
 GUBERNA
Project Partnership

Vanuit onze overtuiging dat goed bestuur leidt tot betere organisaties en dat betere organisaties bijdragen 
tot een betere wereld, sluiten we partnerships af met organisaties die onze overtuiging delen en mee vorm 
willen geven aan goed bestuur. 

Binnen een GUBERNA Project Partnership zetten we samen met u een project op rond een governance 
subthema met het oog op een specifieke win-win relatie voor beide partijen.

Uw belangrijkste voordelen als 
GUBERNA Project Partner
 - Uw organisatie staat als Project Partner centraal in het 

gedefinieerde governance traject. Op basis van de specifieke 
noden van uw organisatie bepalen we samen met u het 
project thema en de doelstellingen, en ontwikkelen we het 
project volledig op maat. 

 - Tijdens de duur van het project is uw organisatie de 
exclusieve en geprivilegieerde partner van GUBERNA in zijn 
‘vakgebied’ voor het welbepaalde governance-gerelateerde 
project.

 - Op regelmatige tijdstippen bespreken we de positionering, 
de verdere ontwikkeling en de valorisatie van de resultaten 
van het project. 

 - Uw organisatie geniet prominente visibiliteit in alle 
communicatie over het project en in gerelateerde 
publicaties, persconferenties en evenementen. 

Bovenop het hoofdproject geniet uw 
organisatie van tal van voordelen
 - Uw organisatie kan aan een voordeeltarief gebruik maken 

van de GUBERNA Premium Governance Begeleiding, 
zoals een board evaluatie, een review van uw governance 
documenten, een incompany training, een remuneratie 
benchmark of op maat begeleiding.  

 - Uw vertegenwoordigers nemen gratis deel aan de 
opleidingsprogramma’s Director Effectiveness en Board 
Effectiveness (beperkt tot 1x Director Effectiveness NL en 
FR per jaar en 1x Board Effectiveness NL en FR per jaar). 

Voor extra deelnames genieten zij bovendien van een korting 
van 30% (beperkt tot 1x Director Effectiveness NL en FR per 
jaar en 1x Board Effectiveness NL en FR per jaar).

 - Uw hoofdvertegenwoordiger wordt lid van de GUBERNA 
Board of Trustees (adviesorgaan van de GUBERNA Raad van 
Bestuur) en wordt uitgenodigd op de jaarlijkse bijeenkomst.

 - Uw voorzitter en CEO worden respectievelijk lid van het 
GUBERNA Chairmen Platform en CEO Platform en worden 
uitgenodigd op de desbetreffende bijeenkomsten (ad hoc).

 - Uw vertegenwoordigers (leden van de raad van bestuur, 
uitvoerend comité of directieraad) worden gratis of tegen 
een voordeeltarief uitgenodigd voor alle activiteiten die 
GUBERNA organiseert voor haar leden (met uitzondering 
van activiteiten die georganiseerd worden met andere 
organisaties, de GUBERNA Dag van de Bestuurder en het 
GUBERNA International Governance Forum).

 - Uw organisatie krijgt prominente visibiliteit op het 
“GUBERNA Good Governance Platform” (guberna.be) en in 
onze Monthly Newsletter. 

 - Bij toetreding krijgt uw organisatie visibiliteit in de GUBERNA 
Monthly Newsletter en op onze sociale media kanalen.

 - Na reservatie en in functie van beschikbaarheid, maakt u 
gratis gebruik van onze vergaderzalen in de GUBERNA Home 
of Governance (Koningsstraat 148, Brussel).  
De gebruiksvoorwaarden zijn beschikbaar op onze website.  

 - Daarnaast genieten uw vertegenwoordigers van de 
GUBERNA Individuele Lidmaatschapsvoordelen. 

https://www.guberna.be/nl
https://guberna.be
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GUBERNA Home of Governance in Brussel

Ontdek de 10 voordelen* die het meest gebruikt worden door onze leden

Kenniscentrum

Toegang tot onderzoek 
en publicaties om 
uw governance in de 
praktijk om te zetten.

Levenslang
Leren
Neem tegen een 
voordeeltarief deel 
aan onze opleidingen 
en behaal de titel 
GUBERNA Certified 
Director.

Community 
Connecteer met 
onze leden op onze 
evenementen en in 
onze online community.

Open  
bestuursmandaten
Ontdek welke 
organisaties hun RvB of 
RvA willen versterken. 
Of verspreid uw 
vacatures binnen ons 
netwerk. 

Persoonlijke  
ondersteuning
Contacteer ons voor 
persoonlijk governance 
advies.

Exclusieve  
evenementen
Neem gratis of tegen 
een voordeeltarief 
deel aan exclusieve 
evenementen en 
werkgroepen.

Governance  
Tools
Ontwikkel uw 
governance met onze 
handige governance 
tools.

Newsletters
Blijf up-to-date over 
governance evoluties 
via gevalideerde 
informatie.

Governance Forum
Neem deel aan het 
governance debat en 
leg uw vragen voor aan 
ons netwerk.

Aansprakelijkheids-
verzekering
Geniet van een 
gratis beperkte 
aansprakelijkheids-
verzekering voor 
uw gerapporteerde 
mandaten.

* U vindt een volledig overzicht van onze lidmaatschapsvoordelen op www.guberna.be/nl/lid-worden/premium-lidmaatschappen

Als lid van GUBERNA verwelkomen we u graag in onze Home of Governance in Brussel. U kan hier rustig werken tussen twee 
vergaderingen en onze uitgebreide governance bibliotheek raadplegen. We bieden u graag gratis wifi en een lekker kopje koffie aan. 

Klaar om van start te gaan met uw governance traject en toe te treden tot onze 
community? 

We kijken ernaar uit om onze potentiële samenwerking te bespreken.  
Contacteer ons voor een persoonlijke afspraak via membership@guberna.be. 

Meer informatie
https://www.guberna.be/nl/lid-worden/premium-lidmaatschappen/project-partnership

www.guberna.be
connect@guberna.be

http://www.guberna.be/nl/lid-worden/premium-lidmaatschappen
mailto:membership%40guberna.be?subject=
https://www.guberna.be/nl/lid-worden/premium-lidmaatschappen/project-partnership

