
De evaluatie van uw Raad van Bestuur :  
de aanpak van Deminor

Als expert in corporate governance heeft Deminor een eenvoudige methode 
ontwikkeld om deze evaluatie als tool te gebruiken voor een reële verbetering.

Deminor biedt een analyse aan op 3 niveaus : 

Evaluatie van de personen Evaluatie van de  
interne werking

Evaluatie van de  
externe werking

• Samenstelling

• Profielen

• Comités

• Contributie en tijdsbesteding

• Verloning

• Informatie

• Vertrouwen en samenwerking

• Verdeling van taken en 
bevoegdheden

• Rol van de voorzitter

• Frequentie

• Relaties met andere betrokken 
partijen (management, 
aandeelhouders,  
werknemers, enz.)

• Rapportering en verantwoording



Onze methode
Een gestructureerde aanpak op maat van uw behoeften :

STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 STAP 5
Ontmoeting met de 
voorzitter van de 
Raad van Bestuur en 
aanpassing van ons 
model van vragenlijst 
aan uw bedrijf

Verzending van de 
vragenlijst aan de 
leden van de Raad 
van Bestuur

Individuele 
beantwoording 
van de vragen door 
elke bestuurder 
(bij voorkeur op 
anonieme basis via 
Deminor)

Verwerking van 
de antwoorden, 
voorstelling van de 
resultaten aan de 
Raad van Bestuur 
met conclusies en 
aanbevelingen door 
Deminor 

Desgevallend, 
opvolging en 
begeleiding bij 
de uitwerking 
van de concrete 
aanbevelingen

EVALUATIE BEGELEIDING

Uw garanties
Deminor staat voor :

 Totale onafhankelijkheid als externe en neutrale expert.
 Strikte confidentialiteit.
 Erkende expertise en ervaring sinds 25 jaar inzake governance en relaties tussen aandeelhouders, management 

en bestuurders.
 Flexibiliteit, die ons in staat stelt om onze interventies aan elke situatie aan te passen.
 Transparante voorwaarden die op voorhand worden vastgelegd in een opdrachtsbrief.

Budget
 Vooraf afgesproken uurtarief, of een vast budget voor de volledige opdracht
 Een maandelijke facturatie met een gedetailleerd overzicht van de prestaties.
 De mogelijkheid om een indicatief budget te bepalen voor elke fase van de opdracht.

Onze referenties

Deminor N.V.  Brussel - Gent - Antwerpen
Tel.: +32 2 674 71 10 - info@deminor.com - www.deminor.com

Bernard Thuysbaert 
Managing Partner

bernard.thuysbaert@deminor.com 
T +32 2 674 71 10

Jasmine Devenyn
Attorney seconded to the company

jasmine.devenyn@deminor.com
T +32 2 674 71 10

Voor meer informatie of een offerte op maat :


