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Beste Finance professional,  

 

De tijd is aangebroken waarin we aftellen naar 2018. Naast het vieren van de feestdagen met familie 
en vrienden kijken we ook alvast vooruit naar het volgende jaar. Welke doelen wilt u graag bereiken 
in 2018? 
 
In deze winter editie van het Finance eBook delen we interessante artikelen en interviews, en geven 
we u diverse praktische tips die u helpen bij uw dagelijkse werkzaamheden. Wij hopen dat het u 
inspiratie geeft voor het behalen van uw doelstellingen. 
 
Gedurende het jaar bieden wij diverse opleidingen, cursussen en congressen aan die u helpen bij uw 
persoonlijke ontwikkeling. We houden u hier graag van op de hoogte via onze nieuwsbrief . Mis het 
niet en meld u direct aan. 
 
Wij wensen u alvast prettige feestdagen toe en uiteraard het allerbest voor 2018. 
 
  
Veel leesplezier! 
 
 
Hartelijke groeten, 
Het Finance Team 
 
 
 

            

  

https://www.euroforum.nl/nieuwsbrief/
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Risicomanagement in vier valkuilen... en hoe ze te vermijden 
 

Modern risicomanagement heeft nog steeds 
vier klassieke valkuilen. Die zijn niet nieuw, maar 
wel actueel. Fascinerend, hoe velen - 
professionals, leidinggevenden én zelfs 
r isicomanagers - er steeds weer met open ogen 
en de beste bedoelingen invallen. Wat zijn die 
vier valkuilen? En hoe zijn ze te vermijden? 

Valkuil 1: complexiteit 

Laatst had ik een leidinggevende van een woningcorporatie – zeker niet de grootste - in een 
opleiding. Zij kreeg een update van het risicodossier binnen. Er stonden nu 543 risico’s in…. 

Wie kan en wil daar wat mee doen? Wie geeft dit aantal energie? Retorische vragen. Dit is de 
complexiteit van omvang. Een andere complexiteit is die van classificatie. Risico’s worden dan 

bijvoorbeeld beoordeeld op basis van 7 kans-klassen en 5 maal 7, ofwel 35 gevolgklassen. 
Met eindeloze discussies of een risico klasse 5 of klasse 6. Voor klasse 6 moeten we escaleren 

naar het hogere management… 

Risicomanagement is dus makkelijk moeilijk te maken. Het omgekeerde is veel lastiger. Hoe 

beperk je de complexiteit van risicomanagement? Bijvoorbeeld door elk risico aan doelen, 
taken, of eisen te koppelen. Een risico is dan een onzekere belemmering op weg naar het 

realiseren van dat doel, de taak of de eis. Daarmee worden risico’s gelijk relevant. Ook helpt 
het om scherpe keuzes te durven maken. Breng de 7 kans-klassen bijvoorbeeld terug tot 3 of 

misschien zelfs wel 2 klassen: grote kans en kleine kans. Grote kans dat hiermee de scherpte 
toeneemt. 

Valkuil 2: getallen 

Ja, ze zijn er nog steeds. Mensen die een risico alleen een risico noemen als het risico in een 
getal is uit te drukken. Een risico zonder kans en gevolg in bij voorkeur objectieve getallen is 
volgens hen géén risico, maar onzekerheid. What’s the bloody difference? In beide gevallen 
moet je immers een keus maken: doe ik iets, óf doe ik niets aan het risico dan wel de 

onzekerheid die m’n doel, taak of eis danig kan verstoren? 

Wat helpt? In elk geval het benutten van een moderne definitie voor het begrip risico. 

Bijvoorbeeld die van “risico is effect van onzekerheid op doelen”. Die is van de ISO. 
Opvallende is dat het nieuwe COSO risicomanagement framework – in Nederland en 

internationaal veel benut door de grotere bedrijven - risico’s ook aan doelen koppelt. 
Hierover lijkt dus wereldwijd brede consensus te ontstaan. Tevens verdwijnt hiermee het 

gekunstelde onderscheid tussen risico en onzekerheid, waar je in de praktijk zo bijzonder 
weinig aan hebt. Wat ook helpt: accepteren dat veel risico-inschattingen noodzakelijkerwijs 

subjectief zijn, wegens gebrek aan harde data. Ook al brengt Big Data hier af en toe 
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verlichting, vaak komt het toch aan op het durven kiezen: iets doen aan het risico, of toch 
maar niet? 

