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Organisatie
Governance University richt zich op het
professionaliseren en ontwikkelen van
commissarissen, toezichthouders,
directeuren, bestuurders, secretarissen en
andere governance-professionals door
middel van opleidingen, advies en onderzoek.
Onze opleidingen staan onder toezicht van
een Curatorium.

Governance University organiseert in 2019 de volgende rondes van
ons succesvolle programma professionele bestuurssecretaris /
company secretary (PCS).

Deelnemers
Deelnemers aan dit programma zijn overwegend
secretarissen in de profitsector en in de
semipublieke sectoren met twee

PCS is een integraal verdiepingsprogramma voor de company
secretary / de bestuurssecretaris, ook wel aangeduid als de
secretaris van de vennootschap of stichting. Het wordt door de
deelnemers hoog gewaardeerd – en daar zijn we trots op!

tot vijf jaar ervaring in de functie. Het
programma is gericht op de secretaris maar ook
geschikt voor andere governance-professionals,
zoals de ‘general counsel’, compliance
functionaris en bedrijfsjurist.

Doel van dit programma is het bijdragen aan uw inzicht in uw
persoonlijke voorkeuren bij het werken als secretaris. Na afloop
bent u beter in staat uw eigen rol als professioneel secretaris in te
vullen, ‘board room dynamiek’ te beïnvloeden en heeft u inzicht
verworven in de specifieke toegevoegde waarde die u als secretaris
in een organisatie kunt leveren.

Locatie
Onze vaste locatie is Kasteel Moersbergen
te Doorn.

Certificaat en Erkenning
U ontvangt een certificaat.
PCS is erkend door Cedeo en
biedt 35 PE-punten.

PCS
Programma *
De functie van company secretary of
bestuurssecretaris krijgt inmiddels
invulling in de meeste middelgrote en
grote organisaties in Nederland, zowel
in de profitsector als de semi-publieke
sector. Deze functie is cruciaal voor
het goed functioneren van alle actoren
en organen die verantwoordelijk zijn
voor ‘good governance’. Governance
University organiseert een
‘beroepsopleiding’ voor deze
doelgroep. Na afloop ontvangt u een
deelnamecertificaat en bent u
onderdeel van het alumninetwerk.

Dag 1
Opening
Rondje governancemodellen: waar zit
jij in je organisatie?

Dag 2
Sessie 4

Sessie 11

Governance in de semi-publieke sector

Juridische aspecten van governance –

Door prof. Wilco Oostwouder

praktijktips van de notaris

(advocaat Loyens & Loeff, hoogleraar

Door mr. Saskia Laseur (notaris te

Universiteit van Utrecht) of mr. Fenna

Amsterdam en partner Van Doorne) of

van Dijk (partner en advocaat Kennedy

prof.mr. Niek Zaman (of-counsel

Van der Laan)

Loyens & Loeff en hoogleraar)

Sessie 5

Sessie 12

Juridische ‘best practices’ voor de

Board Dynamics: samenspel RvB-RvC

secretaris

Door mr. Henk Breukink (commissaris

Door Maarten ten Kate (advocaat bij

bij o.m. ING Group NV)

Pot Jonker Advocaten)

Sessie 6

Dag 5

De rol van de secretaris in het

Sessie 13

samenspel bestuur-toezicht-

Secretaris in een internationale

medezeggenschap

context

Door mr. drs. Arthur Hol (Governance

Door mr. Saskia van Rassel (Company

University)

Secretary bij TenneT)

Intervisie

Sessie 14

Door programmadirecteur (GU)

De secretaris als stakeholdermanager
Door mr. Ingrid Ernst-Wind (directeur

Door programmadirecteur
(Governance University)

Sessie 1
Het Nine Box Model als context
Door dr. Stefan Peij (directeur
Governance University)

Sessie 2
De Company Secretary - wat / wie is
dat eigenlijk?
Door mr. Frans Scheefhals
(Secretarius, vm. General Counsel &
Company Secretary Mediq)

