Een nieuwe
toezichthouder
is een kans.

Search & Selectie,
NR Academy
en Kenniscentrum

VERNIEUWING VANUIT ERVARING
Een nieuwe commissaris of toezichthouder is een kans en een stimulans
voor goed bestuur. Dat is onze filosofie. En daar is onze werkwijze al
vijftien jaar op ingericht. Nationaal Register weet toezichthoudend talent
te vinden, op te leiden, uit te dagen en zichzelf te blijven ontwikkelen.
Nationaal Register is een autoriteit en vernieuwer op het gebied van
toezicht. Zowel voor het bedrijfsleven als de semipublieke sector, voor
NGO’s en pensioenfondsen. Vanuit drie pijlers verzorgen we de voordracht
voor vacatures in de raad, de professionalisering en de ontwikkeling van
toezichthoudend talent. Lees meer over Search & Selectie, NR Academy
en Kenniscentrum op de volgende pagina’s of bel 070 324 30 91 of
06 218 11 654 voor een vrijblijvende kennismaking.
Olaf Smits van Waesberghe
directeur

SEARCH & SELECTIE
Toezichthouden is een vak. Een dynamisch vak dat beïnvloed wordt door interne en externe ontwikkelingen. Verscherpte wetgeving, media-aandacht, de roep om transparantie en diversiteit – het
vraagt om mensen die hun verantwoordelijkheid kennen en nemen. Actief betrokken professionals
met specifieke kennis, nuttige ervaring, een professionele rolopvatting en een aanvullend netwerk.
De juiste persoon op de juiste plek begint met een scherp profiel. En dat begint met een ervaren blik
op wat werkelijk nodig is. Onze adviseurs maken op zakelijke en prettige wijze bespreekbaar wat er
speelt en dringen snel door tot de kern. Zo krijgen we helder wat het nieuwe lid toe kan voegen, maar
desgewenst ook welke (latente) competenties in de huidige raad verder ontwikkeld kunnen worden.
Zo wint een raad op alle fronten aan effectiviteit.
Ons uitgekiende netwerk in het maatschappelijk veld en in alle sectoren van het bedrijfsleven geeft
ons toegang tot kandidaten met brede bestuurlijke ervaring en inzicht in de nieuwste ontwikkelingen
zoals informatietechnologie en business modellen. Nationaal Register heeft zo een voorsprong in het
zoeken en vinden van geschikt talent, passend bij specifieke profielen. Opdrachtgevers krijgen
daadwerkelijk een kandidaat met toegevoegde waarde aan tafel.
Diversiteit in de breedste zin is bij Nationaal Register als vanzelfsprekend geïntegreerd in onze aanpak
en voordracht. Dit blijkt onder meer uit het percentage vrouwen, meer dan 50%, dat via ons wordt
benoemd. En is de ruime meerderheid van het talent jonger dan 55 jaar.
Onze adviseurs zijn actieve bestuurders en commissarissen in het Nederlands bedrijfsleven. Vertrouwde
gesprekspartners die hun ervaring met bestuurlijke en strategische vraagstukken meenemen.

OPDRACHTGEVERS NAAR SECTOREN

15%
42%
43%

42% BEDRIJFSLEVEN
banken, pensioenfondsen, familiebedrijven,
participatiemaatschappijen en nutsbedrijven
43% SEMIPUBLIEK
onderwijs, zorg, woningcorporaties
15% OVERIG
goede doelen, cultuur, brancheverenigingen

NR ACADEMY
Stimulerend toezicht staat of valt met de kwaliteit van mensen. Strengere eisen en hogere verwachtingen, maar zeker ook de verdergaande ambities van de commissarissen van nu vragen om
goede opleidingsmogelijkheden. Daarom biedt Nationaal Register een breed aanbod waarmee
zowel aankomende als ervaren commissarissen en toezichthouders het beste uit zichzelf halen.
De docenten van NR Academy zijn hoogleraren en zwaargewichten uit de praktijk. Mensen die
letterlijk uitdragen wat ze doceren. Diezelfde praktijkgerichtheid zit in de lesstof. Met best practices,
actuele thema’s en sectorspecifieke kennis over bijvoorbeeld financiën en regelgeving. Kies uit intensieve
leergangen, geconcentreerde masterclasses, assessments en workshops. Voor de persoonlijke
ontwikkeling en die van zittende raden. We ontwikkelen ook programma’s voor de opleiding van
specifieke doelgroepen.

Leergang Board Potentials
Voor professionals met interesse in een toekomstige functie als commissaris of toezichthouder. Op
basis van ieders cv, ambities en verwachtingen formeren we groepen die alleen al inspireren door
hun samenstelling. Iedere deelnemer ontvangt een certificaat.

Masterclasses Commissariaat en Toezicht
Voor zowel ervaren als aankomende commissarissen en toezichthouders. Met aansprekende thema’s
en dito docenten.

Inzicht zegt meer dan toezicht.

KENNISCENTRUM
Goed commissariaat en toezicht vraagt om een continue investering in kennis. Nationaal Register
speelt met het Kenniscentrum een centrale rol in het verspreiden, verrijken en vergaren van kennis.
Ook het delen van inzichten uit de praktijk – vaak met een opiniërend karakter – houdt het vak
toezichthouden in beweging. Actuele thema’s in de boardroom vertalen we naar symposia, ronde
tafelsessies en (online) publicaties.
Door de inzichten van actieve commissarissen, sociale partners, vooraanstaande advocaten,
accountants, experts uit de wetenschap en andere professionals in het vak te verbinden, ontwikkelen
we de professionaliteit van de individuele commissaris en die van het vak. Daarmee is Nationaal
Register uitgegroeid tot een specialist met een eigen visie op governance, een goed ontwikkeld
kennisprogramma, en een net zo breed als krachtig netwerk.

Governance Kennisbank
De eerste sector-overschrijdende kennisbank voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders,
ondernemingsraden en hun adviseurs, biedt online toegang tot actuele en relevante artikelen. Tien keer
per jaar verzorgen we met de nieuwsbrief Governance Update een handige en handzame samenvatting.

Projecten
Nationaal Register is partner van diverse initiatieven die goed bestuur stimuleren en het vak van
commissariaat en toezicht ontwikkelen. Bijvoorbeeld op het gebied van diversiteit samen met VNO NCW.
Wij zijn ook met de SER initiatiefnemer van de Alliantie Medezeggenschap en Governance. Onderzoek
en best practices initiëren we met NVTZ, VTW en VITP.

Onderzoek
Onze publicaties bieden inzichten en praktische hulpmiddelen voor raden van commissarissen en
toezicht, bestuurders en andere betrokkenen. In nauwe samenwerking met wetenschappers,
vertegenwoordigers van brancheorganisaties en deskundigen doen we jaarlijks onderzoek naar
trends en ontwikkelingen in specifieke sectoren.

Meer informatie
Kijk op nationaalregister.nl voor
meer informatie. Of neem direct contact
op met Olaf Smits van Waesberghe,
directeur, op 070 324 30 91 of 06 218 11 654
of svw@nationaalregister.nl.
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