BOARD & LEADERSHIP
COLLABORATION
Diligent maakt samenwerken tussen bestuurders en executives
heel gemakkelijk
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In het huidige uitdagende landschap moeten organisaties
teams met visionaire bestuurders en krachtdadige
executives samenstellen. Maar om echt goed te kunnen
presteren hebben ze efficiënte systemen nodig.
In een hoog tempo vinden er allerlei maatschappelijke en
economische veranderingen plaats. Goede bestuurders en
executives willen op een snelle en flexibele manier
intelligente beslissingen kunnen nemen. Zonder de juiste
tools kan de druk waaronder snel moet worden gehandeld
onnodige risico’s voor de organisatie met zich meebrengen.
Verouderde systemen voor werving en selectie, verouderde
prestatiemodellen, te algemene samenwerkingstools,
manueel georganiseerde informatiestromen enzoverder
stellen de organisatie bloot aan onnodige risico’s.
Fouten loeren dan om de hoek.
Ook de verschillende governance codes dringen er op aan
dat de raad van bestuur en het uitvoerend management
vanuit hun respectieve bevoegdheden op een constructieve
en alerte wijze met elkaar blijven interageren.
Het Board & Leadership Collaboration-pakket van Diligent
zorgt er voor dat bestuurders, executives, managementteams
en hun externe belanghebbenden voortdurend op elkaar
afgestemd zijn. Zij kunnen dan effectieve beslissingen nemen
terwijl ze ook de compliancevereisten in acht nemen.
De gebundelde producten en functies van onze pakketten
bieden een groeitraject naar goede governance.

“In deze nieuwe wereld van
videovergaderingen werkt iedereen
efficiënter, omdat alle informatie in Diligent
beschikbaar is. Iedereen heeft de informatie
goed georganiseerd en weet hoe en waar de
informatie te vinden is. Vroeger moest
iedereen de inbox afzoeken naar de juiste
informatie uit de eerdere vergaderingen.”
Company secretary van Mutual Medica

2.20 Het uitvoerend management formuleert
voorstellen aan de raad met betrekking
tot de strategie van de vennootschap
en de uitvoering daarvan.
2.21 Het uitvoerend management beschikt
over voldoende bewegingsruimte om
de goedgekeurde strategie te
implementeren met inachtneming van
de risicobereidheid van de
vennootschap.
2.22 Er bestaan heldere en uitvoerbare
procedures voor het uitvoerend
management wat betreft zijn
beslissingsbevoegdheden, zijn
verslaggeving over de voornaamste
beslissingen aan de raad en voor de
evaluatie van de CEO en van de andere
leden van het uitvoerend management.
(Belgische Corporate Governance Code
2020)
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Board & Leadership Collaboration
helpt organisaties om belangrijke
resultaten te behalen:
Efficiëntie van bestuur en commissies:
• Veilige, efficiënte en interessante bestuurs- en commissievergaderingen.
• Gestroomlijnde notuleerprocessen en goed geïntegreerde bestuursevaluatieprocessen.
• De juiste tools om bestuursinformatie en bedrijfsdata efficiënt te verwerken en toegankelijk te
maken.
Afstemming en samenwerking van executives en bestuurders:
• Vertrouwelijke en aparte workflows en snelle samenwerkingskanalen voor het
managementteam.
Workflowoptimalisatie en efficiëntie:
• Grotere efficiëntie door fysieke processen naar de cloud te verplaatsen.
• Een veilige operationele flexibiliteit dankzij de integratie met Office 365 en specifieke workflows
voor governance.
Beperking van beveiligingsrisico’s:
• Afschaffing van onveilige e-mail en bedrijfsbrede samenwerkingsplatforms onder het beheer
van IT.
• Bescherming van vertrouwelijke gegevens tijdens opslag en gebruik dankzij onmiddellijke
overdracht naar een geïntegreerd platform.
Impact op de organisatie:
• Beschikbaarheid van geïntegreerde organisatie-inzichten, marktanalyses en andere cruciale
informatie voor een betere besluitvorming.

3.15 De voorzitter van de raad, bijgestaan door de secretaris van de vennootschap, zorgt ervoor dat de
bestuurders accurate, beknopte, tijdige en heldere informatie ontvangen voor de vergaderingen, en
indien nodig, tussen de vergaderingen in, zodat zij een onderbouwde en geïnformeerde bijdrage
kunnen leveren aan de besprekingen. Met betrekking tot de raad ontvangen alle bestuurders dezelfde
informatie.
(Belgische Corporate Governance Code 2020)
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BOARD & LEADERSHIP COLLABORATION-OPLOSSINGEN

Unlock your governance potential with
end-to-end board and leadership
collaboration that puts security and
efficiency at your fingertips.

