten

€ 2.475,- (NCR-leden)

€ 4.950,- (niet-leden)

Inclusief avondeten

Exclusief 21% BTW

Hulp nodig?

Jacqueline Booy

Bart van Leerdam
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