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Permanent up-to-date met The Executive App

The Executive App is een unieke, gepersonaliseerde iPad-app voor bestuurders, intern 
toezichthouders en (mede)beleidsbepalers in de financiële wereld. De App stelt de 
gebruikers in staat om op een innovatieve, multimediale manier en naar eigen profiel 
up-to-date te blijven; op het moment dat het hen uitkomt. Ook hebben zij rechtstreeks 
toegang tot een netwerk van topspecialisten.

De ruim 70 inhoudelijke thema’s 
in de App met in totaal zo’n 300 
onderwerpen per jaar, dekken 
alle deskundigheidseisen in de 
Beleidsregel geschiktheid 2012. 
De hoogwaardige content in de 

App ontstaat door een intensieve samenwer-
king tussen topspecialisten in de branche. 

Een matrix geeft aan welke thema’s relevant 
zijn voor de diverse sectoren in de branche 
en de diverse portefeuilles binnen een Raad. 
Voor elke gebruiker kan zo een 
profiel op maat worden ingesteld. 
Gebruikers kunnen dit profiel een-
voudig aan hun eigen wensen aan-
passen door thema’s toe te voegen 
of uit te zetten.

Iedere gebruiker heeft overigens 
toegang tot alle onderwerpen en 
thema’s, ook die buiten zijn profiel 
vallen. 

Met de App voldoen financiële instellingen 
aan de eis uit de governance codes om een 
structureel programma voor permanente 
educatie in te richten.

Kenmerken van de app

Binnen alle thema’s verschijnen doorlopend 
nieuwe onderwerpen. Gebruikers ontvangen 
alleen de onderwerpen die passen bij hun 
profiel. Onderwerpen buiten de geselecteer-
de thema’s zijn via de zoekfunctie in de App 
eenvoudig te vinden. 

Elk onderwerp kent een didactische drieslag. 
Hierin worden altijd de volgende vragen 
beantwoord:

•	wat is de kern van dit 
onderwerp?

•	wat is de impact voor 
de gebruiker en diens 
organisatie?

•	wat moet hij doen en 
waar moet hij op letten?

Deze drieslag wordt ondersteund door een 
zelftoets, bijlagen en aandachts-punten.

De gebruiker kan het onderwerp in wille-
keurige volgorde en op elk gewenst moment 
bestuderen. Hierbij geholpen door de diverse 
samen-vattingen en een korte video over de 
essentie van dit onderwerp.

De FD-nieuwspagina toont de 25 meest 
recente newsfeeds van Het Financieele Dag-
blad. Hiermee geeft de App direct toegang tot 
het dagelijkse nieuws. Door op de newsfeed 
te tikken, opent de pagina van het FD waar 
het artikel staat. Om dit artikel te kunnen ope-
nen, is wel een abonnement op het FD nodig.

Het netwerk van topspecialisten is rechtstreeks per mail te berei-
ken. Ook is informatie opgenomen over masterclasses en andere 
events in open aanbod en incompany. Een indicator geeft aan hoe 
relevant deze zijn voor de gebruiker.

Via de rapportagepagina kunnen gebruikers een rapportage maken met alle onderwerpen die 
zij hebben bestudeerd. Een pdf van deze rapportage is eenvoudig via de deelknop te mailen. Zo 
maakt de gebruiker aantoonbaar wat hij aan zijn permanente educatie heeft gedaan.

Abonnement 

The Executive App is speciaal ontwikkeld voor bestuurders, 
intern toezichthouders en (mede)beleidsbepalers in de financiële 
wereld. Toegang tot The Executive App is mogelijk door een 
abonnement af te sluiten bij NIBE-SVV Executive Academy.

Bij het abonnement zijn de volgende zaken inbegrepen:

•	 toegang tot alle content in de App
•	 diverse publicaties, waaronder The Executive Magazine
•	 toegang tot The Executive Day (alleen op uitnodiging)
•	 rechtstreekse toegang tot een netwerk van topspecialisten 
•	 informatie over relevante masterclasses en events
•	 rapportages als bewijsstuk voor bestudeerde onderwerpen

Innovatief en aantrekkelijk

dé portal naar kennis, specialisten en nieuws, 
relevant gemaakt voor de dagelijkse praktijk

in een half uur per week up-to-date

essentie van het onderwerp in 

een video van 1 minuut

efficiënt en aansluitend bij

eigen leerstijl

eigen profiel instellen

maand-, kwartaal- en
 (half)jaarrapportage maken

notities toevoegen en mailen

aandachtspunten aanvinken en delen

collega’s attenderen op onderwerpen

direct contact opnemen met topspecialisten

Kosten

Het abonnement kost € 50,- per abonnee 
per maand. Per bedrijf is mogelijk een 
staffel-korting van toepassing afhankelijk van 
het aantal abonnees. Het abonnement wordt 
afgesloten voor de periode van een jaar met 
stilzwijgende verlenging van een jaar en is 
vrijgesteld van BTW onder de onderwijs-vrij-
stelling.

Zelf ervaren?

Wilt u de kracht van deze vorm van 
permanente educatie zelf ervaren? 
Probeer dan de App uit. 

Neem hiervoor contact op met 
drs. Lilian van der Vliet, 06 18 48 08 46
of ExecutiveAcademy@nibesvv.nl

Op www.the-executive-academy.nl vindt u een video met een rondleiding door de app.


