
2018 
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 het nieuwe programma 
‘Board effectiveness en behavioural governance voor ervaren juridisch 
professionals’ (BEB).

  Let op 

Double degree ‘Gecertificeerd Commissaris’  
is mogelijk!

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.

  Alumni zeggen

“   Presentaties die mijn blikveld  
en invloedssfeer hebben verbreed ”

Governance University | Programma BEB 2018

Deelnemers 
Deelnemers aan dit programma zijn  
overwegend ervaren juridisch 
professionals (advocaten, notarissen, 
senior juristen) met ten minste  
8 - 10 jaar relevante werkervaring.

Dit programma is op open inschrijving, 
maar worden desgewenst óók incompany 
aangeboden.

Organisatie 
Governance University richt zich op  
het professionaliseren en ontwikkelen 
van governance-professionals door middel  
van opleidingen, boardroom advies 
en onderzoek. Onze aanpak is ‘hoogst 
persoonlijk’, informeel, professioneel, 
laagdrempelig en deskundig. 

Locatie
Onze vaste locatie is Kasteel  
Moersbergen te Doorn. 

www.governanceuniversity.nl

Erkenning 
U ontvangt een certificaat. 
BEB is erkend door Cedeo, KNB 
en NBA en biedt 28 PE-punten.

(BEB) Board effectiveness  
en behavioural governance course  
voor ervaren juridisch professionals 



Governance University
Kasteel Moersbergen
Moersbergselaan 17
3941 BW Doorn
T 0343 - 47 61 73

E info@governanceuniversity.nl
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www.governanceuniversity.nl

Programma
Gedurende vier dagen krijgt u meer  
inzicht in uw eigen functioneren  
en de dynamiek rondom governance 
processen in organisaties, en de rol  
van bijvoorbeeld reputatie-
management 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 | 4 sessies

Inzicht in governance  
en besluitvorming

Sessie 1 Governance en cases in 
internationale en historische context

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 

(gevolgd door diner)

Dag 2 | 3 sessies

Anders kijken

Sessie 5 Hoe om te gaan met Macht 1.0,  
2.0 en 3.0, van powerplay tot dienend 
leiderschap.

Sessie 6 Persoonlijke effectiviteit: inzicht 
in je eigen drijfveren en beperkende 
gedachten en hoe deze om te zetten  
in positieve kracht

Sessie 7  ‘Helping’ : Helping leert je  
de complexiteit van helpen te door-
gronden. Zo leer je de klant (intern  
en extern) centraal te stellen in plaats 
van je eigen specialisme; het maakt  
je een betere, productievere expert.

Dag 3 | 3 sessies

Inzicht in de omgeving

Sessie 8 Speed of trust: over de rol van 
vertrouwen binnen organisaties

Sessie 9 Ethiek en dilemma’s in  
de praktijk: praktijkcases vanuit  
de acht basis ‘soft controls’ 

Sessie 10 Risking it all: rol reputatie-
management in crisistijd. 

(Muziekdiner)

Dag 4 | 1 sessie

Inzicht in je eigen 
effectiviteit

Sessie 11 Interactieve simulatie (game) 

Evaluatie en afsluitende borrel

Waarde gedreven 
governance
Dit programma staat in het teken van  
“waarden gedreven governance”, uit-
gaande van de nadruk die wij leggen 
op de gedragskant van governance, 
vanuit persoonlijke waarden en over-
tuigingen, en op het ontwikkelen van 
empatisch begrip voor de positie en 
problemen van de andere spelers in 
het governanceveld.

 
Data
Het BEB II programma staat  
gepland op 24 en 25 mei 2018,  
13 en 14 september 2018

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. cursus- 
materiaal, 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.

Voor alle vragen kunt u contact 
opnemen met Governance 
University. Bel 0343 - 47 61 73  
of bekijk onze website. 

governanceuniversity.nl/beb

Voor informatie over dit programma kun je rechtstreeks bellen met Anton-Pieter van Logtestijn, telefoon 06 - 23 36 66 42

direct aanmelden