Valkuil 3: illusie 

Ook dit menstype loop je in de praktijk nog regelmatig tegen het lijf: de manager of 
bestuurder die echt verwacht dat met risicomanagement geen risico’s meer optreden. Let op 
de vraag die daar aan vooraf gaat: “Ik wil een complete en objectieve risicoanalyse.” Het 
enige juiste antwoord is een tweemaal luidruchtig NEE. Een compleet risicodossier kan per 
definitie niet. Je weet immers niet wat je niet weet. Zo is zelfs het eerder genoemde 
risicodossier met 543 risico’s met zekerheid niet compleet. En dan die objectieve 
risicoanalyse. Ga eens na, weet jij een écht 100 % objectief risico te verzinnen? Dus een 
risico, waarvan de kans van optreden én alle mogelijke gevolgen zijn volledig en feitelijk 
bekend zijn? Best lastig, voor een fenomeen dat inherent onzeker is. 

Hoe prik je deze illusies door? Geduldig blijven uitleggen dat 
modern risicomanagement over optimaal leren omgaan met risico’s 
gaat. Dat er altijd wel iets onverwachts blijft optreden. Dat niemand 
met écht verstand van zaken het aandurft om risico’s 100 % 

objectief te noemen. En dat met het benutten van kennis, ervaring, 
diversiteit en gezond verstand veel risico’s wel degelijk heel 

behoorlijk in toom zijn te houden. 

Valkuil 4: niets doén 

Dat in toom houden van risico’s, dat vraagt wel om meer dan de lijst met risico: het 

risicodossier. Risico’s zijn daarin geïdentificeerd en geclassificeerd. Als het goed is, dan is elk 
risico ook gekoppeld aan een doel, taak of eis. Alleen, wordt er ook iets gedaan met zo’n 

risicoanalyse? Het opschrijven van maatregelen is een prima start, maar volstrekt 
onvoldoende. Immers, het gaat om het uitvoeren van die maatregelen. Althans, indien 

daarvoor expliciet is gekozen, wat lang niet altijd een (wettelijke) verplichting is.  

Als inderdaad besloten is om iets aan een risico te doen, dóe dat dan ook. Alleen zo krijgt de 
papieren tijger tanden. Wat hierbij handig is: borg elke maatregel gewoon in werkwijzen, 

processen, activiteiten, of wat dan ook, wat er toch al is. Benoem dat expliciet in het 
risicodossier. Dit in plaats van aparte risico-actielijsten, waar - paradoxaal - vaak geen tijd 
voor wordt vrij gemaakt. Bijvoorbeeld door tijdgebrek, vanwege het druk zijn met “brandjes 
blussen”. Dus doe iets aan de risico’s, als daartoe besloten is, en combineer dat met wat je 
toch al doet. 
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Stilstaan 

Tot slot, hoe weet je nu of je deze vier valkuilen daadwerkelijk vermeden hebt? Door af en 

toe even stil te staan en jezelf, of je team, vier vragen te stellen: 

1. Maken we risicomanagement niet te complex? 
2. Kunnen we zonder risico-getallen toch een wijs besluit nemen? 
3. Zijn we bezig om de illusie van volledige risicobeheersing te voeden? 
4. Doen we écht wat we hebben besloten, over omgaan met risico’s? 

Dit onder het nog niet zo bekende motto Wie stilstaat voor een valkuil, die valt er niet in. 

Dr. Martin van Staveren staat voor anders omgaan met risico’s. Vanuit risicobureau VSRM 
adviseert hij allerlei soorten organisaties over realistisch risicomanagement. Hij is ook 
kerndocent aan de executive masteropleidingen Risicomanagement en Public Management, 
Universiteit Twente. In 2015 verscheen zijn boek Risicogestuurd werken in de praktijk bij 
uitgeverij Vakmedianet. 
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De focus van de controller ligt op de toegevoegde waarde voor de 

samenleving 
 

De positie van de controller blijft in beweging. Verandermanagement, 

digitalisering, de circulaire economie. Er komt heel veel op de 
controller af, zegt prof. Goos Minderman, hoogleraar Public 

Governance, directeur van The Midfield, medeoprichter van de 
postgraduate controllersopleiding in de publieke sector en 

hoofddocent bij SBO. 

 

De functie van controller blijft veranderen? Een dynamisch vak? 

‘Dat is het zeker. Het is een belangrijke functie geworden, hij of zij houdt zich allang niet 
alleen meer met de financiën en de administratie bezig. Hij schuift aan bij management, bij  
directie. Hij heeft een veel strategischere rol gekregen binnen de organisatie en moet zijn visie 
vragen over allerlei integrale thema’s. 

