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Board effectiveness en 
behavioural 
governance course 
voor ervaren juridisch 
professionals (BEB) 
2018 – 2019  
Voor het oplossen van (juridisch) vraagstukken volstaat 

gedegen juridische kennis niet langer. Kennis van aanpalende 

gebieden en inzicht in besluitvormingsprocessen in de 

‘boardroom’ zijn onontbeerlijk.  

 

Governance University organiseert in 2018 – 2019 het nieuwe 

programma ‘Board effectiveness en behavioural governance 

voor ervaren juridisch professionals’ (BEB). 

 

Doel van dit programma is het bijdragen aan uw kennis ter zake 

en inzicht om uw eigen rol als advocaat, notaris en senior jurist 

beter in te vullen en authentieker en effectiever ‘board room 

dynamiek’ te beïnvloeden. 

 

Onze programma’s staan in het teken van “waarden gedreven 

governance”, uitgaande van de nadruk die wij leggen op de 

gedragskant van governance, vanuit persoonlijke waarden en 

overtuigingen, en op het ontwikkelen van empatisch begrip voor 

de positie en problemen van de andere spelers in het 

governanceveld. 

 

 

 

 

 

 

 

Certificaat en Erkenning  

U ontvangt een certificaat.  

BEB is erkend door Cedeo, 

KNB en NBA en biedt 28 

PE-punten. 

 

Deelnemers 

Deelnemers aan dit programma zijn 

overwegend ervaren juridisch professionals 

(advocaten, notarissen, senior juristen) met 

ten minste 8-10 jaar relevante werkervaring. 

 

Locatie 

Onze vaste locatie is Kasteel Moersbergen te 

Doorn.  

 

 

 

 

Let op:  
Double degree 
‘Gecertificeerd 
Commissaris’ 

is mogelijk! 
 

 

 

Dit programma wordt óók incompany 

aangeboden.  
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BEB Programma en Docenten 1 
 
Gedurende vier dagen krijgt u meer inzicht in uw eigen 

functioneren en de dynamiek rondom governance processen in 

organisaties, en de rol van bijvoorbeeld reputatiemanagement 

en vertrouwen in organisaties. U gaat leren beter te ‘zien’ en u 

gaat een dagdeel aan de slag met ethische dilemma’s uit de 

praktijk.  

 

Dag 1: Inzicht in governance en besluitvorming 

 

Sessie 1 Governance en cases in internationale en historische 

context (dr. Stefan Peij of prof. dr. Goos Minderman) 

 

Sessie 2 Dynamiek in de board room: samenspel RvB en RvC  

 

Sessie 3 Legal tech uitdagingen, veranderende klanten en 

veranderende klantwensen  

 

Sessie 4 Openhaard sessie praktijkissues (ir. Harrie Noy, 

voorzitter en lid RvC o.m. Fugro, BAM) gevolgd door diner 

 
Dag 2:  Anders kijken 

 

Sessie 5 Hoe om te gaan met Macht 1.0, 2.0 en 3.0 (drs. Oscar 

David, TIAS) 

 

Sessie 6 Persoonlijke effectiviteit (J.W. Kradolfer): inzicht in je 

eigen drijfveren en beperkende gedachten en hoe deze om te 

zetten in positieve kracht 

 

Sessie 7 ‘Helping’ (Meindert Flikkema en Frans Scheefhals): 

Helping leert je de complexiteit van helpen te doorgronden. Zo 

leer je de klant (intern en extern) centraal te stellen in plaats 

van je eigen specialisme; het maakt je een betere, productievere 

expert. 

 

 

Organisatie  

Governance University richt zich op het professionaliseren en 

ontwikkelen van commissarissen, toezichthouders, directeuren, 

bestuurders, secretarissen en andere governance-professionals door 

middel van opleidingen en onderzoek. Onze opleidingen staan onder 

toezicht van een Curatorium. 

 

 

1) Wijzigingen voorbehouden 

 

Data 

Het BEB programma staat gepland op 

• BEB II: 11 en 12 december 2018,                          

17 en 18 januari 2019 

 

Voorbereiding  

U krijgt een persoonlijk voorbereidings-

gesprek in Doorn over leerdoelen, 

voorkeuren en achtergronden.   

Bij aanmelding krijgt u literatuur 

toegestuurd. Deze kunt u ter voorbereiding 

doornemen.  

  

Uw investering  

Uw investering bestaat uit een deelname fee 

van € 4.250 incl. cursusmateriaal, dranken 

en maaltijden, exclusief BTW en evt. 

overnachtingen. 5% korting is mogelijk bij 

betaling tot een maand voor aanvang. Extra 

korting is mogelijk bij aanmelding van drie 

of meer deelnemers tegelijk of bij 

gelijktijdige aanmelding voor meerdere 

programma’s.  

