
 
 

 
 

 

 
 

 

 
Locatie:  SER gebouw Den Haag 
Datum:  7 oktober 2021  
Moderators: Joost van Mierlo/Mathi Bouts 
Gastsprekers: zie agenda  

 

 

Er is een lichte lunch geregeld voor aanvang van de bijeenkomst 
 

13.00 uur 0.1 OPENING 
Als het over medezeggenschap gaat wordt vaak verwezen naar de WOR ofwel de directe 
medezeggenschap. De or kent echter ook een meer indirecte medezeggenschap ook genoemd 
vennootschappelijke medezeggenschap die zijn basis vindt in het BW zoals het structuurregime. Dan gaat 
het over het invloed uitoefenen op de samenstelling van een orgaan van de onderneming dat betrokken is 
bij het vaststellen van beleid en het nemen van besluiten: denk dan onder het structuurregime aan het 
versterkt voordrachtsrecht van de or op 1/3 van commissarissen. Hoe ziet de juridische basis eruit, de 
praktijk van het benoemen en samenwerken met de (voordrachts)commissaris en hoe kunnen toezicht en 
or elkaar versterken.  
 

13.05 uur 0.2 Samenwerking binnen de governance driehoek  
Inge Brakman voorzitter Alliantie Medezeggenschap en Governance (kort AMG) over de alliantie en het 
doel daarvan: het bevorderen van de dialoog tussen Raad van Bestuur, raad van toezicht en 
medezeggenschap. 
 

13.25 uur 0.3 Resultaten onderzoek: relatie or en toezicht 
Het MNO heeft samen met de NV Medezeggenschap en Boardroom Refreshment onderzocht hoe de 
betrokkenheid tussen or en Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht is van profiel, voordracht tot 
onderling overleg. We willen laten zien welke ontwikkelingen er zijn t.o.v. eerdere onderzoeken, waar er 
ruimte is voor verbetering en wat we van elkaar kunnen leren. 
 

13.45 uur 0.4 Vennootschappelijke medezeggenschap: or en toezichthouder 
Joost van Mierlo van De Voort Advocaten zet het juridisch kader uiteen rond de rol en positie van de 
toezichthouder in relatie tot de medezeggenschap.  
 

14.30 uur 0.5 De voordracht van een toezichthouder  
Hoe zorg je dat een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht inclusief en evenwichtig is 
samengesteld en de aandacht voor maatschappelijke belangen en het welzijn van alle stakeholders 
geborgd zijn. Hoe vind je als or de geschikte personen? Wat zijn de mogelijkheden, de voordelen en 
valkuilen? Door Marie-Leontine de Graaf van Boardroom Refreshment 

 

15.00 uur   PAUZE  
 

15.15 uur 0.6 De governance driehoek in bedrijf  
De governancedriehoek wordt gevormd door bestuur, toezichthouder en medezeggenschap. Hoe kan de 
samenwerking tussen bestuur, toezichthouders en ondernemingsraad de organisatie vooruithelpen. Een 
toelichting op basis van het gelijknamige boek geschreven door Nationaal Register, De Voort Advocaten en 
WissemaGroup rond de nieuwste inzichten vanuit juridische, bestuurlijke en organisatiekundige invalshoek 
met tips voor de praktijk. Door Winfried Bouts WissemaGroup 
 

15.45 uur 0.7 Voordrachtscommissaris in de praktijk 
 Hoe zien voordrachtscommissarissen hun relatie met de medezeggenschap? 
Voorbeelden vanuit de praktijk voordrachtscommissarissen in gesprek met elkaar 
 

16.30 uur 0.8 Take-out: or en toezichthouder 
 Een korte nabeschouwing: wat zijn naar aanleiding van de verschillende bijdragen in het aandachtspunten 
voor ondernemingsraden als het gaat om de samenwerking tussen medezeggenschap en toezichthouder.  

   Door Shiva von Stetten voorzitter ondernemingsraad Heijmans 
 

17.00 uur 0.8 SLUITING+NETWERKBORREL 

DENKTANK:  or en toezichthouder 