De controller heeft het over de doelmatigheid van het beleid en kijkt daarbij niet alleen naar 
de financiële resultaten. Hij spreekt met de baas van zijn baas, de Raad van Toezicht over de 
visie, over de strategie en de monitoring daarvan. Hij moet ze overtuigen hun visie te 
verbreden en niet alleen naar de aandelen te kijken. Ook nieuwe wetgeving dwingt hem in 
deze andere rol. De controller moet net zo streng te zijn op het behalen van de 
maatschappelijke doelstellingen van bedrijf en instelling. Daar ligt nu echt focus op. Het gaat 
nu om de toegevoegde waarde voor de samenleving. Om waarden in plaats van cijfers. In het 

jaarverslag van energiebedrijf Alliander, gericht op ‘langetermijnwaardecreatie’, mag ik graag 

als voorbeeld noemen. 

De samenleving wordt steeds veeleisender op dat vlak en dat verwachten de kiezers en 
bewoners ook. Ze rekenen de gemeente daar op af. Het cyclische ondernemen, de circulaire 

economie, gaat daar ook over. Hoe leg je deze waarden allemaal vast? 

Ziet u het profiel van de controllers veranderen? 

Jazeker, ik kom bij de cursussen ook steeds vaker mensen uit de sociale wetenschap tegen. 

Zeker onder concern controllers. Zij moeten ook juist verbindingen binnen de organisatie 
leggen, buiten het eigen vakgebied kijken, veranderprocessen in gang zetten. In de meer 

ondersteunende rol zien we nog wel echte financiële controllers, ook dat blijft uiteraard 
belangrijk. De cijfers moeten op orde zijn. 
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Wat komt er nog meer op de controllers af? 

Het toetsen van informatie. Dat wordt een 

uitdaging. Kijk naar de gemeenten; door de 
decentralisatie zijn zij voor veel zaken 

verantwoordelijkheid geworden. Voor de 
jeugdzorg, er gaat enorm veel informatie 

over en weer. Maar hoe beoordelen we de 
informatie? Zonder juiste informatie zijn we 

nergens. Hoe zorgen we voor de juiste 
rapportagecyclus? 

En dan is er digitalisering. Hoe ga je als controller om met data? Hoe profiteer je ervan, 
zonder in problemen te komen met de verscherpte privacywetgeving. 

Het worden zeker belangrijke tijden. We staan aan de vooravond van een bijzonder tijdperk. 
De komende tien jaar moeten we beslissingen nemen over een groot aantal fundamentele 
problemen. Van het klimaatvraagstuk – energie, voedsel tot aan verstedelijking, vergrijzing. 
Niet eerder was dat zo urgent. Ik geloof zeker dat de rol van de steden, de lokale overheid en 

het middenveld daar een belangrijke rol in gaan spelen.  Zij zullen met de antwoorden 
komen, maar ook nieuwe modellen vinden waarin de kosten, waarden en risico’s gedeeld 

worden. 
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Alle risico’s beheersen? Zet dat maar uit je hoofd! 

Martin van Staveren is een van de docenten van de verkorte opleiding Risicomanagement en 
Gedragsverandering. In dit interview vertelt hij wat deze opleiding u uiteindelijk als resultaat 
oplevert. 

Min of meer bij toeval belandde Martin van Staveren, van origine ingenieursgeoloog, in de 

wereld van het risicomanagement. Tien jaar geleden schreef hij een boek over de 
ondergrond, de bouwsector, risicomanagement en de factor mens. “Ik kreeg er veel lof over, 

maar er veranderde niks. Mijn kennis bleek lastig in de praktijk toe te passen.” Van Staveren 
kreeg de gelegenheid de materie nader te bestuderen en op een onderzoek naar risico-

implementaties in de bouwsector te promoveren (2009). Datzelfde jaar begon hij voor 
zichzelf, overigens zonder een uitgebreide risicoanalyse te hebben gemaakt. Inmiddels zijn 

we een aantal jaren en boeken verder. 

