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STILL

SPOT-ON FEEDBACK

Wat is het?

‘STILL’ is een uitdagende zelfevaluatie voor Raden van Toezicht en hun bestuurders in de setting van een
reguliere vergadering. De evaluatie is gericht op de domeinen van denk-hygiëne, hantering van conflict en
tegenstellingen en het gezamenlijk betekenis geven aan concreet toezichthouderschap. Tijdens de vergadering
wordt de STILL-knop meermalen ingedrukt en wordt naar vertoond gedrag, intenties en effect gekeken.
Aangenaam? Niet persé. Leerzaam? Dat zeker.

waarom van belang?
zelfevaluatie toezicht
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• Denkkracht als succes- en faalfactor
• Lui systeem A en reflectief systeem B
(Kahneman)
• ‘Dit moet wel waar zijn, het voelt zó
conflict
betekenis
goed’
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• Alledaagse vaardigheid in de
Boardroom
• Daar is moed voor nodig
• Aanpak boven én onder de waterlijn
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•
•
•
•

Vier orientaties/manieren van kijken
Identiteit
Co Creativiteit
Dialoog en Complexiteit

De ontwikkelingen in toezicht gaan snel en zijn er vele: toenemende vernetwerkisering, focus op actieve
kritische zelfreflectie, voeren van de leiderschapsdialoog, meer co-creatie en samenspel met bestuurders op
de essenties van de organisatie en samenleving. Alle governancecodes stellen een zelfevaluatie, met of zonder
externe inbreng, verplicht. En dat is met reden.
‘STILL’ gebruikt de pauzeknop om het eigen handelen en gedrag in de Raad te spiegelen en daarvan te
leren, zowel als individueel toezichthouder alsook als team. De rijkdom van de waarneembare praktijk biedt
herkenbare beelden over eigen functioneren en ontwikkelingskansen voor de leden en gehele Raad. Sta eens
bij uzelf STILL.

hoe gaat dat?
1
2
3
4

Kennismaking met Raad van Toezicht (voorzitter of organiserend lid)
Bijwonen reguliere RvT
Dialoog met lessen voor ieder en allen
Implementatie van de lessen via voorzitter RvT

meer informatie?

Zie www.paideusis.nl
Of neem contact op met René Ravenhorst via
info@paideusis.nl of 06 - 30 48 12 57

