Cyclus voor kmo’s

Corporate Governance Programma
GUBERNA heeft een opleidingsprogramma ontwikkeld dat aangepast is aan de
specifieke governance noden van kmo’s en gericht is op de pragmatische
ondersteuning van ondernemers.

Doel
Centraal staat de implementatie van een Raad van Advies en/of een Raad van
Bestuur om de besluitvormingsorganen efficiënter te maken. Ze begeleidt
ondernemers bij de uitdagingen die gepaard gaan met het dagelijks bestuur van
hun bedrijf.

Aanpak
Tijdens 5 interactieve avonden worden verschillende thema’s besproken die
essentieel zijn voor het bestuur van kmo’s. Je treedt in dialoog met collegabedrijfsleiders, ondernemers en bestuurders: een unieke gelegenheid voor
reflectie en constructieve uitwisselingen.
De thema’s zijn geselecteerd in functie van hun hefboomeffect op de
continuïteit en ontwikkeling van het bedrijf. Via praktijkgetuigenissen en “real life
stories” tonen succesvolle bedrijfsleiders aan hoe een professioneel
bestuursproces - stap voor stap - ontwikkeld wordt. GUBERNA begeleidt de
deelnemers met concrete aanbevelingen.

Doelgroep
Bedrijfsleiders/directieleden, bestuurders/adviesraadsleden, stichtersaandeelhouders en oprichters van kmo's die willen nadenken over de oprichting
van een actieve en professionele raad van bestuur of adviesraad.

Programma 2019
Data

09/09/2019 – 23/09/2019 – 09/10/2019 – 23/10/2019 – 06/11/2019

Sessie 1 – Kiezen voor een Raad van Advies of een Raad van Bestuur?
Sessie 2 – De weg naar groei: geen groei zonder betrokken aandeelhouders
Sessie 3 – Risico-mapping: de Raad van Bestuur als strategische waakhond
Sessie 4 – Internationalisatie: willen, doen & slagen!
Sessie 5 – Structuur van de vennootschapsgroep als motor voor groei

Praktische afspraken
Locatie

Sessies 1, 3, 4 en 5
VKW Limburg
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
Sessie 2
ING Corda Campus
Kempische Steenweg 293/16, 3500 Hasselt

Timing

15u30 – 21u00

Prijs

Voor de volledige cyclus:
- 665€ excl. BTW voor leden van GUBERNA
- 995€ excl. BTW voor niet-leden.
Na bevestiging van je deelname geniet je bovendien van een
individueel lidmaatschap van GUBERNA dat loopt tot 31/12/2020.
Voor deze opleiding kan je gebruik maken van subsidiëring via de kmo
portefeuille

Inschrijvingen

Info

Lisa Van Crombrugge
lisa.vancrombrugge@guberna.be
09 210 98 89

Inge Stoop
inge.stoop@guberna.be
09 210 92 74

In samenwerking met