Praktische insteek 

“Iedereen die zich met risicomanagement 
bezighoudt, worstelt met de vraag hoe je 
risicomanagement praktisch kunt maken”, aldus 

Van Staveren. “Daarom is deze opleiding heel 
praktisch van aard. Wat evident is, is dat 

iedereen met onzekerheden kampt. Niet alleen 
individuen zoals jij en ik, over of we morgen nog 

wel werk hebben en of er straks nog AOW is. Ook 
bedrijven, die hun markt ingrijpend zien veranderen en links en rechts worden ingehaald 

door nieuwkomers. Of zorginstellingen, banken en energiecentrales die bedreigd worden 
door hacks en ransomsoftware. Ook zijn er tussen sommige landen grote spanningen. Het 
klassieke risicomanagement, dat elk risico uitdrukt in een getal en ervan uitgaat dat je elk risico 
kunt beheersen, werkt niet meer. We moeten op een andere, pragmatische manier omgaan 
met risico’s.” 

Afleren 

Merkwaardig misschien, maar cursisten leren eerst een aantal zaken af. Van Staveren: “Je 
moet afleren dat je met risicomanagement alle risico’s kunt beheersen, dat risico’s altijd in 

ci jfers kunnen worden uitgedrukt en dat risico’s objectief zijn. Zet dat uit je hoofd, formuleer 
eerst je doelen scherp en inventariseer dan de risico’s. Dan doen we met behulp van een zes-

stappen-plan, waarbij de in het bijzonder aandacht schenken aan de factor mens. We leren 
cursisten niet alleen hoe je risico’s kunt beheersen, maar ook dat je sommige risico’s moet 

accepteren of zelfs bewust moet nemen.”  

  

https://www.linkedin.com/in/martinvanstaveren/
http://www.sbo.nl/financieel/verkorte-opleiding-risicomanagement-en-gedragsverandering-voor-de-overheid-en-non-profit/
http://www.sbo.nl/financieel/verkorte-opleiding-risicomanagement-en-gedragsverandering-voor-de-overheid-en-non-profit/
https://www.bol.com/nl/p/uncertainty-and-ground-conditions/1001004002857658/?suggestionType=suggestedsearch
https://www.bol.com/nl/p/uncertainty-and-ground-conditions/1001004002857658/?suggestionType=suggestedsearch
http://blog.sbo.nl/finance-control/6-stappen-naar-resultaat-ondanks-onzekerheid/
http://blog.sbo.nl/finance-control/6-stappen-naar-resultaat-ondanks-onzekerheid/


 

 
9 

 

Valkuilen 

Soms slaat de wens om een compleet zicht op de risico’s te hebben en die te beheersen 

door, aldus Van Staveren. “Ik had eens iemand in de cursus die een dossier van vijfhonderd 
risico’s had opgesteld. Dat werkt niet. Niemand gaat daarmee werken. Je zult je moeten 

beperken tot de belangrijkste risico’s die jouw doelen bedreigen. Tien, maximaal twintig 
risico’s. Bepaal vervolgens wat je doet: het risico accepteren, de kans op het risico verkleinen 

of de gevolgen verkleinen. Maak het vooral niet te complex.”  

Uitstekend beoordeeld 

De opleiding Risicomanagement en Gedragsverandering doorbreekt een aantal illusies in het 
vak. Na de cursus ben je in staat om realistisch naar risico’s te kijken en kun je het onderscheid 
maken tussen risico’s en problemen – een veelgemaakte fout. De cursus is zinvol voor 
iedereen die binnen een organisatie verantwoordelijk is om bepaalde doelen te realiseren, in 
het bijzonder kwaliteitsmanagers, financiële controllers, business controllers en 
projectmanagers. Cursisten beoordelen deze cursus met een 8! 
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Hoe persoonlijk mag digitale marketing worden? 
 

In aanloop naar het congres Customer Experience en Data Driven Innovation, spraken wij Lars van de 

Ven. Lars is sinds 1 januari 2016 werkzaam voor het programmateam Innovatie & Fintech van de 

Autoriteit Financiële Markten. Binnen de AFM houdt Lars zich bezig met de impact van digitale 
marketing op de financiële wereld en de rol die het AFM hierin speelt. Hieronder leest u zijn blog: 

Onze samenleving digitaliseert in hoog tempo. Met moderne technologieën is ons online gedrag 

nauwkeurig te volgen en te meten. Dit maakt ook vergaande vormen van persoonlijke beïnvloeding 

mogelijk bij de marketing van producten en diensten. Hoe ver mag een aanbieder gaan om daar 
gebruik van te maken? 

