What’s next.

LEERGANG CIO ALS COMMISSARIS

PROGRAMMA 2018

Speciaal voor Chief
Information Officers
en IT beslissers verbonden aan CIONET
vier dagdelen van
13.00 uur tot 18.00
uur (vrijdagen)
Taken en verantwoordelijkheden
van commissarissen worden complexer en vereisen steeds meer
inzicht maar vooral ook de juiste
vaardigheden. Veel veranderingen zijn tegenwoordig technologie gedreven en hebben grote
impact op businessmodellen,
governance en werknemers.
Speciaal voor CIO’s en IT beslissers
heeft CIONET voor (toekomstige)
commissarissen deze leergang
ontwikkeld omdat we menen
dat juist deze groep veel toe kan
voegen aan raden van toezicht.
In zowel de ontwikkeling als de
realisatie van het programma spelen
vooraanstaande commissarissen,
thought leaders en experts een
belangrijke rol. Daarmee bent u als
deelnemer niet alleen verzekerd van
de juiste en diepgaande inzichten,
maar ook van een voortdurende
vertaling van theorie naar uitvoering.
Het programma geeft u inzicht in de
rol van de commissaris, de inhoud
van het werk, verhoudingen binnen
bedrijven, regelgeving, ethische
vraagstukken en uw eigen positie.
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HET PROGRAMMA IS OPGEBOUWD RONDOM 4 MODULES

Toekomstbestendig
toezicht op basis van
geïnformeerde beslissingen, acties en capabele mensen

Processen en
groepsdynamiek
in de boardroom
• Leiderschap, cultuur en
vertrouwen: doorgronden
van processen en groepsdynamiek in de boardroom.

• Inleiding op de rol van commissaris
• Achtergrond & bekwaamheid commissaris
• Prioriteiten te stellen in het toezicht
op strategie, innovatie, financiën,
risicomanagement en leiderschap

Governance &
Innovatie

• Governance
• Ethiek
• Innovatie en technologische disruptie
• Maatschappelijke omgeving,
klimaat en duurzaamheid

LOCATIE

Regio Amsterdam

PRIJS

€ 4.850 excl. btw

INSCHRIJVEN

Financieel toezicht

• Financieel toezicht
• M&A
• Risicomanagement

Gezien het beperkt aantal plaatsen
kan deelname niet vooraf gegarandeerd worden. Tevens volgt er een
intake gesprek vooraf aan de serie.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via
info_nl@cionet.com
of telefonisch via
023 201 02 04.

