
Programma 
2018 
Professionalisering voor commissarissen, 
toezichthouders, directeuren, bestuurders, 
secretarissen en governance-professionals 

Governance University is trots op het track record dat sinds de start 
van het eerste programma in 2006 is opgebouwd, met tientallen 
programma’s en honderden alumni die onze programma’s hoog 
gewaardeerd hebben.

In deze flyer informeren wij u over ons curriculum in 2018 met 
programma’s voor:

Commissarissen en toezichthouders De Authentieke Commissaris 
en Toezichthouder (AEC), E-learning Programma ‘Gecertificeerd 
Commissaris’ (EGC) en ons ‘advanced’ vaardigheidsprogramma voor 
commissarissen en toezichthouders: AEC Advanced (AEC-A).

Directeuren en bestuurders De Authentieke Bestuurder en Directeur 
(AEBD) voor de ervaren directeur of bestuurder.
 
Secretarissen en governance-professionals De Professionele Company 
Secretary of Bestuurssecretarissen (PCS), PCS Advanced (PCS-A) en 
incompany programma’s voor aandeelhouders, accountants, juristen, 
counsels, advocaten en compliance functionarissen.

Alumni zeggen 

“  Onderscheidend programma, zeer vernieuwend 
en effectief. En direct toepasbaar ”

Governance University | Programma 2018

Doel van deze programma’s is het 
bijdragen aan uw kennis en inzicht 
om uw eigen rol als commissaris, 
toezichthouder, directeur, bestuurder 
of secretaris beter in te vullen en ‘board 
room dynamiek’ meer authentiek en 
effectief te beïnvloeden.

Deze programma’s zijn 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 
 Onze programma’s zijn erkend  
door Cedeo, KNB en NBA en  
bieden 15 tot 35 PE-punten.



Programma’s * 
AEC: De Authentieke en 
Effectieve Commissaris en 
Toezichthouder 

Dit programma draait al voor het 
dertiende jaar, met succes!

Dagen 1 en 2 - Board dynamics; 
governance in context; one en twotier  
bestuursmodellen; ‘in control’ (juridische 
en financiële aspecten, governance 
codes); persoonlijke authenticiteit en  
effectiviteit, dilemma’s in de board room 
door o.m. mr. Inge Brakman (Commissaris 

bij o.m. DSM NL, Shell NL, Staatsbosbeheer), 

prof.dr. Goos Minderman of dr. Stefan Peij (GU),  

mr. Marry de Gaay Fortman (Commissaris 

bij o.m. KLM en DNB)

Dagen 3 en 4 - Rol en positie van  
de commissaris en RvC in de organisatie;  
authentiek en effectief beïnvloeden;  
samenspel met bestuur en stakeholders;  
werken in en met toezichtcommissies, 
opdrachtgeverschap aan externe 
accountant, verwerven van 
commissariaten door o.m. Pauline van 

der Meer Mohr (Commissaris bij o.m.  

HSBC, EY), Jan Zegering Hadders 

(Commissaris bij o.m. Ageas), Hanny Kemna 

RA (Commissaris bij o.m. MN, BinckBank)

AEC-A: De Authentieke en 
Effectieve Commissaris en 
Toezichthouder

Vervolg op AEC, voor ervaren 
commissarissen en toezichthouders

Dag 1 - Actualiteit in governance, 
ontwikkelingen in de commissarisrol, 
‘fit and proper’ zijn voor de RvC/RvT 
door o.m. Jan van Rutte (vz RvC SNS Bank, 

lid commissie Code Banken, lid RvC o.m. 