Onze persoonlijke data geven we gemakkelijk prijs 

Het is schrikbarend om te zien hoe eenvoudig we online – of via mobiele apps – informatie over 

onszelf prijsgeven. De meesten van ons zijn zich daar niet eens van bewust. Toegegeven, zelf kies ik 

ook regelmatig voor gemak en accepteer de cookie-melding of privacyverklaring zonder ook maar 

een letter te lezen. Ik sta er niet bij stil, want ik wil gewoon snel toegang krijgen. Maar dit is niet 

zonder consequenties. Want met onze impliciete toestemming kunnen aanbieders ongelooflijk veel 
persoonlijke gegevens vergaren én verhandelen. 

Van iedereen een profiel 

De verzameling en combinatie van verschillende bronnen van persoonlijke gegevens levert een 

enorme hoeveelheid waardevolle data op. Online aanbieders kunnen deze berg data met behulp 

van (zelflerende) algoritmen steeds beter analyseren en zo steeds meer over ons gedrag te weten 

komen. Zo kan een algoritme op basis van 10 likes op Facebook al beter beoordelen wie je bent dan 
je collega dat kan, en vanaf 150 likes is er geen verschil met familieleden. 

Ter vergelijking: de gemiddelde Facebookgebruiker heeft 227 likes. En stel je eens voor als dit wordt 

gecombineerd met data van slimme apparaten zoals smartphones, smartwatches of fitness trackers 

zoals locatie, hartslag, met wie we contact hebben, et cetera. Dat maakt het mogelijk om een zeer 
gedetailleerd profiel je samen te stellen. 

En de financiële sector? 

Kijkend naar mijn eigen terrein, de financiële sector, dan zie ik dat men volop experimenteert met 

digitale marketing. Dit varieert van het testen van kleine zaken zoals de kleur van een webpagina, 

tot aan experimenten om het meest effectieve verkoopargument te bepalen, of zelfs de 

personalisatie van een website met behulp van zelflerende algoritmen. Hoe reagere n we hierop als 
toezichthouder? 

Duidelijk is dat ons toezicht gelijke pas moet houden met dit soort ontwikkelingen. We gaan 

bijvoorbeeld nadrukkelijker kijken naar wat de wettelijke vereisten om correcte, duidelijke en niet 
misleidende informatie te verstrekken aan klanten betekenen in een digitale context. 

  

https://www.euroforum.nl/financieel/next-finance/?utm_source=ebook&utm_medium=ebookwinter&utm_campaign=70385
https://www.consuwijzer.nl/thema/elke-app-heeft-een-prijs
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/na-150-likes-kent-facebook-je-beter-dan-je-beste-vriend~a3828227/
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Waar ligt de grens? 

Kunnen we op voorhand bepalen wanneer beïnvloeding overgaat in misleiding? Dat denk ik niet, 

want er zal altijd een grijs gebied blijven bestaan. Daarom is een goed moreel kompas van de 

financiële aanbieder zo belangrijk. We verwachten dan ook dat financiële instell ingen de 

achterliggende principes van de zorgplicht en het parp-proces in acht nemen bij hun digitale 

marketingactiviteiten. 

Dat wil zeggen, hoe meer de financiële instelling weet over zijn klant, hoe groter wij diens 

zorgplicht achten naar die klant. Want als klantdata wordt gebruikt om zo persoonlijk mogelijk 

iemand te beïnvloeden, geldt daarbij ook dat met dezelfde data voorzienbare schade kan – nee, 
moet – worden voorkomen. 

Customer Experience & Data Driven Innovation 

Lars leidt de rondetafelsessie over de impact van digitale marketing op de financiële wereld. 

Daarnaast wordt dieper ingegaan op de rol die de AFM hierin speelt. In een wereld waarin data een 

steeds grotere rol speelt, komen financiële ondernemingen steeds meer van hun klanten te weten. 

Dit levert ook interessante inzichten op over hun koopgedrag. Hoe beïnvloedt u het koopgedrag van 

uw klanten, en waar ligt de grens? Of gebruikt u deze inzichten ook om voorzienbare schade te 

voorkomen? Graag gaat Lars dit dialoog met u aan tijdens het congres Customer Experience en Data 

Driven Innovation, dat plaatsvindt op 27 maart 2018.   

https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwerpen/productontwikkeling
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Risicomanagement ligt teveel bij financiën 

In aanloop naar de vijfdaagse verkorte opleiding Public Control voor de ervaren (concern) 
controller vroegen we docent Robert ’t Hart hoe hij de rol van de concerncontroller ziet. “We 
beschouwen risicomanagement teveel als een louter financiële kwestie. Het is aan de 
concerncontroller het breder te trekken en de dialoog aan te gaan.”  