 

Dit programma is goed te combineren met 

onze andere governance-programma’s. 

Daarover adviseren wij u graag. 

 

 

 

 

 

 

“Presentaties  
die mijn blikveld 
en invloedssfeer 
hebben verbreed” 
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Dag 3: Inzicht in de omgeving 

 

Sessie 8 Speed of trust (Jan Kuipers van FranklinCovey): over 

de rol van vertrouwen binnen organisaties 

 

Sessie 9 Ethiek en dilemma’s in de praktijk (prof. Muel 

Kaptein, KPMG / EUR): praktijkcases vanuit de acht basis ‘soft 

controls’  

 

Sessie 10 Risking it all (Jos de Groot, PwC): rol 

reputatiemanagement in crisistijd.  

 

Muziekdiner 

 
 
Dag 4: Inzicht in je eigen effectiviteit 

 

Sessie 12 Interactieve simulatie (game) (Puck Dinjens) 

 

Evaluatie en afsluitende borrel 

 

 

 

 

Na afloop van dit programma bent u beter in staat uw eigen rol 

als professioneel adviseur van Raden van Bestuur en 

Commissarissen binnen ondernemingen in te vullen, ‘board 

room dynamiek’ te beïnvloeden en heeft u inzicht gekregen in 

de specifieke toegevoegde waarde die u als senior juridisch 

professional in een organisatie kunt leveren. Ook heeft u meer 

inzicht gekregen in uw eigen functioneren en heeft u meer 

impact binnen en buiten uw eigen organisatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere programma’s  

 

Naast BEB hebben wij meerdaagse 

programma’s voor onder meer:  

• Commissarissen: De Authentieke en 

Effectieve Commissaris en 

Toezichthouder (AEC), 

• AEC Advanced en 

• E-learning programma Gecertificeerd 

Commissaris (EGC) 

• Bestuurders en directeuren: De 

Authentieke en Effectieve Bestuurder en 

Directeur (AEBD), 

• Company secretaries cq. 

Bestuurssecretarissen: De Professionele 

Company Secretaris (PCS) en 

• PCS Advanced  

 

Incompany bieden wij ook programma’s 

voor: 

• Dutch board and governance for non-

Dutch supervisory board members 

• Toezichthouders in Pensioenfondsen 

• Aandeelhouders 

• Accountants 

• Juristen 

• Compliance Functionarissen 

Bekijk de programma’s op onze website! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij staan u graag te woord over de beste 

keuze qua programma in de context van uw 

persoonlijke situatie.  

 

Voor alle vragen kunt u contact opnemen 

met Governance University.  



Governance University  

Governance University | Programma |  BEB  

 

 

Aanmeldingsformulier  
BEB 

Ondergetekende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige gegevens 

Wenst te corresponderen met de Governance University via 

o Privé contactgegevens  

o Zakelijke contactgegevens 

 

Op deze inschrijving is een korting van toepassing 

o 5% voor betaling tot een maand voor aanvang van het programma 

o 5% relatiekorting, nl……………………………………… 

o Combinatiekorting met andere programma’s of meerdere 

inschrijvingen tegelijk 

o Anders, nl.  

 

o Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden. Deze zijn te lezen op 

onze website.  

 
Ondertekening  Plaats 

  Datum 

 

Governance University 
Kasteel Moersbergen 

Moersbergselaan 17 

3941 BW Doorn 

T  0343 47 61 73 

F  0343 47 61 74 

E  info@governanceuniversity.nl 

 

www.governanceuniversity.nl 
 

 

Wenst zich in te schrijven voor één of meer van de 

volgende programma’s: 

BEB II: 11 en 12 december 2018, 17 en 18 januari 2019 

 

Prive contactgegevens   

Voorletters  Adres 

Voornaam  Postcode 

Tussenvoegsel  Woonplaats 

Achternaam  Emailadres 

Titulatuur  Telefoonnummer 

 

Zakelijke contactgegevens / factuuradres   

Organisatie  Functie 

Adres  Telefoonnummer 

Postcode  Emailadres 

Vestigingsplaats  Mobiel nummer        

Uw relevante ervaring voor het programma:   

 

 
Dit formulier gaarne invullen 

Emailen naar info@governanceuniversity.nl of per post versturen naar: 

Governance University, Moersbergselaan 17, 3941 BW DOORN 

Voor vragen bel 0343 - 47 61 73 of kijk op onze  

website: www.governanceuniversity.nl 

Dit formulier is ook online in te vullen via onze website. 

 


