Cyclus voor kmo’s

Groeien? Uw raad weet raad!
GUBERNA heeft een opleidingsprogramma ontwikkeld dat aangepast is aan de
specifieke noden van kmo’s en gericht is op de pragmatische ondersteuning van
ondernemers.

Doel
De opleiding is gericht op de implementatie van een pragmatisch en flexibel
bestuur om de besluitvormingsorganen van een kmo efficiënter te maken. Ze
begeleidt ondernemers bij de uitdagingen die gepaard gaan met dagelijks
bestuur.

Aanpak
Tijdens 7 interactieve avonden worden verschillende thema's besproken,
essentieel voor het bestuur van kmo’s. U kan als deelnemer in dialoog treden
met collega-bedrijfsleiders, ondernemers en bestuurders: een unieke
gelegenheid voor reflectie en constructieve uitwisselingen.
Elk thema wordt gekozen vanwege het hefboomeffect op de continuïteit en
ontwikkeling van het bedrijf. Via praktijkgetuigenissen en real life stories tonen
succesvolle professionals aan hoe een professioneel bestuursproces -stap voor
stap- kan ontwikkeld worden. GUBERNA begeleidt de deelnemers door middel
van het concrete aanbevelingen en nuttige tools.

Doelgroep
Bestuurders, aandeelhouders, oprichters, directeurs van kmo's die willen
nadenken over de oprichting van een actieve en professionele raad van bestuur
of een adviesraad.

In samenwerking met

Programma 2018
Data:

26/09/2018 – 10/10/2018 – 25/10/2018 – 07/11/2018 – 21/11/2018 –
05/12/2018 – 13/12/2018

Sessie 1 – De weg naar groei: een hindernissenparcours?
Sessie 2 – Uw Raad: een baken op weg naar groei
Sessie 3 – Kiezen voor een raad van advies of een raad van bestuur?
Sessie 4 – Internationalisatie: willen, kunnen & slagen
Sessie 5 – Groeifinanciering: welk spek voor uw bek?
Sessie 6 – Aandeelhoudersstructuren en –overeenkomsten: de neuzen in
eenzelfde richting
Sessie 7 – Innovatie: meer dan R&D alleen

Praktische afspraken
Plaats

Vlerick Business School, Reep 1, 9000 Gent
U kan gebruik maken van parking Reep of parking Zuid

Timing

17u45 – 20u30

Prijs

voor de volledige cyclus, inclusief het boek “Koers zetten naar
deugdelijk bestuur in mijn kmo”:
- 265€ excl. BTW voor leden
- 595€ excl. BTW voor niet-leden (met inbegrip van een individueel
lidmaatschap dat ingaat op 26/9/2018 en eindigt op 31/12/2019)
Voor deze sessies kan u bovendien beroep doen op de subsidiëring via
KMO-portefeuille

Info en inschrijvingen

Kelly Vercauteren
Kelly.vercauteren@guberna.be
09 210 98 39

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