BNG en Ormit, vm. CFO ABN Amro Group 

Holding) en Frederieke Leeflang (o.m. lid 

RvC ABN Amro NV, lid RvT KWF)

Dagen 2 en 3 - Gespreks- en 
vraagtechnieken voor een vaardige 
commissaris of toezichthouder; 
boardroomdynamiek voor de actieve 
commissaris en toezichthouder; 
Serious Game: “De RvC en het bestuur 
onder vuur” door drs. Puck Dinjens (GU) 

en drs. Pieter Couwenbergh (journalist FD)

        EGC: E-learning 
programma 
‘Gecertificeerd 
Commissaris’

EGC is een ‘ blended learning’ 
programma van elf modules met een 
fysieke start- en eindbijeenkomst op 
ons kasteel in Doorn en daartussen 
zeven video’s (of podcasts), enkele 
cases, webinars en zelfstudie. De twee 
fysieke bijeenkomsten kennen een 
instructie-, netwerk- en inhoudelijk 
karakter. door o.m. mr. Inge Brakman

(Commissaris bij o.m. DSM NL, Shell NL, 

Staatsbosbeheer), dr. Stefan Peij (GU),  

mr. Marry de Gaay Fortman (Commissaris 

bij o.m. DNB en KLM )

AEBD: De Authentieke en 
Effectieve Bestuurder en 
Directeur 

Dagen 1 en 2 - Samen met AEC 

Dagen 3 en 4 - Effectief en waarden-
gedreven leiderschap in de board, 
rekenschap en verantwoording; 
samenspel met RvC/RvT en  
stakeholders; werken met toezicht-
commissies; informatievoorziening 
aan de RvC/RvT door o.m. Doekle Terpstra 

(Commissaris bij AEGON NL, Unilever NL, 

KvK NL), mr. Richard Klatten (CEO Qurrent)

PCS: De Professionele 
Company Secretary / 
Bestuurssecretaris

Dagen 1, 2 en 3 - Historische en 
internationale corporate governance 
context; top-3 problemen in de 
boardroom; juridische aspecten 
van governance en praktijktips van 
de notaris; corporate governance 
‘rondom de RvB’; case ‘Risking it all’; 
board dynamics: samenspel RvB-RvC; 
governance in de semi-publieke sector; 
omgaan met ego’s en leiderschap in 
de boardroom; compliance, integriteit 
en de rol van de secretaries, jurist en 
compliance functionaris daarbij door 

mr. Saskia Laseur (Van Doorne), prof.mr. 

Geert Raaijmakers (NautaDutilh), prof.dr. 

Goos Minderman of dr. Stefan Peij (GU), 

Jos de Groot (PwC), Henk Breukink (lid RvC 

ING), prof.mr. Wilco Oostwouder (Loyens 

& Loeff), drs. Puck Dinjens (GU), drs. Peter 

Schimmel (GrantThornton)

Incompany Programma’s

Engelstalig programma ‘Good 
Corporate Governance and 
working as a Supervisory 
Board member in a Dutch 
context’.

Daarnaast verzorgen wij 
incompany programma’s over  
alle board & governance-
gerelateerde onderwerpen en  
op maat programma’s voor:
• Aandeelhouders
• Accountants
• Juristen
• Compliance 

Functionarissen
• Toezichthouders in 

Pensioenfondsen
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Dagen 4 en 5 - De company secretary 
– wat / wie is dat eigenlijk?; wat 
verwacht ik als commissaris en 
bestuurder van de bestuurssecretaris; 
de secretaris als stakeholdermanager; 
de secretaris als beïnvloeder; rol van 
de company secretary in de UK; ABN 
AMRO case door ir. Karel Noordzij  

(vm. NS en Schiphol), mr. Frans Scheefhals 

(Secretarius), mr. Ingrid Ernst-Wind 

(PGGM), mr. Arthur Hol (GU), mr. Michiel 

Brandjes (vm. Royal Dutch Shell), Ruud van 

Outersterp (ABN Amro NV)

 

PCS-A: De Professionele 
Company Secretary / 
Bestuurssecretaris
 
Vervolg op PCS, voor ervaren 
secretarissen.

