OP LE I D ING

Governance Basics
Een persoonlijke leerlijn met
een viertal basismodules,
keuzevakken en een extra
curriculaire module.

Governance Basics is een leertraject
waarin u goed wordt voorbereid op
de verschillende facetten van het

O P ZET & AAN P AK
De persoonlijke aandacht voor de deelnemer staat bij ons
centraal. We werken daarom met groepen van 10 tot maximaal

toezichthouderschap. Er zijn vaste

12 deelnemers. Tijdens de intake, die voorafgaat aan de start

programmaonderdelen waarin u

hoe zijn of haar persoonlijke leerlijn eruitziet.

informatie krijgt aangereikt waarvan
wij vinden dat iedere commissaris

van het traject, bepalen wij gezamenlijk met iedere deelnemer

Het programma bestaat uit 7 modules:

die moet kennen. Verder heeft het

BASISMODULES (4): een vast aanbod bestaande uit

traject een aantal modules waarin

elke deelnemer.

u kunt kiezen wat het beste bij uw
persoonlijke behoefte past.

verschillende thema’s die verplicht te volgen zijn voor

KEUZEVAKMODULE (1): de deelnemer maakt een keuze
uit blok A of blok B (elk blok heeft 2 vakken) en bieden de
mogelijkheid om meer vertrouwd te raken met een specifiek
onderwerp.

EXTRA CURRICULAIRE MODULES (1): deelnemers maken
één keuze uit de ‘Update Courses”, bestaande uit actuele
thema’s gericht op de meer ervaren toezichthouders.

IN DE AFSLUITENDE MODULE wordt teruggeblikt op het

DO C E N TEN

leertraject en krijgen de deelnemers hun certificaat uitgereikt.

INZET BUITEN DE MODULES

Onze docenten hebben ervaring als commissaris

• onlinetest voor fit met het modelprofiel commissaris

en kunnen hierdoor een realistisch beeld geven over hoe

• cv-APK

het er in de praktijk van de boardroom aan toe gaat.

• huiswerk ter voorbereiding op het schriftelijk tentamen
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RESU LTA AT

IN H O U D

Na afronding van het leertraject heeft de deelnemer:

MODULE I: GOOD GOVERNANCE, BASISPRINCIPES
EN TRENDS

• kennis over good governance en het belang ervan in
maatschappelijk en economisch opzicht;
• kennis van de verschillende rollen en wat bijdraagt tot
effectief toezichthouderschap;
• vertrouwdheid met de sleutelbegrippen en basisregels
die spelen in de boardroom;
• beeld van vraagstukken en dilemma’s die zich voor kunnen
doen in de raad;
• inzage in de eigen fit met een modelprofiel commissaris;
• kennis voor een kwalitatieve en proactieve dialoog tussen
RvC/RvT en Bestuur;
• inzicht in de relatie governance, bedrijfswaarden en ethiek;
• een waardevolle set met tools en inzichten om good
governance praktisch en direct toe te passen.

Ontwikkelingen in de maatschappij, veranderende wet- en
regelgeving, nieuwe codes en trends in de economie: elk van deze
aspecten heeft een directe of indirecte impact op hoe wij governance
zien en wat er van commissarissen verwacht wordt.

MODULE II: DYNAMIEK IN DE BOARDROOM
De onderlinge verhoudingen tussen commissarissen en bestuurders
in de top van organisaties bepalen voor een belangrijk deel het
functioneren van het Bestuur en de RvC/RvT, zowel binnen elke
raad afzonderlijk als tussen beide.

MODULE III: KEUZEVAKKEN
Een keuze kan worden gemaakt uit blok A of blok B. De deelnemer
geeft een eerste en tweede voorkeur op. Thema’s in deze blokken

UW I N VE S T ERING
De fee voor deelname is € 6.450,-- exclusief btw, inclusief
lesmateriaal, catering, de test en het bijbehorende rapport.

kunnen zijn: crisismanagement, commissies, financiële basiskennis
bij toezicht & een introductie op de wet- en regelgeving.

MODULE IV: WET- EN REGELGEVING,
FINANCIAL RISK MANAGEMENT & CONTROL
Wat zijn de consequenties van codes, regels en wetgeving?
Welke verantwoordelijkheid moet u nemen, welke aansprakelijkheid

M EER INFORM AT I E
E N AANMEL D E N
Voor de meest actuele data, tijden en
locaties waarop Governance Basics zal
plaatsvinden, verwijzen wij u graag naar
onze website crmlink.nl/education. Hier
vindt u ook de mogelijkheid tot aanmelden.
Heeft u vragen? Neem dan contact met
ons op via info@crmlink.nl.

moet u dekken en hoe doet u dat het beste? En financieel toezicht
draait om meer dan alleen de harde cijfers: het gaat ook over
toezicht houden op risico’s, de externe accountant en het stellen
van de juiste vragen.

MODULE V: INTRAPRENEURSHIP & PERSONAL DYNAMICS
We beginnen met het in beeld brengen van uw intrinsieke motivatie,
waarden en vaardigheden. Wat heeft de samenleving nodig? Waar
levert u vanuit uw ‘intrapreneurship’, een bijdrage aan?
In het tweede deel draait het om hoe u uw missie en visie brengt:
de eigen stijl is het startpunt, maar ook de opbouw en inhoud van
uw boodschap komen aan de orde.

MODULE VI: EXTRA CURRICULAIR AANBOD
Voor de meer ervaren commissaris die met de tijd mee gaat, hebben
wij een interessant aanbod van actuele en wisselende onderwerpen
in onze Update Courses. Deelnemers van het leertraject Governance
Basics maken hieruit één keuze.

MODULE VII
Afsluiting van het programma op een bijzondere locatie met
een verassende gastspreker en de uitreiking van uw certificaat.
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