
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PECS 
Permanente Educatie voor 
de Company Secretary / 
Bestuurssecretaris 
 
Als secretaris begeef je je in de complexe wereld van de boardroom. Jouw 

functie kenmerkt zich door een hoge mate van professionaliteit, 

zorgvuldigheid en persoonlijke kwaliteit. Dat vraagt helderheid, stevigheid 

en eigenheid van jou als secretaris.  

 

Dit doorlopende programma Permanente Educatie voor de Company 

Secretary / Bestuurssecretaris (PECS) is een ‘must have’, omdat het een 

fundament biedt om stevig en duidelijk invulling te geven aan jouw 

secretarisrol, om jou effectiever te maken in je werk, en om jezelf beter te 

leren kennen en geïnspireerd te worden. Vanuit dat fundament denken wij 

dat je ook meer geluk gaat ervaren in je werk.  

 

PECS is een programma waar je je langjarig voor inschrijft (al kun je op elk 

moment in- en uitstappen). Secretarissen uit alle sectoren halen, brengen 

en delen kennis, ervaring en inspiratie middels een vast programma met 

kennissessies, intervisie-ontbijtsessies, seminars, webinars, en een 

bibliotheek met artikelen en e-learnings. 

 

Bij het programma PECS wordt gewerkt op basis van het drieluik:  

• Helderheid: PECS reikt je het kader aan waarbinnen jij je rol als 

secretaris optimaal kunt uitvoeren  

• Stevigheid: PECS geeft kennis en inspiratie uit om dat kader  

in te kleuren 

• Eigenheid of eigen-wijsheid: PECS reikt de middelen aan  

om daarbij je eigen kleur te kiezen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisatie  

Governance University richt zich op het 

professionaliseren en ontwikkelen van 

commissarissen, toezichthouders,  

directeuren, bestuurders, secretarissen en 

andere governance-professionals door  

middel van opleidingen, advies en onderzoek.  

Onze opleidingen staan onder toezicht van  

een Curatorium. 

 

Deelnemers / leden 

Deelnemers aan / leden van dit programma  

zijn overwegend secretarissen met een  

aantal jaren ervaring in de functie en de  

ambitie daarin door te groeien. Zij hebben 

meestal al een professionaliserings- 

programma voor secretarissen afgerond. 

 

Locatie 

De programma’s worden gegeven in  

Oranjerie Parc Broekhuizen in Leersum. 

 

 
 

 

 

    Certificaat en Erkenning 

PECS is erkend door Cedeo  

en biedt middels certificaten 

35 PE-punten per jaar. 



 

PECS 
Programma*  
 

De invulling van de rol door de 

secretaris raakt – en wordt beïnvloed 

door – drie verschillende niveaus: de 

persoon (corporate secretary zelf), de 

boardroom (raad van commissarissen 

of toezicht; raad van bestuur) en de 

organisatie (management, structuren 

en stakeholders). 

Bewust zijn van de niveaus helpt om 

effectief én happy te zijn in je rol.  

PECS combineert kennis en 

vaardigheden met (zelf)inzichten die 

relevant zijn op de verschillende 

niveaus middels de volgende 

programma-onderdelen: 

 

Kennissessies 
Driemaandelijks organiseren wij 

kennissessies. Dat zijn bijvoorbeeld de 

volgende: 

 

It all starts with you  

Invulling geven aan je rol als secretaris 

begint bij inzicht in jezelf, je drijfveren 

en sterke punten. Verdieping op ‘wie 

ben ik’ en ‘wie ben ik in de rol van 

secretaris’ 

Door Merlijn Mazairac en Brechje 

Kuiper (The Rookie Minds) 

 

Verjuridisering van bestuur en 

toezicht, en de rol van de 

secretaris daarin 

Door Joost Kramer (oprichter JJK.) 

 

Ethische spanningen: wat 

wordt er van mensen 

gevraagd op het snijpunt van 

belangenbotsingen? 

Verdieping op: sterke ruggengraat, 

onderscheid tussen juridische en 

ethische invalshoek, achtergrond van 

regels en procedures uit kunnen 

leggen 

Door Marcel Becker (Universitair 

Hoofddocent Ethiek Radboud 

Universiteit Nijmegen) 

Procesinterventies en 

observeren in de boardroom 

Door Jakob van Wielink (partner The 

School for Transition) 

 

Reputatie en 

crisismanagement: wat kan en 

moet je als secretaris doen?    

Door Vanessa Liem (partner Van 

Doorne)  

 

Persoonlijke effectiviteit in de 

context van bedrijfscultuur 

Verdieping op het thema 

organisatiecultuur: wat is het en hoe 

werk je ermee? Samen bespreken van 

persoonlijke effectiviteit en persoonlijk 

leiderschap in de context van 

bedrijfscultuur 

Door Merlijn Mazairac en Brechje 

Kuiper (The Rookie Minds) 

 

 
Ontbijtsessies 

Tweemaandelijks organiseren we 

ontbijtsessies op inloop, waar je met 

collega secretarissen 

dilemmagesprekken kunt voeren of 

mee kan doen aan een 

intervisieonderwerp.  

