KAN EEN BOARD
PORTAL VEILIGHEID
EN PRODUCTIVITEIT
VERHOGEN BINNEN UW
BESTUURSKAMER?
KOM ERACHTER MET
DEZE TEST.

Steeds meer ondernemingen weten dat ze de digitale transformatie niet
alleen moeten omarmen maar ook aanpakken. Ook in niet-technische
sectoren dringt dit besef door. Digitalisering helpt organisaties niet alleen
om sneller te groeien en efficiënter te werken. Het biedt ook openingen naar
nieuwe verdienmodellen. Digitalisering is onontkoombaar omdat digitaal de
norm geworden is.
Allemaal goed en aardig, maar hoe zit het binnen uw bestuur? Zijn alle
bestuurders daar ook van overtuigd? En handelen zij daar dan ook naar?
Hebben zij al stappen ondernomen om de werking van de raad van bestuur
zelf te digitaliseren? Werkt de raad van bestuur reeds met een board
portal? Zo nee, welke rol kan het bestuurssecretariaat vervullen bij deze
transformatie?
Zijn minstens 6 van deze 10 stellingen relevant voor uw organisatie? Dan is
het tijd om na te denken over een digitale overstap.


Het bestuurssecretariaat besteed per vergadering meer dan 2 uur
aan de voorbereidingen



Digitale disruptie of digitalisering van de business komt minstens één
maal per jaar aan bod op de agenda



Bestuurders zouden meer en beter moeten kunnen samenwerken
rond een concreet probleem of dossier



Minstens 4x per jaar is er een bestuursvergadering



Kostenbesparing en interne informatisering staan hoog op de agenda



De voorzitter van de raad van bestuur is persoonlijk overtuigd van het
belang van professionalisering en toont zich een voortrekker in het
digitaliseringsproces



Een committee ondersteunt de bestuurders (zoals een executive, IT of
audit committee)



De bestuurders worden aangeraden om geen gebruik te maken van
onveilige kanalen als e-mail, whatsapp, Google Drive, Teams om beleidsdocumenten uit te wisselen



Versiebeheer kan een probleem zijn en alles wordt in werk gesteld om
te vermijden dat er verschillende versies van hetzelfde document in
omloop zijn



‘De waan van de dag’ regeert zo nu en dan, waardoor er minder tijd is
voor strategie en lange termijn doelstellingen

Heeft u vragen? Dan horen we het graag!
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