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'Governance in Cultuur en de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen'.

Sprekers
Harm-Jan de Kluiver
Gespecialiseerd in ondernemingsrecht, fusies en overnames, corporate litigation en
corporate governance. Zijn procespraktijk omvat zowel publieke als private ondernemingen,
waarbij hij zowel voor de civiele rechter als de bestuursrechter optreedt, met name voor de
Ondernemingskamer te Amsterdam. Daarnaast heeft hij het bestuur van vele grote
beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen geadviseerd, waaronder grote
internationaal opererende ondernemingen, over een breed scala aan corporate governance
aangelegenheden (waaronder bestuursstructuren van ondernemingen, verdediging tegen
activistische aandeelhouders, geschillen binnen of tussen raden van bestuur en raden van
commissarissen en/of met aandeelhouders).
Harm-Jan is tevens hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en
een bekend spreker op congressen over corporate governance en aanverwante
onderwerpen. Hij was voorzitter van de commissie die adviseerde over een fundamentele
herziening van het Nederlandse vennootschapsrecht en was medevoorzitter van de door de
Europese Commissie ingestelde "EU Reflection Group on the Future of EU Company Law".

Jo Houben
Jo Houben werkte van 2000 tot 2017 bij Cultuur+Ondernemen en heeft ondernemerschap,
financiering en goed bestuur op de agenda gezet voor de sector. Daar zijn onder andere het
programma Creativity to Business, de cultuurleningen en het Fonds Cultuur+Financiering uit
voort gekomen.
Verdere functies: Lid Benoemingsadviescommissie voor de Raad voor Cultuur t.b.v. de
minister van OCW, Mededirecteur Koninklijke Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen (KHMW) in Haarlem, Voorzitter Raad van toezicht van Het Fonds
Cultuur+Financiering, Voorzitter Raad van Toezicht Stichting A-Lab, Lid van Raad van
Toezicht Stichting Unfold/Rewire festival, Lid Stuurgroep Bestuurscode Cultuur Vlaanderen,
Lid Stuurgroep Leiderschap in Cultuur (LinC-Lage Landen), Docent en coach Leiderschap in
Cultuur Universiteit Utrecht/Antwerpen, Voorzitter Werkgevers Kunst & Cultuur (WKC).
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Anne Breure
Anne Breure is onafhankelijk curator en strategisch adviseur. Eerder was zij onder meer
directeur van Veem Huis voor Performance en lid van verscheidene commissies, zoals de
Commissie Ter Horst (2015) en de commissie Arbeidsmarktagenda (2017). Sinds 2016 is ze
algemeen bestuurslid van Kunsten ’92 en sinds 2022 voorzitter.
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