
 
 
 
 
 
Provincie Flevoland 
t.a.v. dhr. L. Verbeek, Voorzitter van Provinciale Staten,  
 
Onderwerp: Studieprogramma gedeputeerde Rijsberman bij INSEAD 
 
Datum: 26 januari 2022  
 
Geachte Voorzitter van Provinciale Staten, 
 
Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie 
van JA21 de volgende schriftelijke vervolgvragen aan het college van 
Gedeputeerde Staten over het studieprogramma van gedeputeerde 
Rijsberman bij INSEAD zoals beschreven in de ‘vastgestelde GS 
besluitenlijst 14 december 2021’ 
 
Op 26 januari 2022 heeft het College op onze schriftelijke vraag ‘Na de website 
van INSEAD te hebben geraadpleegd lijkt het erop dat de kosten voor de cursus 
EUR 18.650,- bedragen. Vraag JA21: zijn de kosten voor deze cursus inderdaad 
EUR 18.650,- ?’ het volgende geantwoord: 

Antwoord College: Ja dat klopt, zoals ook is aangegeven in de mededeling 
 
Vervolgvraag JA21: Dit antwoord is niet correct. In de mededeling is het 
bedrag van EUR 18.650,- NIET OPGENOMEN (in ieder geval niet in de 
versie die aan PS is verstuurd). We hebben dit bedrag zelf moeten 
opzoeken op de website van INSEAD. Waarom is het bedrag van EUR 
18.650,- niet in de mededeling opgenomen (of bestaan er meerdere versies 
van de mededeling)? 

 
Op 26 januari 2022 heeft het College op onze schriftelijke vraag ‘Gedeputeerde 
Rijsberman (...) wil meer te weten komen over de strategische inzet t.b.v. 
dynamisch internationale beslissingen dat effectiviteit heeft op zowel regionale als 
nationale schaal. Vraag JA21: kan het College voorbeelden geven van dynamisch 
internationale beslissingen die impact hebben op regionale (Flevoland?) en 
nationale schaal? Zo nee, waarom niet?’ het volgende geantwoord: 

Antwoord College: Gedeputeerde Rijsberman is in Europa woordvoerder 
regionale economie. Het is in deze functie belangrijk een brug te slaan 
tussen de overheid en het bedrijfsleven. Vraagstukken als hoe bedrijven 
functioneren in de context van Brexit en Covid-19 in relatie tot regionale 
economie komen hier aan de orde. 
 
Vervolgvraag JA21: Op de INSEAD website kan men zien dat tijdens deze 
training alleen onderstaande onderdelen worden behandeld: 

• Board fundamentals: responsibility, effectiveness, decision 
making,and strategy 

• Board dynamics, efficiency and the role of committees 
• Developing directors and their boards 

Kan het College aangeven waarop zij zich baseert dat de specifieke 
onderwerpen ‘hoe bedrijven functioneren in de context van Brexit en Covid-
19’ worden behandeld? 
 



 
Namens de fractie van JA21, 
 
Eric Raap 
 


