
gro  wth

• Bent u klaar voor de volgende stap in uw carrière?
• Streeft uw organisatie naar het ontwikkelen  

van een bredere visie?
• Bent u benieuwd hoe wetenschappelijke inzichten  

meerwaarde creëren voor uw organisatie?

• Inspiring Data Scientist  

Bent u benieuwd hoe 

Data Science u kan 

helpen bij het nemen 

van de volgende stap 

in uw carrière als 

gevorderd data- of 

marketing analist? 

Wilt u te weten komen hoe u Big Data uitda-

gingen (nog) effectiever kunt benaderen? 

Ontdek op welke manier wetenschappelijke 

inzichten van waarde zijn binnen uw organi-

satie met het programma Inspiring Data 

Scientist – ontwikkeld in samenwerking met 

het Customer Insights Center.

• Environmental, Social &  
Governance (ESG) Assurance  
Bent u accountant 

of gespecialiseerd 

professional en wilt 

u uw expertise op het 

gebied van de controle 

van niet-financiële 

informatie van, of integrated reporting 

door ondernemingen vergroten? Verbeter 

uw controletechnieken met dit unieke 

programma.

• Top-HR Leiderschaps-
programma 
Een executive 

programma speciaal 

voor HR-directeuren en 

senior HR-managers 

die zich verder willen 

ontwikkelen in hun  

strategische partnerrol. Met dit programma 

krijgt u zicht op de veranderingen waarmee 

u als HR-eindverantwoordelijke te maken 

hebt en leert u deze te vertalen in strategie. 

Daarbij ontwikkelt u de noodzakelijke 

inzichten voor het bepalen van goed leider-

schap en het creëren van een toekomst-

bestendige organisatie.

Wij bieden een scala aan wetenschappelijke 

en op-maat-gemaakte trainingen op locatie, 

volledig toegespitst op de vraagstukken 

van uw bedrijf. Wij houden hierbij rekening 

met uw wensen en mogelijkheden, bijv. qua 

tijd en trainingsruimte. U mag zelf casussen 

aandragen om dieper op in te gaan tijdens 

de training. Neem contact met ons op voor 

passende opties voor uw organisatie.

3 x 2 dagen

Centrale locatie  

in Nederland

Start n.t.b.

Nederlands

onze incompany 
programma’s

3 x 2 dagen

Centrale locatie  

in Nederland

maart – mei

Nederlands

1 jaar

Leusden + online

Start in september

Nederlands

Voor meer informatie of als u vragen heeft in het kader van de Business School kunt 

u gerust contact met ons opnemen:

Andrea Poelstra  

Customer Contact

T: +31 50 36 33943  

E: ugbs@rug.nl

  contact

Rijksuniversiteit Groningen

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

University of Groningen Business School 

Nettelbosje 2 

9747 AE Groningen

www.rug.nl/ugbs

  onze executive programma’s

www.rug.nl/ugbs
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• Customer Experience  
Management  
Klanten worden steeds 

veeleisender en zijn 

continu op zoek naar 

een goede beleving.  

Digitalisering neemt 

toe en concurrenten 

uit het speelveld blijven innoveren. Het 

Customer Experience Management 

programma – ontwikkeld in samenwerking 

met Altuïtion en het Customer Insights 

Center – helpt u om originele en doeltref-

fende CX-strategieën te ontwikkelen, 

terwijl u LEAN en Agile blijft organiseren. 

• Succesvolle Energietransitie 
met Multidisciplinaire 
Aanpak 

De energietransitie 

behelst meer dan 

het opwekken van 

energie. Het gaat ook 

over het verkennen 

van alternatieve wegen naar een meer 

gedecentraliseerd, economisch efficiënt 

en sociaal wenselijk energiesysteem. Het 

programma Succesvolle Energietransitie 

met Multidisciplinaire Aanpak helpt u bij 

het ontwikkelen van nieuwe inzichten en 

strategieën voor het realiseren van een 

dergelijk systeem.

• Management en Economie in 
Zorg en Welzijn  
Het zorg- en welzijns-

landschap blijft in 

ontwikkeling en 

uitdagingen als het 

betaalbaar houden van 

de zorg zetten instellingen verder onder 

druk. Van managers en leidinggevenden 

wordt verwacht dat zij leiderschapsvaar-

digheden tonen en actuele kennis hebben 

van de bedrijfskundige en economische 

aspecten van de sector. In dit programma 

doet u deze kennis op en maakt u direct 

een vertaalslag naar uw praktijk.

• Impactvolle Marketing-
analist  
Wilt u uw carrière 

als ervaren data- of 

marketinganalist een 

boost geven? Bent u 

op zoek naar nieuwe 

inzichten vanuit de 

snelgroeiende hoeveelheid data binnen 

uw bedrijf? Met dit 12-daagse programma 

Impactvolle Marketinganalist – ontwikkeld 

in samenwerking met het Customer 

Insights Center – doet u kennis en 

vaardigheden op, en breidt u bovendien uw 

netwerk uit.

