
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PCS-A 
Programma  
De professionele 
bestuurssecretaris/ 
company secretary 
Advanced 
2019  
 

In vervolg op het succesvolle PCS-programma, dat al enkele jaren 

loopt en honderden alumni kent, heeft Governance University  

PCS-Advanced ontwikkeld. Dit driedaagse programma is gericht op 

een ‘nieuwe generatie’ ervaren secretarissen die actief hun 

persoonlijke stijl willen versterken om effectiever te kunnen 

beïnvloeden binnen en buiten de boardroom. 

 

Het succes en de effectiviteit van de secretaris wordt grotendeels 

bepaald door diens professionele vaardigheden en door de 

dynamiek met de RvC/RvT en het bestuur. Goede invulling van de 

secretarisfunctie vraagt om een grote mate van (organisatie) 

sensitiviteit en communicatieve wendbaarheid. Deze helpen wij 

versterken in het volgende programma. 

 

PCS-A biedt enerzijds actuele inhoudelijke kennis en zicht op 

boardroomdynamiek en anderzijds verdieping van het (zelf-)inzicht 

en versterking van de interpersoonlijke vaardigheden die specifiek 

zijn voor de secretaris: company / vennootschaps- / stichtings- 

secretaris van de raad van bestuur en/of raad van toezicht dan wel 

raad van commissarissen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Deelnemers 

Deelnemers aan dit programma zijn overwegend 

secretarissen in de profitsector en in de semipublieke 

sectoren met een stevige basiskennis (middels eerdere 

deelname aan PCS of een ander meerdaags 

governance-programma voor secretarissen) en 

minimaal drie jaar werkervaring in deze functie. 

 

Groepsgrootte 

De grootte van de groep is maximaal tien deelnemers, 

gezien het intensieve karakter van dit 

praktijkprogramma. 

 

Locatie 

Onze vaste locatie is Kasteel Moersbergen  

te Doorn. 

 

 

    Certificaat en Erkenning 

    U ontvangt een certificaat. 

    PCS-A is erkend door Cedeo  

    en biedt 21 PE-punten. 



 

PCS-A 
Programma *  
 
Dag 1 – Kennis 
actualiseren en verdiepen 

 

Opening  

Kennismakingsrondje governance-

modellen: waar zit jij in je organisatie? 

Wat is de dynamiek in het samenspel 

met jouw bestuurders – RvC/RvT – 

stake-/ shareholders? 

Door programmadirecteur  

 

Sessie 1  

Juridische update: ontwikkeling van 

wetten, codes, jurisprudentie en 

normen vanuit de maatschappij en 

externe toezichthouders in 

verschillende sectoren 

Door mr. Tessa van den Ende  

(advocaat en partner Nysingh) 

 

Sessie 2  

Compliance kennis voor de secretaris 

(voorkomen is beter dan genezen) 

Door Roland Notermans (directeur 

Compliance Academy) 

 

Sessie 3  

Ontwikkelingen in de secretarisrol 

Door mr. Fred van der Drift (Corporate 

secretary NSI nv) 

 

 
Dag 2 – Beïnvloeden door 
de secretaris 

 

Sessie 4  

Inzicht in uw eigen drijfveren en 

voorkeurs-(communicatie) stijl. Deze 

wordt voorafgaand aan het 

programma met behulp van de AEM 

Cube in kaart gebracht 

Door: drs. Puck Dinjens (Governance 

University) 

 

 

 

 

Sessie 5  

Boardroomdynamiek: mechanismen, 

fenomenen en valkuilen. U leert de 

donkere kanten van persoonlijkheden 

herkennen om hier in uw praktijk zo 

nodig  weloverwogen en adequaat op 

te kunnen reageren 

Door: dr. Alec Serlie (assistant 

professor Erasmus University en 

director Research & Development 

GITP) 

 

Sessie 6 

Hardop kijken! Een workshop die het 

blikveld verbreedt, het inzicht in eigen 

perceptie aanscherpt en de 

vaardigheid om situaties te signaleren 

verscherpt 

Door drs. Frederique Bijl 

(Toezichthouder en beeldend 

kunstenaar) 

 
 

Dag 3 – Simulatie: “De 
secretaris onder vuur” 

 

Sessie 7 

Ervaar in korte tijd welk appèl de 

situaties op u doen, waar u als 

secretaris in de praktijk mee te maken 

kunt krijgen. Merk hoe u specifieke 

aspecten van uw rolinvulling kunt 

versterken.  