Naast het opdoen van inspiratie is dit 

een uitstekende mogelijkheid om te 

netwerken.  

 
 
Visie & inzicht webinars 
Hierbij bieden wij een werkvorm die in 

onze opleidingen hoog wordt 

gewaardeerd. In een online live-

gesprek worden samen met de 

deelnemers onderwerpen uitgediept 

onder begeleiding van een 

programmamanager. Deze 

onderwerpen worden door 

deelnemers zelf aangedragen. We 

bieden er 6 per jaar tussen 12.00 uur 

en 12.57 uur. Leden kunnen deze 

webinars live bijwonen en de sessies 

zijn terug te vinden in de online 

leeromgeving. 

Landelijke seminars  

Tweejaarlijks is er een event met 

interessante sprekers en workshops. 

Gratis voor leden; tegen betaling 

toegankelijk voor niet-leden. 

 

 
Doorlopend 

Toegang tot bibliotheek met relevante 

artikelen en e-learnings (ook vanuit 

andere programma’s). Tevens toegang 

tot blogs / interviews / podcasts met 

secretarissen. 

 

 

Kortom, 

PECS bied veel activiteit, kennis, 

inspiratie en inzicht voor een vast en 

redelijk tarief. Ons doel hierbij is bij te 

dragen aan de verdere ontwikkeling 

van de governance van bedrijven en 

instellingen en meer specifiek van jou 

in je rol.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Wijzigingen voorbehouden



 

Je lidmaatschap omvat: 
• Een persoonlijk intakegesprek met 

de programmadirecteur 

• Toegang tot driemaandelijkse 

kennissessies (dagdeel) 

• Toegang tot tweemaandelijkse 

ontbijtsessies (1,5 uur) 

• Toegang tot visie en inzicht webinars 

(live en achteraf in digitale 

omgeving) 

• Landelijk seminar 

• Toegang tot de kennisbibliotheek  

 
 
Data 
Kijk op de website voor actuele data 

waarop de onderdelen van dit 

programma staan gepland. 

 

 

Voorbereiding 
Je krijgt een persoonlijk voorbereidings-

gesprek over leerdoelen, voorkeuren en 

achtergronden.   

Bij aanmelding krijg je meteen toegang 

tot de online leeromgeving. 

 

 

Uw investering 
Je jaarlijkse investering bestaat uit een 

deelname fee van € 1.950 incl. 

cursusmateriaal, certificaten, dranken en 

maaltijden, exclusief BTW en evt. 

overnachtingen. Je lidmaatschap wordt 

automatisch verlengd. Je kunt ieder 

moment aan- of afmelden, dan 

verrekenen we naar rato. 

 

Dit programma is goed te combineren 

met PCS (vijf extra dagen) en/of PCS-A 

(drie extra dagen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

governanceuniversity.nl/aanmelden 

 
 
Andere programma’s 
Naast PECS hebben wij meerdaagse programma’s  

voor onder meer: 

 

Commissarissen 

De Authentieke en Effectieve Commissaris  

en Toezichthouder (AEC) en Advanced (AEC-A) 

 

Permanente Educatie voor de Commissaris en Toezichthouder 

(PECT) 

 

E-learning programma  

Gecertificeerd Commissaris (EGC) en EGC Advanced en 

 

De Effectieve Auditcommissie (DEA) 

 

Bestuurders/Directeuren 

De Authentieke en Effectieve Bestuurder en Directeur (AEBD) 

 

Secretarissen 

De Professionele Company Secretaris (PCS) en PCS Advanced en 

 

E-learning programma Gecertificeerd Secretaris (EGS) 

 

Incompany programma’s 
Incompany bieden wij ook programma’s voor: 

• Dutch board and governance for non-Dutch  

supervisory board members 

• Toezichthouders in Pensioenfondsen 

• Aandeelhouders 

• Accountants 

• Juristen 

• Compliance Functionarissen 

 

Wij staan u graag te woord over de beste keuze qua programma 

in de context van uw persoonlijke situatie. 

 

Voor alle vragen kunt u contact opnemen  

met Governance University. 

Bekijk de programma’s op  

onze website 
 

https://www.governanceuniversity.nl/nl/opleidingen/aanmelden?programma=pecs&utm_source=flyer&utm_medium=pdf&utm_campaign=aanmelden%20opleiding&utm_content=PECS
https://www.governanceuniversity.nl/nl/opleidingen/aanmelden?programma=pecs&utm_source=flyer&utm_medium=pdf&utm_campaign=aanmelden%20opleiding&utm_content=PECS
https://www.governanceuniversity.nl/nl/opleidingen/overzicht?utm_source=flyer&utm_medium=pdf&utm_campaign=overzicht%20opleidingen&utm_content=PECS


 

 

Meld je aan 
Indien je je wenst in te schrijven, klik dan op de 

aanmeldbutton of gebruik de QR code.  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden 

 

https://www.governanceuniversity.nl/nl/opleidingen/aanmelden?programma=pecs&utm_source=flyer&utm_medium=pdf&utm_campaign=aanmelden%20opleiding&utm_content=PECS
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