Board Simulation Programma – 26 & 27 november 2019
Stap binnen in de bestuurskamer en beleef een boeiende ervaring!
Neem deel aan de 6de editie van deze nieuwe interactieve opleidingsmodule die u
meeneemt in de bestuurskamer.
Deze module steunt op de methodologie van de Canadese Directors’ College en de
Universiteit Laval (Québec).

Algemene informatie
Data

26 & 27 november 2019- residentieel programma

Locatie

Hotel Navarra, Brugge

Taal

Alle sessies gaan door in het Nederlands.
Franstalige sessies : 10 & 11 oktober 2019
1 oktober 2019

Inschrijven vóór

Inschrijvingsvoorwaarden
•
•
•

Het aantal deelnemers is beperkt tot 15 (minimum 12)
U kan zich kandidaat stellen door het ingevulde inschrijvingsformulier te sturen naar
kelly.vercauteren@guberna.be
De inschrijving is pas geldig na bevestiging van uw deelname en de betaling van de
volledige factuur

Prijs
GUBERNA leden

2.420€ (excl. BTW)

Niet-leden

2.785€ (excl. BTW).
Hierbij wordt u gratis lid van GUBERNA voor de periode van 1 jaar.
Deze periode start op de eerste opleidingsdag en eindigt op 31/12/2020.

De prijs omvat het opleidingsmateriaal, verblijf (residentieel programma), maaltijden en de
administratieve kosten.

De opleiding Board Simulation gaat in een eerste sessie dieper in op de
groepsdynamiek in de raad van bestuur. Daarna volgen er 5 interactieve
simulaties van een raad- en comitévergadering. Ervaren bestuurders vervullen de
sleutelposities, animeren de simulaties en waarborgen een getrouwe weergave
van de bestuurspraktijk.
Gedurende de simulatiesessies, krijgt u de kans om:
•

•
•
•
•

De kennis en competenties die u verworven heeft tijdens de GUBERNA opleidingen
Director Effectiveness en Board Effectiveness in een concrete praktijksituatie toe te
passen
Het juiste gedrag te ontwikkelen waardoor u een betere bijdrage kan leveren aan de
discussies in de raad van bestuur
Via dit experiment, in groep, de collegiale besluitvorming te beleven
Uw professionele en persoonlijke vaardigheden als bestuurder aan te wenden
Een vertrouwelijke en eerlijke feedback op uw interventies te ontvangen van uw
collega-bestuurders en experts terzake.

Om een optimale ervaringsuitwisseling te bekomen, voorzien we voor deze 2daagse module een overnachting ter plaatse.

Deze innovatieve opleiding wordt
professioneel ondersteund door de
board portal van Diligent BoardsTM

Vragen? Contacteer
Prof. dr. Abigail Levrau – abigail.levrau@guberna.be – 09/210.98.93
Kelly Vercauteren– kelly.vercauteren@guberna.be – 09/210.98.39

