TAILORMADE
INHOUSE MASTERCLASSES VOOR
PE-Masterclasses voor bestuurders en
commissarissen
De Masterclasses zijn bij uitstek geschikt als instrument
voor permanente educatie op de vakgebieden
Financiën, Leiderschap, Corporate Governance, Risk
Management, Verslaggeving en IT.

Doelgroep
De Masterclasses zijn speciaal ontwikkeld voor
commissarissen en bestuurders uit de top van het
Nederlandse bedrijfsleven. In verband met het
interactieve karakter van de masterclasses kunnen
maximaal 15 tot 20 personen deelnemen.

Around the Boardroom
De Masterclass voor bestuurders en commissarissen is
een samenwerking tussen de Deloitte Academy en het
Deloitte Executive Programma ‘Around the Boardroom’.
Dit programma richt zich op thema’s die relevant zijn
op de agenda van de CEO, CFO en de Commissaris.
Kijk voor meer informatie over het Around the
Boardroom Programma op www.deloitte.nl/ep

Permanente Educatie
Deloitte Academy is een door de NBA
erkende onderwijsinstelling. Iedere
opleidingsmodule van deze Masterclass is
gewaardeerd met 4 PE-uren.

De docenten
Uw docenten zijn vooraanstaande hoogleraren
en professionals binnen en buiten Deloitte:
- Zij zijn dé experts op hun vakgebied
- Zij hebben een ruime ervaring in uw branche
-	Zij weten complexe materie in een praktijkgericht
verhaal te vertalen
- Zij zijn inspirerende sprekers en ervaren docenten
De Deloitte expertise
U kent Deloitte natuurlijk als accountant en fiscalist.
Deloitte heeft daarnaast ook een grote naam
opgebouwd als expert op andere gebieden.
Bijvoorbeeld:
- Data Analytics
- Cyber Security
- Risk Services
- Innovation
- Legal Services

Kosten
De kosten van één Masterclass bedragen
€ 7.500 (exclusief BTW).
Bij deelname aan meerdere Masterclasses ontvangt
u een interessante korting. Neemt u voor een prijs
op maat contact op met onze opleidingsadviseurs via
nlacademy@deloitte.nl
Annuleringsvoorwaarden
Tot twee weken voor aanvang van de masterclass kunt
u schriftelijk kosteloos annuleren of uw deelname
verzetten naar een andere datum. Bij annulering binnen
twee weken voor aanvang van de cursus bent u het
volledige inschrijfbedrag verschuldigd.
Aanmelden
U kunt zich voor deze Masterclasses inschrijven via
www.deloitte.nl/academy.
Informatie
Neem voor meer informatie contact op:
nlacademy@deloitte.nl
088 288 9333

Deloitte heeft ook hiervoor experts in huis om u in
de Masterclass een deskundige update te geven.
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BESTUURDERS & COMMISSARISSEN
IEDERE MASTERCLASS IS GEWA ARDEERD MET 4 PE-UREN

TAILORMADE INHOUSE MASTERCLASSES
VOOR BESTUURDERS & COMMISSARISSEN

HET IS VOOR IEDERE BESTUURDER EN COMMISSARIS EEN HELE UITDAGING OM EEN
WEG TE VINDEN IN DE INFORMATIE-OVERLOAD. RAPPORTEN, ONDERZOEKEN, PAPERS,
MEMO’S, KRANTEN, NIEUWSBRIEVEN, WEBSITES, SOCIAL MEDIA. HOE KRIJGT U IN
KORTE TIJD DE VOOR U RELEVANTE EN ESSENTIËLE ZAKEN HELDER?

Bijgepraat door experts op hun vakgebied
Hiervoor is nu een unieke mogelijkheid: laat u tijdens
een Masterclass grondig informeren over actuele
thema’s. In een halve dag wordt u bijgepraat door
experts op hun vakgebied, zodat u over accurate
informatie en nieuwe inzichten beschikt. Zo kunt u de
juiste sturing aan uw organisatie geven.
In één middag volledig op de hoogte
U stelt zelf het programma samen en kunt hierbij kiezen
uit vier opties.
1.
2.
3.
4.

Turbulent Times
New Realities
Governance Perspectives
Technical Update

Tailormade voor uw eigen organisatie
Welke Masterclass u ook kiest, u krijgt altijd een
tailormade programma, speciaal op maat gemaakt
voor uw organisatie. Maak samen met onze
opleidingsadviseur een mix van voor u relevante
onderwerpen.
De voordelen van een Inhouse Masterclass
•	De Masterclass vindt bij u op kantoor plaats. U heeft
dus geen reistijd.
•	Deelnemers aan de Masterclass zijn de leden van
de RvB en de RvC. Iedereen beschikt hierna over
dezelfde informatie
•	Deloitte Academy is een door de NBA en NOB
geaccrediteerd opleidingsinstituut. U ontvangt per
Masterclass 4 PE punten.
•	De Masterclass is tailormade en de experts zijn
werkzaam in uw branche.
•	De mogelijkheid om uzelf echt verdiepen in
belangrijke actuele ontwikkelingen van uw vak.
Nu bent u na een halve dag weer overal van op de
hoogte.

1. Masterclass Turbulent Times
De huidige crisis maakt dat geen enkele dag hetzelfde
is. De druk op organisaties is enorm en wordt van
alle kanten verder opgevoerd. Analisten houden de
financiële parameters nauwlettend in de gaten, de
maatschappij eist transparantie over alle activiteiten
en prestaties van de onderneming, de digitalisering
brengt nieuwe risico’s en kansen en het echte talent
blijft moeilijk te vinden en te binden. Er zijn genoeg
uitdagingen voor leiders in turbulente tijden.

3. Masterclass Governance Perspectives
Goed bestuur en goed toezicht zijn randvoorwaarden
voor een solide toekomst van een onderneming en
voor het vertrouwen van de aandeelhouders. Het
vertrouwen moet door het bestuur en de raad van
commissarissen worden opgebouwd en is niet langer
een gegeven. Daar komt bij dat de markt waarin
de onderneming opereert steeds complexer wordt,
mede door toenemende regelgeving en de grotere
bedrijfsrisico’s.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Leiderschap en transparantie
De denkwijze van de analist
Financieel leiderschap
Cyber Security
Talent Management

2. Masterclass New Realities
Deze Masterclass staat in het teken van de nieuwe
realiteit waar u als bestuurder of toezichthouder mee
te maken heeft. Iedereen is van mening dat big data
booming is, maar wat betekent dit voor uw business
en operating model? In hoeverre zal uw onderneming
rekening moeten houden met veranderende
verdienmodellen? Hoe kunt u een competitive edge
creëren met de juiste IT-strategie? En hoe kan de CFO
invulling geven aan de steeds strategischere rol die
deze veranderende tijden vragen?
• Big data
• Strategische opties
•	Nieuwe kansen on the edge van business en
technology
• IT strategie
• Financiering, treasury en nieuwe KPI’s

Strategie, risico en structuur
Risk reporting
Geschiktheid en evaluatie van commissarissen
Cultuur, leiderschap en gedrag

4. Vaktechnische en financiële update
Als bestuurder en commissaris blijft u vanzelfsprekend
ook goed op de hoogte van de belangrijkste
ontwikkelingen op vaktechnisch en financieel gebied.
De eisen en verwachtingen van stakeholders aan dit
deel van de rolinvulling worden steeds hoger. In een
halve dag wordt u bijgepraat door de specialisten op de
voor u relevante vaktechnische onderwerpen.
•
•
•
•
•

IFRS
Tax update
Ondernemingsrecht
Risico Management
IT Security

