Masterclasses voor Toezichthouders en Bestuurders

Continu doorontwikkelen
is essentieel

U zelf blijven ontwikkelen

Geerts & Partners de kandidaat bij de keuze van

Veel toezichthouders en bestuurders willen zich blijven

de te volgen masterclasses.

ontwikkelen voor een goede uitvoering van hun taak.
Zij zien hun bestuursfunctie en/of toezichthouderschap

Doelgroep

als een vak, waarvoor ze zich regelmatig bijscholen om

Van deelnemers wordt verwacht dat zij ervaring

effectief te zijn en te blijven. Hierbij gaat het om het

hebben als toezichthouder óf dat ze zich terdege willen

geheel van vakkennis, beroepsvaardigheden, houding

voorbereiden op een eerste toezichthoudende rol.

en gedrag dat nodig is om de verantwoordelijkheden

De masterclasses zijn tevens expliciet bedoeld voor

en taken als bestuurder of toezichthouder effectief

directeuren, bestuurders en professionals die vakmatig

te kunnen uitvoeren. Het bijwonen van seminars en

met toezicht te maken hebben, zoals advocaten,

congressen en het deelnemen aan workshops is hierbij

notarissen, bestuurssecretarissen, controllers en

onontbeerlijk en steeds vaker, deels verplicht.

accountants. Deelnemers komen uit verschillende delen
van de (semi-)publieke en private sector. Deze diversiteit is

Masterclasses

zeer verrijkend.

UMIO | Maastricht University organiseert met regelmaat
masterclasses die zich primair richten op toezichthouders

Certificaat voor toezichthouders

en bestuurders van organisaties in zowel de publieke als de

Als u deelneemt aan minimaal 6 masterclasses gedurende

private sector. Deze masterclasses worden georganiseerd

2 jaar ontvangt u een certificaat van Maastricht University

i.s.m. Supervisie Limburg en Bestuurderscentrum. Instroom

en komt u in aanmerking voor inschrijving in het register

is op ieder moment mogelijk.

van Maastricht University School of Business and
Economics voor gecertificeerde toezichthouders.

UMIO | Maastricht University
preferred supplier Geerts & Partners

Erkende instelling

Personen in een re-integratietraject (Appa-traject)

Maastricht University School of Business and Economics

of mobiliteitsdienstverbandtraject bij Geerts & Partners

is geaccrediteerd door EQUIS (European Quality

die een toezichthoudende functie ambiëren, kunnen

Improvement System), AACSB (Association to Advance

zich via Geerts & Partners aanmelden voor de

Collegiate Schools of Business) en AMBA (Association

aangeboden UMIO masterclasses. UMIO | Maastricht

of MBAs). Wij voldoen daarmee aan de voorwaarden

Universiy is preferred supplier van Geerts & Partners

die onder andere VTW, Aedes en NBA stellen aan de

voor deze toezichthoudende opleidingen. Tevens helpt

toekenning van PE-uren.

Nieuwsbrief

Opleiding voor aankomende toezichthouders

Wilt u op de hoogte blijven van ons aanbod van

Naast het aanbod van diverse reguliere masterclasses

masterclasses voor toezichthouders en bestuurders? Meld

organiseert UMIO i.s.m. Supervisie Limburg en

u dan vrijblijvend aan voor onze digitale nieuwsbrief. Dit is

Bestuurderscentrum tevens een opleiding voor

zonder verplichtingen en afmelden kan natuurlijk altijd.

aankomende toezichthouders.

Aanmelden

Data en tijden

Wilt u zich aanmelden voor deze masterclasses?

De masterclasses vinden meestal plaats van 9.30-13.00 uur

Instroom is op ieder moment mogelijk. Stuur hiervoor

of van 13.30-17.00 uur; kijk op de volgende websites voor

een e-mail naar Els Putker van Geerts & Partners via:

de actuele agenda van reguliere Masterclasses van UMIO.

els.putker@geertspartners.nl. Zij helpt u verder bij

Agenda en locaties in Nederland via Bestuurderscentrum:

de keuze van de te volgen Masterclasses. Voor meer

www.bestuurderscentrum-academy.nl/agenda/

informatie kunt u natuurlijk ook altijd bellen met

Agenda en locaties specifiek in regio Limburg:

Geerts & Partners via: 013 20 71 006.

www.umio.nl/petb

Thema’s masterclasses

Kosten voor deelname

Het aanbod van onderwerpen is zeer divers. Globaal

€ 425 (geen BTW verschuldigd) per masterclass.

kunnen een drietal deelgebieden worden onderscheiden:

Indien u zich in één keer aanmeldt voor meerdere

I.

Kernthema Governance: Masterclasses

masterclasses tegelijk gelden de volgende

Belangenverstrengeling en Integriteit; Besluitvorming

kortingstarieven: twee masterclasses € 800,

en Aansprakelijkheid; Paradox Toezichthouder en

drie masterclasses € 1.125, vier masterclasses € 1.400,

Werkgever Tegelijk; Toezichtdynamica.

vijf masterclasses € 1.750 of zes masterclasses voor € 2.100.

II. Capita Selecta Governance: Masterclasses
Medezeggenschap - Omgaan met Stakeholders;

Permanente Educatie

Hoe Zoek en Werf je Goede Bestuurders en

Deze masterclasses vallen onder het Permanente Educatie

Toezichthouders; Verbindingen en Samenhang;

curriculum (3 PE-uren per masterclass)

Kritische Momenten voor de Toezichthouder; De Rollen
en Taken van de Voorzitter; De Rollen en Taken van

Maatwerk voor uw organisatie

de Bestuurssecretaris; De (Coöperatieve) Vereniging;

Deze masterclasses kunnen wij tevens aanbieden als

Effectief Bestuur en Toezicht bij Organisaties die met

maatwerk. De inhoud wordt dan afgestemd op de

Vrijwilligers Werken.

behoeften van uw organisatie en exclusief aangeboden

III. Integraal toezicht: Masterclasses Strategische

aan deelnemers van uw organisatie.

Herijking; Strategisch Risicomanagement;
Duurzaamheid; Meervoudige Waardecreatie;

Organisatie

Digitale Transformatie; Leiderschap bij Toenemende

UMIO Maastricht University - Rogier Deumes

Complexiteit; Effectief Financieel Toezicht; Vastgoed in

Supervisie Limburg - Leo Urlings

de (Semi) Publieke Sector.

Bestuurderscentrum - Mariëtte van Wingerden

Wilt u meer informatie of aanmelden?
Neem dan vrijblijven contact op met
Els Putker van Geert & Partners via:
Mail dan naar: els.putker@geertspartners.nl
of bel tijdens kantooruren naar: 013 20 71 006.

Wat wij nog meer doen?
•

Appa-begeleiding

•

Leiderschaps- en loopbaancoaching
via pré-Appa

•

Werving & Selectie en Interim
voor leiderschapsposities
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