Dag 1 - Actualiteit in governance, 
ontwikkelingen in de secretarisrol, 
samenwerking met de 
medezeggenschap, juridische update 
door mr. Richard van Staden ten Brink 

(advocaat en partner De Brauw Blackstone 

Westbroek), mr. Roland Notermans 

(Compliance Academy) en Fred van der Drift 

(NSI NV)

Dagen 2 en 3 - Beïnvloeden door  
de secretaris, inzicht in uw eigen  
drijfveren en voorkeurs-(communicatie)  
stijl, boardroomdynamiek, gespreks-
technieken voor een vaardige secretaris 
door dr. Alec Serlie, (Erasmus Universiteit en  

GITP), drs. Puck Dinjens (GU) en drs. Frederique  

Bijl (toezichthouder en beeldend kunstenaar)

KGO: Kienbaum 
Governance Opleiding
 
In samenwerking met Kienbaum, 
bureau voor werving en selectie

Dagen 1 t/m 4 - Zelfde programma 
als AEC, specifiek gericht op 
commissarissen en bestuurders  
in de industriële sector

BEB: Board effectiveness 
en behavioural 
governance course 
voor ervaren juridisch 
professionals

Dagen 1 t/m 4 - Inzicht in governance, 
besluitvorming, je omgeving en je 
eigen effectiviteit door prof. Muel 
Kaptein (KPMG / EUR), ir. Harrie Noy 
(Commissaris bij Fugro en BAM Groep)
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elearning-governanceuniversity.nl

*  Wijzigingen voorbehouden. Maar we maken het u altijd naar uw zin!

“ Presentaties die mijn blikveld  
en invloedssfeer hebben verbreed”

Data kunt u vinden op onze website 
of telefonisch bij ons opvragen. 

Ter voorbereiding krijgt iedere 
deelnemer een persoonlijk 
voorbereidingsgesprek in Doorn 
over leerdoelen, voorkeuren  
en achtergronden.

Uw investering
• EGC (11 modules)  € 2.250
• AEC-A en PCS-A  

(driedaags) € 3.500
• AEC, AEBD (vierdaags) € 4.750
• BEB, KGO (vierdaags) € 4.250
• PCS (vijfdaags) € 5.900
Bedragen zijn incl. cursusmateriaal, 
dranken en maaltijden, exclusief 
BTW en evt. overnachtingen. 5% 
korting is mogelijk bij betaling tot 
een maand voor aanvang.

Gelijktijdig geboekte combinaties 
geven 10% korting op de totale 
deelname fee!
• AEC en AEC-A (totaal 7 dagen)
• EGC en AEC-A (e-learning  

+ 3 dagen op het kasteel)
• AEC en AEBD (totaal 6 dagen)
• PCS en PCS-A (totaal 8 dagen)

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. Bel 0343 - 47 61 73  
of bekijk onze website.  

governanceuniversity.nl



Governance University

Aanmeldingsformulier
Ondergetekende

Privé contactgegevens
Voorletters

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Titulatuur

Zakelijke contactgegevens
Organisatie

Adres

Postcode

Vestigingsplaats

Factuurgegevens
Naam

Adres

Postcode

Uw relevante ervaring voor het programma:  

Op deze inschrijving is een korting van toepassing

 5% voor betaling tot een maand voor aanvang van  

 het programma

 5% relatiekorting, nl.

  Combinatiekorting met andere programma’s  

of meerdere inschrijvingen tegelijk

 Anders, nl. 

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.  

Deze zijn te lezen op onze website.

Ondertekening

Dit formulier gaarne invullen
Emailen naar info@governanceuniversity.nl of per post versturen  
naar : Governance University Moersbergselaan 17, 3941 BW Doorn  
Voor vragen bel naar 0343 - 47 61 73 of kijk op onze website.
Dit formulier is ook online in te vullen via onze website
www.governanceuniversity.nl/Aanmelden

Adres

Postcode

Woonplaats

Emailadres

Telefoonnummer

Functie

Telefoonnummer

Emailadres

Mobiel nummer       

Plaats

Emailadres

Referentienummer

Wenst zich in te schrijven voor één of meer van  

de volgende programma’s:

 AEC leergang

 AEC-A leergang

 EGC leergang

 PCS leergang

 PCS-A leergang 

 AEBD leergang

 KGO leergang

 BEB leergang

 Incompany programma

Plaats

Datum

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

E info@governanceuniversity.nl
KvK Utrecht nr: 30209696

www.governanceuniversity.nl