Dat risicomanagement steeds belangrijker 
wordt, is klip en klaar, meent Robert ‘t Hart. 

“We worden steeds afhankelijker van 
technologie. Als daar bij iets misgaat, valt alles 

stil. Dat is niet alleen een financiële strop, het 
kan ook tot ongelukken leiden. Onze wereld 

wordt complexer en dat vereist dat we onze 
r isico’s goed managen.” 

Meer onzekerheden 

De technologische en sociaal-maatschappelijke veranderingen raken de hele samenleving, 
zowel burgers als organisaties, aldus ’t Hart. “Burgers voelen het aan den lijve. De prijzen van 

huizen en zorgkosten stijgen jaar na jaar. Ons pensioenstelsel verschraalt. Is er straks nog 
AOW? Hoeveel zekerheid biedt een baan tegenwoordig nog? Kortom: steeds minder 

zekerheden. Voor organisaties geldt hetzelfde: het aantal onzekerheden groeit – en zeker in de 
publieke sector. Die staat onder druk door externe risico’s: de toenemende intensiteit van 

informatiestromen, versnipperde regelgeving, compliance en technologische ontwikkelingen.” 

Utopie? Durf ook risico's te nemen! 

Sommige organisaties lijken naar volledige compliance te streven. Ieder risico moet worden 
afgedekt. “Een utopie”, aldus ’t Hart. “En bovendien onbetaalbaar.” Hoe moet het dan wel? 
“Ik laat cursisten met name zien waar ze tijd en energie in moeten steken en wat ze moeten 

loslaten. Je kunt niet alle risico’s afdekken. Op sommige punten moet je bereid zijn risico’s te 

nemen. Gecalculeerd.” 

Halve transparantie 

Governance heeft een nauwe relatie met transparantie. “Mijn ervaring is dat veel 
organisaties slechts gedeeltelijk transparant zijn, namelijk alleen bij goed nieuws. Bij slecht 

nieuws blijft de informatie hangen bij individuen en in managementlagen. Die cultuur moet 

anders. Je moet over slecht nieuws durven praten, of over dingen die niet goed gaan. En ook 
over het proces.” 

  

http://www.sbo.nl/financieel/verkorte-opleiding-public-control/
http://www.sbo.nl/financieel/verkorte-opleiding-public-control/
https://www.linkedin.com/in/robert-t-hart-74738a4/
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Breder trekken van risico's 

Als het gaat om risicomanagement wordt de rol van de concerncontroller steeds belangrijker, 

aldus ’t Hart. “Bij risicomanagement denken we vooral aan financiële risico’s. Dat is te eng. 
Het is de taak van de concerncontroller dat breder te trekken en ervoor zorgen dat er een 

cultuur ontstaat waarin over alle risico’s gesproken kan worden, ook de niet-financiële risico’s. 
Hij/zij is de persoon die risicomanagement organiseert en faciliteert in de ‘machinekamer’ 

van de organisatie, de plek waar het geld wordt verdiend. Bij gemeenten is dat de afdeling 
burgerzaken.” 

In dialoog met collega's 

Risicomanagement had lange tijd weinig 
prioriteit bij gemeenten, aldus ’t Hart. “Een 
ambtenaar zei eens tegen mij: ‘Mijn 
gemeente kan toch niet failliet gaan, dus ik 
heb mijn risicomanagement goed op orde.’ 

Daar denken we tegenwoordig anders over. 
Veel concerncontrollers zijn aangesloten bij 

de sturing van de organisatie. Zo hoort het 
ook. Een goede concerncontroller doet meer dan vragen en checklists afvinken. Hij facil iteert 

ook en gaat met collega’s in dialoog, zodat de organisatie de risico’s goed in beeld heeft en kan 
beheersen.” 

Wil je als concerncontroller je werk goed kunnen doen en invloed kunnen uitoefenen op het 

beleid met betrekking tot risico’s, dan moet je volgens ’t Hart ‘goed gepositioneerd’ zijn. 
“Daarmee bedoel ik dat je ofwel in het MT zit, ofwel er een directe lijn mee hebt. Zodat je 
invloed kunt uitoefenen. En verder moet je mandaat en budget – voor begeleiding, een 

dialoog of training – hebben. Zonder die drie gaat het niet werken.” 
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5 tips voor programmamanagers 
 

Veel organisaties zijn op zoek naar hoe ze de dynamiek en 
beweging in hun buitenwereld kunnen verbinden met de interne 
organisatie: hoe kunnen ze meer wendbaar en agile 
functioneren? Dit is in deze tijd onontkoombaar. Bi j deze 
ontwikkeling past het dat organisaties zonder veel gedoe en 
energieverlies kunnen kiezen voor flexibele manieren van werken, 
zoals projectmatig en programmatisch werken. 

