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Executive Learning
Cultivating Leadership and Growth

Geachte relatie,
Als bestuurder, commissaris of toezichthouder staat u voor
enorme uitdagingen op het gebied van effectieve
samenwerking, governance, leiderschap, nieuwe
technologieën, veranderende business modellen en daarbij ook
uw persoonlijke branding. Hoe zorgt u dat u voorbereid bent
op de realiteit van morgen? Dat u risico’s juist inschat en alle
kansen benut?
Het Executive Learning Programma is een samenwerking
tussen de Deloitte Academy en het Deloitte Executive
Programma 'Around the Boardroom' en bestaat uit vier voor u
ontwikkelde leergangen. Het Around the Boardroomprogramma biedt een exclusief platform voor topbestuurders
en toezichthouders in de private en publieke sector in
Nederland.




Bestuurders, Commissarissen en Toezichthouders
programma
 Building a resilient organization
 Dialogisch leiderschap bij complexe vraagstukken in
de boardroom
Executive Ladies Programma
 Women on Boards Executives
 Women on Boards Publieke Sector

Mannen, vrouwen en hun verschillen in
overtuigingstechnieken
Vorige week vroegen we een zaal met honderd personen om
ieder een inspirerende spreker in het hoofd te nemen. Iemand
met die magische vaardigheid om het hart van mensen te
raken; iemand die inspireert met de kracht van het gesproken
woord; iemand waarvan ze dachten: zo zou ik ook wel willen
leren spreken. Daarna vroegen we hen de hand op te steken
wanneer die spreker op hun netvlies stond. Na een paar
seconden waren alle handen in de lucht. Onze derde vraag:
"Willen diegenen die een man in gedachten hadden, nu hun
hand naar beneden doen?" U mag drie keer raden wat er
gebeurde. Lees meer

Bestuurders, Commissarissen en Toezichthouders
Programma (4 pijlers Nederlandstalig)
Bestuurders, commissarissen en toezichthouders staan voor
uitdagende vraagstukken en eisen, door een snelle toename
van technologische ontwikkelingen en vernieuwingen in de
moderne maatschappij. Hoe kunt u uw organisatie
toekomstbestendig maken en behouden? Waarin moet u
investeren? Hoe kunt u positieve business cases maken gericht
op innovatie waarbij u denkt in kansen en waarbij u de risico’s
goed managed? Welke professionals heeft u nodig binnen uw
team en over welke competenties moeten deze professionals
beschikken? Lees meer

Women on Boards Leergang Executives
Vergroot uw impact in de board. Bent u een ambitieuze vrouw
die onlangs de stap heeft gezet naar een Raad van
Commissarissen of Raad van Bestuur of heeft u de ambitie om
deze vervolgstap binnen nu en 3 jaar te maken? Dan sluit dit
8-daagse intensieve programma geheel aan op uw ambities en
leerbehoeften. U ontwikkelt, vergroot en/of verbreed uw
kennis en vaardigheden op thema’s als governance, integriteit,
leiderschap, dynamiek in de boardroom en persoonlijk
branding. Naast het uitwisselen van kennis en vaardigheden
op executive niveau, breidt u uw netwerk uit met
hoogwaardige docenten en andere vrouwen op topniveau. Lees
meer

Dialogisch leiderschap bij complexe vraagstukken in de
boardroom
U heeft te maken met ‘wicked problems’ waarvoor geen
beproefde oplossingen voorhanden zijn in een context die ‘in
control statements’ van u verwacht. Dialoog is noodzakelijk
om, gezamenlijk, sturing te kunnen geven bij complexe

vraagstukken als dreigende disruptie, digitalisering en
duurzaamheid. Lees meer

Contact Deloitte Academy
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons
op te nemen via telefoonnummer 088-288 93 33 of via
nlacademy@deloitte.nl
Als u contacten heeft in uw zakelijke netwerk die voor Deloitte
Academy van belang kunnen zijn, dan zou u de nieuwsbrief
kunnen doorsturen. Men kan zich aanmelden voor de
nieuwsbrief die 3 keer per jaar verschijnt.
Cyber Security Learning

Finance Learning
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