
 Young GUBERNA
Lidmaatschap

 » Bent u een jonge ondernemer en vraagt u zich af waarom governance belangrijk is bij de opstart en groei van uw organisatie? 
 » Wil u zich voorbereiden op een rol als bestuurder? 
 » Bent u op zoek naar een mentor voor uw persoonlijke governance ontwikkeling?
 » Wil u netwerken en ervaringen uitwisselen met zowel jonge als ervaren ondernemers en bestuursleden? 
 » Wil u kennis verwerven inzake goed bestuur en op de hoogte blijven van relevante evoluties?
 » Wil u toegang hebben tot open bestuursmandaten en genieten van een gratis aansprakelijkheidsverzekering?
 » En bent u bovendien jonger dan 35 jaar?

Dan is het Young GUBERNA Lidmaatschap alvast een goede start. Gedurende 5 opeenvolgende jaren kan u tegen een 
voordeeltarief genieten van alle voordelen van het GUBERNA Individueel Lidmaatschap. 

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/lidmaatschap

http://www.guberna.be/nl/lidmaatschap
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 GUBERNA
 Home of Governance 

in Brussel

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 deel uit te maken van onze community?

Omdat u jonger bent dan 35 jaar komt u in aanmerking voor het voordelige Young GUBERNA Membership waarbij u geniet van alle 
voordelen van het GUBERNA Individueel Lidmaatschap tegen een bedrag van €110 (excl. BTW) per jaar. De looptijd van het Young 
GUBERNA Lidmaatschap bedraagt 5 opeenvolgende jaren. Dit lidmaatschap kan slechts eenmalig afgesloten worden en gaat 
vervolgens automatisch over in een GUBERNA Individueel Lidmaatschap indien het niet stopgezet wordt.

Meer info of inschrijvingen:
www.guberna.be/nl/lid-worden/individueel-lidmaatschap

Vragen? Contacteer ons!
membership@guberna.be 

Ontmoet en netwerk met de Young GUBERNA leden
Speciaal voor onze Young GUBERNA leden organiseren we op regelmatige basis een netwerk moment in onze GUBERNA Home of 
Governance in Brussel. Dit is het uitgelezen moment om met elkaar in contact te komen, ervaringen uit te wisselen en ideeën te 
pitchen in een beperkte groep.
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