Sessie 3
Wat verwacht ik als commissaris en

Dag 3
Sessie 7

Sessie 15

Compliance, integriteit en de rol van

ABN AMRO; Governance-issues rond

de secretaris daarbij

de ontvlechting & nu

Door drs. Peter Schimmel RA CFE

Door mr. Ruud van Outersterp

(partner Grant Thornton)

(Company Secretary ABN AMRO NV)

Sessie 8

Afsluiting

Case ‘Risking it all’ (reputatie ‘at risk’)

De loopbaanontwikkeling van de

Door Jos de Groot RA (PwC)

secretaris ‘ik, mijn functie en mijn
toekomst’; rondje leermomenten &

Sessie 9

afsluiting

Managing ego’s in de boardroom

Door programmadirecteur

Door Carina Mak (Authentiek

(Governance University)

Leiderschap)

Certificaatuitreiking,

bestuurder van de bestuurssecretaris?
Door ir. Karel Noordzij (vm.
bestuursvoorzitter NS, PGGM, TLN en
directeur Schiphol) of mr. Nienke
Meijer (commissaris en voorzitter CvB
Fontys Hogescholen)

Institutional Relations PGGM)

Dag 4

diner
Door organisatie

Sessie 10
Serious Game: De RvC en het bestuur
onder vuur
Door drs. Puck Dinjens (Governance
University)
* Wijzigingen voorbehouden

Data

Andere programma’s

Het PCS-programma staat gepland op

Naast PCS hebben wij meerdaagse programma’s
voor onder meer:

PCS 28
25 april, 9 en 10 mei, 13 en 14 juni 2019

Secretarissen
PCS-Advanced

PCS 29
29 augustus, 26 en 27 september,

Bestuurders/Directeuren

10 en 11 oktober 2019

De Authentieke en Effectieve Bestuurder en Directeur (AEBD)

PCS 30

Commissarissen

30 oktober, 28 en 29 november,

De Authentieke en Effectieve Commissaris en Toezichthouder

12 en 13 december 2019

(AEC),

Voorbereiding

AEC-Advanced en

U krijgt een persoonlijk voorbereidings-

E-learning programma

gesprek in Doorn over leerdoelen,

Gecertificeerd Commissaris (EGC)

voorkeuren en achtergronden. Bij
aanmelding krijgt u literatuur
toegestuurd, zoals het Handboek

Incompany programma’s

Corporate Governance. Deze kunt u ter

Incompany bieden wij ook programma’s voor:

voorbereiding doornemen.

•

Dutch board and governance for non-Dutch
supervisory board members

Uw investering

•

Toezichthouders in Pensioenfondsen

•

Aandeelhouders

Uw investering bestaat uit een

•

Accountants

deelnamefee van € 5.900 incl.

•

Juristen

cursusmateriaal, dranken en maaltijden,

•

Compliance Functionarissen

exclusief BTW en evt. overnachtingen.
5% korting is mogelijk bij betaling tot

Wij staan u graag te woord over de beste keuze qua programma

een maand voor aanvang.

in de context van uw persoonlijke situatie.

Dit programma is goed te combineren

Voor alle vragen kunt u contact opnemen

met PCS-A (drie extra dagen). Bij

met Governance University.

gelijktijdige aanmelding krijgt u 5% extra
korting op de totale cursusfee.

Bekijk de programma’s op
onze website

governanceuniversity.
nl/aanmelden

Meld je aan
Wenst u zich in te schrijven voor één of meer van
de volgende programma’s, klik dan op de
aanmeldbutton.

PCS 28
25 april, 9 en 10 mei, 13 en 14 juni 2019

PCS 29
29 augustus, 26 en 27 september,
10 en 11 oktober 2019

PCS 30
30 oktober, 28 en 29 november,
12 en 13 december 2019
Op onze website vindt u een aanmeldingsformulier
voor één of meerdere programma’s.

Aanmelden

