Summer School Financieel professional 2022 4 t/m 6 september 2019
Kasteel de Vanenburg, Putten
Dag 1: Woensdag 4 september
10.30 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 12.45
12.45 – 13.30
13.30 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 17.30

Ontvangst
Opening
Eddy Vaassen - Maturiteitsmodel financieel professional 2022
Lunch
Eddy Vaassen - Maturiteitsmodel financieel professional 2022
Pauze
Arco van der Ven – Governance, Risk & Compliance
In de workshop Governance, Risk & Compliance wordt u gevraagd uw financiële
afdeling en functie te analyseren aan de hand van het maturiteitsmodel. Op basis van
deze analyse zal in kleine groepen worden bediscussieerd wat voor u wenselijk is om
rol van de financiële functie meer te richten op waardecreatie en wat dit betekent
voor de te nemen verantwoordelijkheden van medewerkers.

17.30 – 17.45 Pauze met snack
17.45 – 19.00 Arco van der Ven - Governance, Risk & Compliance
19.30
Diner

Dag 2: Donderdag 5 september
09.00 – 10.30 Ron Meyer – Strategie
In het hart van het nieuwe maturiteitsmodel staat strategie-formulering en implementatie, wat aangeeft dat de financiële professional niet in eerste instantie
een technische focus dient te hebben, maar een business focus. Een financial heeft
de verantwoordelijkheid om de doelstellingen van de organisatie te helpen bepalen
en realiseren. In deze sessie zal prof. dr. Ron Meyer verkennen hoe u als financiële
professional een effectievere rol kan spelen in de strategievorming van uw
organisatie – tegen welke uitdagingen lopen organisaties aan, in welke valkuilen
tuimelen ze, en hoe kan de financiële professional hen hiervoor behoeden? Hierbij zal
extra aandacht worden besteedt aan de toenemende noodzaak tot strategische
wendbaarheid (strategic agility) boven strategische planning, waar de financiële
professional ook een cruciale rol in moet spelen.
10.30 – 10.45 Pauze
10.45 – 12.15 Ron Meyer – Strategie
12.15 – 13.00 Lunch
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13.00 – 14.30 Ed Vosselman - Performance Management
Het seminar Performance Management gaat in op de betekenis en reikwijdte van
performance management op basis van zowel financiële als niet-financiële
informatie. Zowel positieve als negatieve effecten van performance management
komen aan de orde, met aandacht voor maatregelen om de negatieve effecten
effectief te bestrijden. Een belangrijke leidende vraag is: hoe kunnen systemen van
performance management zodanig worden ingericht dat zij daadwekelijk aanzetten
tot leergedrag in de organisatie (‘organizational learning’)? Tot besluit komt de
relatie tussen ‘performance’ en ‘performativity’ aan de orde.
14.30 – 14.45
14.45 – 16.15
16.15 – 16.30
16.30 – 18.00

Pauze
Ed Vosselman - Performance Management
Kleine break - wissel docent
Fred Teeven - De accountant en de politieke werkelijkheid, ligt fraude op de
loer?’
Als staatssecretaris van justitie (2010 - 2015) strekte de politieke
verantwoordelijkheid van Fred Teeven zich uit over de juridische beroepsgroepen en
de accountants, voor zover het betrof betrokkenheid bij c.q. het tegengaan van
fraude. Tijdens deze interactieve sessie reflecteert Fred op een aantal casusposities
in relatie tot het werk van de accountant/ financieel professional. Hoe groot is het
belang van politieke sensitiviteit bij de beroepsgroep? Er is ruim voldoende tijd voor
vragen en discussies.

18.30

Diner

Dag 3: Vrijdag 6 september –Verplichte training Frauderisicofactoren
09.00 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 12.15
12.15 – 13.00
13.00 – 14.30
14.30 – 14.45
14.45 – 16.15

training
Pauze
Training
Lunch
Training
Pauze
Training

Docenten groep 1: Jethro Vrouwenfelder (vaktechnisch docent) en Herman Posthuma
(gedragsdocent)
Docenten groep 2: Hessel van Bruggen (vaktechnisch docent) en Paul Michielsen (gedragsdocent)
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