• Executive MBA voor  
food & retail 
professionals 
Theorie en praktijk 

zijn samengebracht 

in de Executive 

MBA – ontwikkeld in 

samenwerking met EFMI. Dit zorgt voor een 

uniek programma, waarin zowel gespecia-

liseerde professoren als praktijkdocenten 

hun ervaringen met u delen. Hoe gaan we 

meerwaarde creëren en hoe zorgen we dat 

dit operationeel gezien efficiënt en effectief 

gebeurt? Dat zijn de kernvragen van de 

Executive MBA.

• Executive Master of M&A 
and Valuation  
De Executive Master 

of M&A and Valuation 

is uniek door de focus 

op het hele M&A en 

Valuation proces, van 

strategie tot en met 

post-merger integratie. De opleiding is 

daardoor breder dan Valuation alleen. Het 

deeltijdprogramma is casus-gedreven en 

wordt verzorgd door zowel academici als 

toonaangevende M&A-professionals. Na 

afronding ontvangt u de MSc-titel en kunt 

u zich als RV registreren.

• Executive Master of  
Accountancy  
De Executive Master 

of Accountancy (EMA) 

vormt de laatste 

fase van de acade-

mische opleiding 

voor accountancyprofessionals. De 

EMA is een parttime programma dat 

u goed kunt combineren met uw baan 

als accountant. Na afronding van de 

opleiding behoort u tot de hoogstopgeleide 

accountancy professionals op nationaal 

en internationaal niveau, en mag u de titel 

Registeraccountant (RA) dragen. 

• Executive Master of Finance 
and Control  
Voor controllers die 

een volgende stap 

willen zetten, zowel 

inhoudelijk als in 

hun persoonlijke 

ontwikkeling, is de 

Executive Master 

of Finance and Control de aangewezen 

vervolgopleiding. De opleiding biedt weten-

schappelijke inzichten die doorvertaald 

worden naar uw praktijk. Na afronding 

ontvangt u de titel EMFC en kunt u zich 

inschrijven als RC bij de VRC.

  onze executive programma’sonze executive masters

De University of Groningen Business School (UGBS) helpt professionals 
om zichzelf te blijven ontwikkelen door middel van executive education. 
Onze executive masters, korte programma’s en incompany trainingen 
worden zowel centraal in Nederland als in het westen en in Groningen 
aangeboden. Bovendien is UGBS in het bezit van AACSB- en EQUIS-
accreditaties.

3 jaar (modulair)

Baarn

Start in september

Nederlands

2 x 2 +1 dag

Groningen

maart – mei

Nederlands

15 maanden

Amsterdam (Zuidas)

Start in september

Engels

2 jaar

Groningen

Start in september 

en maart

Nederlands

12 x 1 dag

Leusden

november – mei

Nederlands

2 x 2 + 2 x 1 dag

Verschillende locaties

Start in september 

en maart

Nederlands

7 x 1 dag

Groningen

november – februari

Nederlands

1,5 - 2 jaar

Groningen

Start in september

Nederlands

• 

/onze executive programma’s
• 

• Customer Experience Management

• Klanten worden steeds veeleisender en zijn continu op zoek naar een goede beleving. 

Digitalisering neemt toe en concurrenten uit het speelveld blijven innoveren. Het 

Customer Experience Management programma – ontwikkeld in samenwerking met 

Altuïtion en CIC – helpt u om originele en doeltreffende CX-strategieën te ontwikkelen, 

terwijl u LEAN en Agile blijft organiseren.

• 

6 x 1 dag

Verschillende locaties

september november

Nederlands

• 

• The Community-Centric Energy Transition

• De energietransitie behelst meer dan energie alleen. Het gaat ook over het verkennen 

van alternatieve wegen naar een meer gedecentraliseerd, economisch efficiënt en 

sociaal wenselijk energiesysteem. Het Community-Centric Energy Transition program-

ma helpt u om nieuwe inzichten te ontwikkelen voor het realiseren van een dergelijk 

systeem.

• 

3 x 2 dagen

Groningen

maart – mei

Engels

• 

• 

• 

• Management en Economie in Zorg en Welzijn
• Het zorgen welzijnslandschap blijft in ontwikkeling en uitdagingen als het betaalbaar 

houden van de zorg zetten instellingen verder onder druk. Van managers en leidingge-

venden wordt verwacht dat zij leiderschapsvaardigheden tonen en actuele kennis heb-

ben van de bedrijfskundige en economische aspecten van de sector. In dit programma 

doet u deze kennis op en maakt u direct een vertaalslag naar uw praktijk.

• 

7 x 1 dag

Groningen

november – februari

Nederlands

• 

• Impactvolle Marketinganalist
• Wilt u uw carrière als ervaren marketinganalist een boost geven? Bent u op zoek naar 

nieuwe inzichten vanuit de snelgroeiende hoeveelheid data binnen uw bedrijf? Sluit u 

dan aan bij een uniek netwerk waarin (voormalige) studenten kennis delen en opdoen 

met het programma Impactvolle Marketinganalist – in samenwerking met CIC.

• 

12 x 1 dag

Leusden

september – maart

Nederlands

• 

• 
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