
  
 
 
Seminar Perspectief in Public Finance 
 

Hoe blijft u als public professional niet alleen bij in uw vakgebied,  
maar ook relevant en toekomstbestendig? 

 
Donderdag 14 juni 2018, 13.30 – 21.00 uur | De Landgoederij, Bunnik 
PE punten: 5 | Deelname is kosteloos  
 

Beste,  
 
De functie van financials  in de publieke sector maakt in allerlei opzichten een snelle groei door. De 
context waarin u werkt wordt complexer, de eisen en verantwoordelijkheden groter. U wordt 
geacht een breed gekwalificeerde professional te zijn die niet alleen vanuit bedrijfseconomisch 
perspectief naar de zaken kan kijken, maar die daar ook het gesprek over kan voeren met partners 
binnen en buiten uw organisatie. En dit alles in een omgeving waarin kennis en toepassing van IT 
(systemen) razendsnel aan belang winnen. 
 
Inspirerende (academische) sprekers informeren u tijdens diverse workshops over de laatste 
innovaties en trends op het gebied van Public Finance en delen hun visie op de toekomstige public 
professional. Tijdens een gezamenlijk diner is er ruimte om hierover met elkaar in gesprek te gaan, 
waarna we afsluiten met een inspirerende plenaire speech en bijzondere spreker! In de bijlage treft 
u het volledige programma.  
 
U bent van harte welkom!  
Graag aanmelden via deze link!  
 

 
Wij hopen u te mogen verwelkomen bij dit seminar! 
 
Hartelijke groet,  
 
 

 
 

www.vbprofs.nl 
 

 
www.hetzijlstracenter.nl 

 

 



PROGRAMMA 
 

13.00  Inloop 

13.30  Opening door dagvoorzitter Rob van Eijbergen 
 
‘Organisaties als levende systemen’  
Gerda van Dijk 
 
Organisaties hebben een eigen voorspelbare dynamiek in 
hun ontwikkeling. Uiteindelijk raken organisaties gevangen in 
hun eigen procedures en interne gerichtheid. Gerda van Dijk 
gaat aan de hand van haar model over de levenscyclus van 
organisaties in op deze dynamiek en hoe die zich uit in 
gedrag. Tevens biedt zij handelingsperspectieven voor 
controllers en leidinggevenden om effectief met deze 
dynamiek om te gaan: om deze voor je te laten werken in 
plaats van er een onderdeel van te worden.  
 

15.00 – 16.30  WORKSHOPS ronde 1 
17.00 – 18.30  WORKSHOPS ronde 2 
18.30  DINER 
19.30  Paneldiscussie  
20.00  Afsluiting door illusionist Niels Houtepen!! 

 
Niels zal deze avond afsluiten met eigentijdse illusies en 
bizarre mind-experimenten om zijn publiek te verwonderen, 
aan het denken te zetten en met elkaar te verbinden. 
Laat u verassen! 
 

20.30 – 21.30  Afsluiting & Borrel  

 

 
WORKSHOPS 
 
Rob van Eijbergen  
Control en Integriteit  
Aan de hand van de laatste inzichten van de sociale psychologie laat Rob van Eijbergen zien welke 
organisatiekenmerken het risico op integriteitschending en vergroten wat voor een 
handelingsperspectief je als controller hebt om dergelijke schendingen te voorkomen 
 
Fieke van der Lecq & Arthur Izeboud  
Risk management in de boardroom 
Het onderwerp risicobeheersing is in toenemende mate ‘chefsache’ en daarmee ook een zaak van 
raden van toezicht/commissarissen. Op veel plekken wordt nog geworsteld met de ‘three lines of 
defense’ en de eigen rol daarbinnen. Ook voor de organisatie van de functies risk en compliance, 
naast control en audit, zijn er keuzes te maken. Vooral bij niet-financiële risico’s wordt er nog 
gezocht naar de goede vormen. Traditionele risk- en compliance-managers lijken de hamer zowel 
te hanteren zowel voor de  schroef als de spijker. Als gevolg hiervan missen ze impact. Wij hebben 
'appreciative inquiry’ toegevoegd aan de toolbox van de riskprofessional waardoor 
risicomanagement een positief constructieve ervaring wordt. In de workshop bespreken we keuzes, 
opties, dilemma’s en argumenten. Je gaat naar huis met meer gereedschap in je ‘toolbox’. 
 