Zeker voor overheden is het werken in programma’s steeds meer 
een vanzelfsprekendheid. Een programma dient dan als tijdelijke sturingsstructuur om 

complexe veranderopgaven, vaak samen met (maatschappelijke) partners, op een efficiënte 
en doelgerichte manier vorm te geven. 

Programmatisch werken wordt dus steeds meer een kerncompetentie van 

overheidsorganisaties en andere organisaties in het publieke domein. De complexiteit stelt 
veel eisen aan de programma-aanpak en de programmamanager. Uit mijn ervaringen in het 

begeleiden van een groot aantal programma’s belicht ik vijf essentiële thema’s die het succes 
van een programma dichterbij brengen. 

1. Goed geformuleerde doelen zijn de focus 

Een programma is gericht op het realiseren van veranderingen. Om daarin voldoende focus 
te hebben, is het formuleren van de programmadoelen essentieel. 

Een doelstelling is een beschrijving van de gewenste toestand die je in de toekomst met alle 
initiatieven en inspanningen van het programma wilt bereiken. Deze doelen worden - als het 
enigszins kan - uitgedrukt in concrete opbrengsten, die te meten zijn met de bijbehorende 
maatstaven: 

 strategische doelen geven de richting aan; 
 operationele doelen worden zoveel mogelijk SMART (Specifiek, Meetbaar, 

Acceptabel, Realiseerbaar en Tijdsgebonden) geformuleerd. 

2. Het vormgeven van een programma 

Het vormgeven van een programma is een klus die je meestal niet in een paar weken voor 
elkaar krijgt. Omdat een programma complex is en vaak met meer partners vorm krijgt, 

vraagt het tijd om te komen tot: 

 een heldere en aansprekende visie; 

 precies geformuleerde doelen; 
 het ontwikkelen van die activiteiten en inspanningen die deze doelen ook echt 

dichterbij brengen. 
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Creëer tijd om dit proces op een goede manier 
te doorlopen, bijvoorbeeld enkele maanden. 
Soms is het handig hiervoor een apart project 
te maken. Een project dat als resultaat heeft 
dat er bijvoorbeeld na drie maanden een 

programmacontract ligt dat gedragen wordt 
door de partners. 

3. Programmacontract 

In het programmacontract zijn de afspraken vastgelegd voor het programma. Elk programma 
vraagt maatwerk omdat de uitdagingen verschillend zijn, de partijen verschillend zijn, de 
context varieert. 

Dat betekent niet dat er niet een aantal vaste onderdelen te onderscheiden is in een 
programmacontract. Onderdelen die in ieder geval aandacht vragen: 

1. De context en achtergronden van het programma. 
2. De visie, ambitie, bedoeling van het programma: het 'waarom'. 

3. De doelen die je gaat realiseren, als het kan SMART geformuleerd. 
4. De inspanningen en projecten waarmee je aan de gang gaat om de doelen dichterbij 

te brengen. Deze inspanningen veranderen in de loop van het programma. Daarom is 
het zinvol periodiek een faseplan te maken. 

5. De veranderstrategie achter de aanpak. Welke visie ligt er achter de veranderkundige 
keuzes? 

6. Hoe is de monitoring en besturing van het programma ingericht? 
7. Hoe ziet de programmaorganisatie en besluitvorming eruit? 

8. Afspraken over de samenwerking en communicatie. 
9. Risico’s die van invloed kunnen zijn op programmasucces. 

10. Middelen die nodig zijn om het programma te realiseren, zowel wat betreft 
menskracht als wat betreft budget. 

4. Investeer in samenwerking 

De meeste programma’s zijn samenwerkingsverbanden. Van verschillende partijen of van 
verschillende onderdelen binnen één organisatie. Realiseer je dat ook samenwerken zijn 
wetmatigheden kent. 

In hun boek Leren samenwerken tussen organisatie (Vakmedianet, 2011) hebben Edwin Kaats 

en Wilfrid Opheij de vijf condities voor een succesvolle samenwerking op een mooie manier 
op een rij gezet. Een succesvolle samenwerking: 

 is gebaseerd op een echte gedeelde ambitie die aansluit bij de opgave waarvoor de 
samenwerking staat; 

 doet recht aan de verschillende belangen van de partners; 
 investeert ook in een samenwerking op persoonlijk niveau en de persoonlijke 

verhoudingen; 
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 organiseert de samenwerking op een professionele manier met goede afspraken over 
besluitvorming en manier van werken; 

 heeft een goed georganiseerd proces vorm gegeven, met kloppende stappen en 
goede monitoring van de voortgang. 

