
 
 

ViiP staat voor Vrouwen in institutioneel Pensioen en is een netwerk van en voor vrouwen die op academisch niveau 
werkzaam zijn in de pensioenwereld. We bieden vrouwen de gelegenheid om kennis te delen en andere vrouwen uit de 
sector te ontmoeten. ViiP verwelkomt zowel vrouwen die zitting hebben in pensioenfondsorganen als vrouwen die op een 

andere wijze werkzaam zijn binnen de pensioenwereld. 
 

Uitnodiging  
Workshop “Praktische Boardroom Dynamics” 

 
voor ervaren en aankomende bestuurders en toezichthouders 

 
 
Beste ViiP-leden,  
 
Als je in een bestuur of raad van toezicht zit of wilt gaan zitten, heb je te maken met Boardroom 
Dynamics. Hoe gaan de leden met elkaar om, hoe zorg je dat je zo snel mogelijk een volwaardig lid 
bent, wat doe je als je vindt dat zaken niet goed gaan? Welke rol past jou? In de workshop gaan we 
kennis en ervaringen delen en van elkaar leren, onder begeleiding van ervaren bestuurders, 
toezichthouders en adviseurs.  
 
Op woensdagmiddag 17  november om 14.30 uur organiseert de ViiP-werkgroep Governance de 

workshop: Praktische Boardroom Dynamics 

 
Programma 
 
14.30 uur Inloop, koffie en thee 
 
15.00 uur Welkom door Paulien Siegman en Angelique Joosen, toelichting programma. 

 
Plenaire interactieve sessie onder leiding van Monique de Vos en Lydian Aitton,    
inzake Praktische Boardroom Dynamics.  
Aan de hand van 8 stellingen/filmpjes over leiderschap en diversiteit worden op 
interactieve wijze een aantal thema’s, dilemma’s en oplossingen uitgewisseld voor 
reflectie én praktische handvatten. 
 

Deelprogramma met twee workshops: 
 
15.45 uur Workshop ronde 1: Praktische Boardroom Dynamics onder leiding van Angelique 

Joosen, Paulien Siegman en nog een ander: Delen van praktijkervaringen. 
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16.30 uur Pauze 
 
16.45 uur  Workshop ronde 2: Praktische Boardroom Dynamics onder leiding van Angelique  

Joosen, Paulien Siegman en nog een ander: Delen van praktijkervaringen. 
 
17.30 uur Plenaire afsluiting 
 
17.45 uur Borrel tot 18.30 uur 
 
 
Locatie 
 
GPSS 
Zaagmolenlaan 4 
3447 GS Woerden 
 
 
Schrijf je nu in 
 
Wil je graag ervaringen delen en van elkaar leren op het gebied van Boardroom Dynamics?  
Schrijf je zo snel mogelijk in en geef daarbij aan welke onderwerpen jij in de workshops besproken 
wilt zien. Op basis van de aangeleverde onderwerpen, zullen wij de workshops inrichten.  
 
Er zullen twee rondes workshops zijn.  
 

 Deelname is gratis, maar vol is vol dus reageer snel. 
 Let op: voor deelname is een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatief testbewijs dat niet 

ouder dan 24 uur is, vereist. 
 

We verheugen ons op een heel dynamische interactieve middag. Jouw bijdrage is hierbij essentieel! 
Je kunt je opgeven tot 5 november via een reply op deze mail of per e-mail bij secretariaat@viip.nl 
en vergeet niet om aan te geven welke onderwerpen jij in de workshops besproken wilt zien.  
 
Hartelijke groet, 
 
Namens de Werkgroep Governance ViiP,  
 
Paulien Siegman 
Corine Hoekstra 
Nienke Oosterheert 
Monique de Vos 
Lydian Aitton 
Angelique Joosen 
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