Carole Beelen & Tjerk Budding   
De veranderende rol van de public controller 
Van de public controller wordt veel verwacht. Hij of zij wordt geacht een belangrijke rol te spelen 
bij het opstellen van ramingen en rapportages, maar verwordt ook steeds meer tot een 
strategische gesprekspartner van het bestuur en management. Daarbij zijn IT ontwikkelingen een 
belangrijke katalysator voor het verschuiven van uitvoerende naar adviserende taken. In deze 
workshop bespreken we deze ontwikkelingen en gaan na wat deze concreet betekenen voor de 
toekomstige positionering en taakinvulling van de public controller.  



 
Rob Christiaanse 
De kansen van data-analytics voor meer control: een hoger rendement op data!   
Wat menig bedrijf zich niet beseft is dat de kansen in eerste instantie veel dichter bij huis te vinden 
zijn. Uw eigen data is namelijk het échte goud van uw organisatie. Door de data en informatie 
nadrukkelijk te verbinden met de gedragskant ontstaat inzicht en het fundament voor goede 
besluitvorming (bijv. kostenontwikkeling) en de uitvoering van beleid. 
Rob Christiaanse neemt je mee in de zoektocht naar een hoger rendement op data (ROD) waarbij 
we zowel de data als gedragskant versterken.  
 
 
OVER DE SPREKERS  
 

  

Prof.dr. Gerda van Dijk is hoogleraar Publiek Leiderschap en directeur van het 
Zijlstra Center. 
Vrije Universiteit Amsterdam, School of Business and Economics, het Zijlstra Center 

 

Prof.dr. Rob van Eijbergen (dagvoorzitter) is hoogleraar Integriteit van 
organisaties en Academic Director van de maatwerk opleidingen van het Zijlstra 
Center.  
Vrije Universiteit Amsterdam, School of Business and Economics, het Zijlstra Center 

 

Dr. Tjerk Budding is universitair hoofddocent Management en Financial Accounting 
en opleidingsdirecteur van de Public Controllersopleidingen van het Zijlstra Center. 
Vrije Universiteit Amsterdam, School of Business and Economics, het Zijlstra Center 
 

 

Prof. dr. Fieke van der Lecq is deeltijdhoogleraar Pensioenmarkten. Daarnaast 
vervult zij diverse commissariaten en toezichthoudende functies en is zij kroonlid 
van de SER. 
Vrije Universiteit Amsterdam, School of Business and Economics, het Zijlstra Center 

 

Arthur Izeboud AA/RA is verbonden aan Vanberkel Professionals, Riskjourney BV, 
Riskjourney Academy en Nyenrode Business Universiteit.Hij helpt organisaties bij 
het verbeteren van hun interne beheersing en specifiek de risico-competentie. 
Vanberkel Professionals, Riskjourney BV, Nyenrode Business University 
 

 

Carole Beelen is senior trainer & facilitator. Ze heeft menig organisaties 
geassisteerd om bijvoorbeeld risicomanagement binnen de organisatie te laten 
landen. 

 

Drs. Rob Christiaanse RA is gespecialiseerd in interne beheersingsdeskundige 
(AO/IC expert) op het snijvlak Finance, IT & control. Hij beschikt over diepgaande 
kennis met betrekking tot internal control, quality manage- ment en IT-governance 
& control. 
Vanberkel Professionals, Nyenrode Business University 

     