BEHEER VAN BESTUURS- EN
MANAGEMENTVERGADERINGEN
Organiseer bestuurs- en managementvergaderingen met
dé oplossing voor beveiligd vergaderbeheer.
Voorbeelden van gebruiksscenario’s:

• Bestuurs- en commissievergaderingen
• Managementvergaderingen
• Speciale taskforces

OPSLAG VAN VERTROUWELIJKE DOCUMENTEN EN
SAMENWERKING
Voeg een extra beveiligingslaag toe aan de processen die
u al gebruikt. U kan belangrijke producten, zoals Office 365
in onze oplossing laten integreren. Deel documenten en
werk veilig samen met zowel interne als externe
belanghebbenden.
Voorbeelden van gebruiksscenario’s:

• M&A communicatie
• Beveiliging van intellectuele eigendomsrechten
• Samenwerken met diverse belanghebbenden

NOTULENBEHEER
Stroomlijn het verzamelen van data en het controleren en
vastleggen van notulen. De mogelijkheid tot redactionele
samenwerking in realtime vermijdt het risico op circulatie
van verschillende versies of het onbeveiligd delen van
voorlopige versies.
Voorbeelden van gebruiksscenario’s:
• Feedback verzamelen op notulen
• Opvolging actiepunten
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VEILIG BERICHTEN VERSTUREN
Communiceer in realtime met managementteams op een
versleuteld, overzichtelijk kanaal om duidelijk het belang en
de urgentie van de communicatie aan te geven.
Voorbeelden van gebruiksscenario’s:

• Crisismanagement
• Communicatie over fusies, overnames en beursgangen

PREMIUM VRAGENLIJSTEN
Vereenvoudig uw rapportageproces voor bestuurders en
executives. Organiseer vragenlijsten voor het bestuur en
executives uit en krijg toegang tot de realtime rapportering.
Voorbeelden van gebruiksscenario’s:

• Evaluaties bij bestuursleden en executives
• Enquêtes

EFFICIËNTE PROCESSEN EN AUTOMATISERING
Verbeter de huidige processen voor project management,
het verzamelen van feedback en goedkeuring, het
uitsturen van bedrijfsgevoelige documenten en het creëren
van een audit trail.
Voorbeelden van gebruiksscenario’s:
• Voorbereiding van bestuursvergaderingen
• Jaarlijkse audits

CYBERVEILIGHEID
Begrijp beter voor welke cyberrisico’s uw bedrijf gevoelig
is, bekijk hoe u het doet ten opzichte van peers en
prioriteer acties om de beveiligingspostuur te verbeteren.
Voorbeelden van gebruiksscenario’s:
• Monitoring van cyberrisico
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ORGANISATORISCHE INZICHTEN EN
NIEUWSANALYSES
Krijg toegang tot risicoscores over governance en actuele
marktinformatie en marktrends, zodat u flexibel
beslissingen kunt nemen die van invloed zijn op de hele
organisatie.
Voorbeelden van gebruiksscenario’s:

• Benoemingen van bestuursleden en managers
• Monitoring van de heersende stemming
• Marktinformatie

“Dankzij Diligent hoef je je nergens meer
zorgen om te maken. Van de mogelijkheid
om rapportagepagina’s te archiveren tot de
wetenschap dat je altijd beschikt over
beveiligde, up-to-date informatie ten
behoeve van een betere besluitvorming.
Het is gewoon makkelijker.”
Jelle Miedema
Bedrijfssecretaris Randstad
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Aangepaste Board & Leadership
Collaboration pakketten

Meeting management
Industry news
Board networking
Cybersecurity Intelligence
Secure collaboration
Minutes
Secure communication
Premium questionnaires
Nominations & board health check
Advanced approval workflow
Executive compensation
Market intelligence &
reputational monitoring

Enterprise

Pro

Essential

Speciaal voor grote
organisaties in zeer
gereguleerde markten
of sectoren.

Op maat van
organisaties die
de communicatie
tussen bestuurders
en executives, hun
entiteitsbeheer
en bestuurlijk
risicobeheer moeten
kunnen opschalen en
automatiseren.

Geschikt voor
organisaties die
denken aan de digitale
transformatie van hun
bestuurlijke governance
hun entiteiten en hun
aandelenregisters.
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Over Diligent
Diligent is leider in Modern Governance. Met onze cloudtoepassingen stroomlijnen we de dagelijkse
werkzaamheden van het bestuur, directieleden en commissies en maken we samenwerking en gegevensbeheer
over dochterondernemingen en entiteiten mogelijk. We leveren inzichten waardoor betere beslissingen kunnen
worden genomen in het huidige landschap. Diligent heeft het grootste internationale netwerk van bestuurders en
executives. Meer dan 19.000 organisaties en 700.000 leiders in meer dan 90 landen vertrouwen op Diligent. De
bekroonde klantenservice van Diligent zet zich wereldwijd in en ondersteunt meer dan 50% van de Fortune
1000-bedrijven, 65% van de AEX-bedrijven en 52% van de BEL20-bedrijven.

Wereldwijd vertrouwen meer dan 700.000 professionals
en 19.000 organisaties op Diligent

De strengste beveiligingsnormen
• 256-bits versleuteling
• Vergrendeling op afstand
• Dubbele authenticatie

Service om blij van te worden
• Het hele jaar 24/7

ondersteuning
• Service van wereldklasse
• Onbeperkte gebruikerstraining

Nalevingsverklaringen
• ASAE 18-controles
• ISO-gecertificeerd
• Beveiligingstests door derden

Voor meer informatie of het aanvragen van een demo:
Ga naar: diligent.com/nl • Tel.: Nederland & België +31 (0) 800 0232 180 • E-mail: info@diligent.com
Diligent is een handelsmerk van Diligent Corporation, dat is geregistreerd in de Verenigde Staten. Alle handelsmerken van derden zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
© 2021 Diligent Corporation. Alle rechten voorbehouden.