 

Op deze dag wordt de werkomgeving 

van de secretaris op een aansprekende 

wijze nagebootst, zodat u wordt 

uitgenodigd stil te staan bij uw eigen 

rolinvulling en uw stijl in de praktijk. 

Dit is een uitdagende en zeer 

waardevolle ervaring.  

Aan het eind van deze dag maakt u de 

vertaalslag naar uw eigen omgeving, 

voor wat betreft de factoren die daar 

een rol spelen en de invloed die u kunt 

uitoefenen op de processen en de 

dynamiek in deze werkomgeving. 

 

 

 

 

Kortom, over drie dagen verdeeld 

zijn de ingrediënten van PCS-A een 

voorbereidingsgesprek, inhoudelijke 

kennisactualisatie en verdieping van 

uw zicht op de - donkere kant van - 

persoonlijkheden, uw eigen perceptie 

van gebeurtenissen, een inventarisatie 

van uw  persoonlijke stijl, vergroten 

van beïnvloedingsmogelijkheden op 

processen en op de dynamiek in uw 

eigen werkomgeving. 

 

Dit alles met zorgvuldig geselecteerde 

docenten als gesprekspartner, 

professionele gedragskundige 

begeleiding en waardevolle, direct 

toepasbare persoonlijke feedback. 

 

Certificaatuitreiking,  

Borrel 

Door organisatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Wijzigingen voorbehouden



 

Data 

Het PCS-A-programma staat gepland op 

 

PCS-A 8 

15 mei, 25 en 26 juni 2019 

 

PCS-A 9 

4 oktober, 14 en 15 november 2019 

 

 
Voorbereiding 

U krijgt een persoonlijk voorbereidings-

gesprek in Doorn over leerdoelen, 

voorkeuren en achtergronden.  

Bovendien heeft u de mogelijkheid om 

een vragenlijst te beantwoorden die u 

inzicht geeft in uw persoonlijke 

drijfveren en voorkeursstijl. 

Bij aanmelding krijgt u literatuur 

toegestuurd inzake boardroom 

dynamiek. 

 

 
Uw investering 

Uw investering bestaat uit een 

deelnamefee van € 3.500 incl. 

cursusmateriaal, dranken en maaltijden, 

exclusief BTW en evt. overnachtingen. 

5% korting is mogelijk bij betaling tot 

een maand voor aanvang en 5% extra 

voor alumni PCS.  

 

Dit programma is goed te combineren 

met PCS (vijf extra dagen). Bij 

gelijktijdige aanmelding krijgt u 5% extra 

korting op de totale cursusfee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

governanceuniversity.nl/

aanmelden 

 

Andere programma’s 

Naast PCS-A hebben wij meerdaagse programma’s  

voor onder meer: 

 

Secretarissen 

PCS  

 

Bestuurders/Directeuren 

DeAuthentieke en Effectieve Bestuurder en Directeur (AEBD) 

 

Commissarissen 

De Authentieke en Effectieve Commissaris en Toezichthouder 

(AEC), 

 

AEC Advanced en 

 

E-learning programma  

Gecertificeerd Commissaris (EGC) 

 

 
Incompany programma’s 

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 

 

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. 

Bekijk de programma’s op  

onze website 

https://www.governanceuniversity.nl/nl/opleidingen/aanmelden?programma=pcs-a&utm_source=flyer&utm_medium=pdf&utm_campaign=aanmelden%20opleiding&utm_content=PCS-A
https://www.governanceuniversity.nl/nl/opleidingen/aanmelden?programma=pcs-a&utm_source=flyer&utm_medium=pdf&utm_campaign=aanmelden%20opleiding&utm_content=PCS-A
https://www.governanceuniversity.nl/nl/opleidingen/overzicht?utm_source=flyer&utm_medium=pdf&utm_campaign=overzicht%20opleidingen&utm_content=PCS-A
https://www.governanceuniversity.nl/nl/opleidingen/overzicht?utm_source=flyer&utm_medium=pdf&utm_campaign=overzicht%20opleidingen&utm_content=PCS-A


 

 

Meld je aan 
Wenst u zich in te schrijven voor één of meer van  

de volgende programma’s, klik dan op de 

aanmeldbutton.  

 

 

 

PCS-A 8 

15 mei, 25 en 26 juni 2019 

 

PCS-A 9 

4 oktober, 14 en 15 november 2019 

 

Op onze website vindt u een aanmeldingsformulier 

voor één of meerdere programma’s. 
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