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VOORZITTERS IN COÖPERATIES

DOEL 
Deze vierdaagse training geeft u kennis, vaardigheden en instrumenten om uw 

rol als voorzitter in een coöperatie met een eigen stijl te  vervullen.

INFORMATIE
De training neemt u mee in wat er zoal van een voorzitter verwacht mag 

worden. Met een aantal van deze ‘rollen’ van een voorzitter gaat u in de training 

concreet aan de slag. U krijgt vaardigheden bijgebracht die u ter plekke oefent 

en waarop u feedback krijgt van de docenten en van uw mede-cursisten. 

Doordat u eigen voorbeelden meeneemt sluit de training maximaal aan op uw 

eigen leerbehoefte. De cursus bestaat uit vier trainingsdagen, die ruim uit elkaar 

liggen zodat het geleerde ook in de praktijk kan worden geoefend. Op de eerste 

dag maken de deelnemers diepgaand met elkaar kennis en worden de 

contouren van de overige cursusdagen bepaald.

De docenten zijn Jorrit Jorritsma, Theo Koekkoek (beide zeer ervaren als 

voorzitter in diverse besturen en raden van commissarissen binnen en buiten de 

coöperatieve wereld) en Frank Molenaar (toptrainer in verbale technieken).

ONDERWERPEN
▪ De governance van een coöperatie en uw positie hierin

▪ Verschillende overleg-, gespreks- en vergadervormen

▪ Effectief een vergadering voorbereiden en leiden

▪ Het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken

▪ Kort en bondig presenteren van de coöperatie naar buiten toe

▪ Andere onderwerpen, naar wens van de deelnemers

DOELGROEP
De training is bedoeld voor iedereen die sinds kort in een coöperatie een 

voorzittersfunctie vervult of gaat vervullen en daar beter in wil worden. 

Bijvoorbeeld in het bestuur, in de raad van commissarissen, in de ledenraad, een 

districtsraad, een kringbestuur of in een commissie. 

Data

15 maart 2023

10 mei 2023

Dag 3 en 4 worden in overleg met de 

groep en docenten op dag 1 gepland

Tijd

10:00 – 17:00 uur

Maximum aantal deelnemers

12

Locatie

NCR – ‘t Praathuys

De Poort 40

3991 DV Houten

Kosten

€ 1.795,- (leden NCR)

€ 3.000,- (niet-leden)

Inclusief lunch

Exclusief 21% BTW

Hulp nodig?

Jacqueline Booy

Bart van Leerdam
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