5. Investeer ook in teamontwikkeling 

Programma’s zijn teamprestaties: een programmateam vormt vaak het pompend hart van 
het programma. Het is het team dat zorgt voor samenhang en zaken in beweging brengt: de 
communicatie, de afstemming en besluitvorming. 

Omdat programma’s vrijwel altijd in dynamische en complexe 
omgevingen plaatsvinden, is er vaak veel druk op het 
programmateam. En onder druk verliezen mensen altijd 
stukken van hun kracht. Het is dan belangrijk dat een team goed 
zicht heeft op de persoonlijke dynamiek, en ook op de 
(onderlinge) patronen in het team. Om elkaar te kennen en 
regelmatig met elkaar het gesprek te voeren over hoe de 
samenwerking vordert binnen het team. 

Daarbij is het handig om 'taal' te hebben om de patronen en 

voorkeuren in beeld te brengen. Mijn voorkeur is het Insights Discovery model: dit is 
gebaseerd op het werk van Carl Gustav Jung. Zijn uitgangspunt is dat elk mens uniek is, maar 

ook dat ieder mens bepaalde diep gewortelde voorkeuren heeft die ervoor zorgen dat de ene 
persoon heel anders reageert op een situatie dan de andere. Dat zie je terug in de wijze van 

communiceren, het nemen van besluiten, samenwerking, leidinggeven, et cetera.  

Het persoonlijk profiel dat wordt gegenereerd vanuit Insights gaat uitgebreid in op deze 

persoonlijke voorkeursstijl, de sterke en minder sterke kanten daarvan, ontwikkelpunten, de 
persoonlijke managementstijl, et cetera. Mijn ervaring is dat het de eigenaar veel inzichten 
geeft over dat voorkeursgedrag, en daarmee ook handvaten voor effectiever gedrag. Zowel in 
de dynamiek van een team waarvan je deel uitmaakt als de persoonlijke stijl van leidinggeven 
(bijvoorbeeld relevant voor iemand die als programmamanager een team leidt).  

Dit blog is geschreven door Jo Bos, zelfstandig adviseur en trainer. Hij is al meer dan 25 jaar 
actief op het gebied van de professionalisering van project- en programma-management in 

organisaties.  

  

http://www.jo-bos-en-co.nl/werkveldenactiviteiten-insightspersoonlijkheidsprofielen
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Trends & ontwikkelingen voor de financiële functie in het publieke 
domein 

Onafhankelijk van de sector verandert ‘de buitenwereld’ enorm. Maatschappelijke 
omstandigheden, wet- en regelgeving, digitalisering, automatisering en het gedrag van de 

burgers hebben voor meer risico’s gezorgd voor o.a. gemeenten, (zorg)aanbieders, 
onderwijsinstellingen en woningcorporaties. Deze trends van buitenaf hebben invloed op de 

financiële functie en de gewenste en vereiste competenties en menstypes die deze functie 
invullen. Goed georganiseerd samenwerking, zowel met de interne als externe wereld speelt 

hierbij een cruciale rol. 

Meer verantwoordelijkheid vergt ook meer vertrouwen 

Meer verantwoordelijkheden komen, vanwege terugtredende en horizontalisering van het 
toezicht, bij de organisaties zelf te liggen. Dit vraagt om meer vertrouwen op de informatie die 

uit de organisatie zelf komt en vooral meer afstemming vooraf in plaats van controles 
achteraf. Dit vraagt om een andere manier van samenwerken omdat medewerkers goed met 
elkaar moet afstemmen in plaats van via standaard protocollen te werken. Op deze manier 
kan je meer halen uit de kwaliteit die in de organisatie en ketenprocessen zit. Hierbij moet 
iedereen zich wel bewust zijn van hoe de taken verdeeld zijn en waar collega’s (zowel boven 
als naast je) mee bezig zijn. 

Doordat het voor controllers belangrijker is om vooraf af 
te stemmen, is het voornaam dat controllers hun blik 

meer naar buiten richten en de ontwikkelingen goed in 
de gaten houden. Structuur en de inrichting van 

processen worden complexer waardoor controllers hun 
strategisch inzicht dienen vergroten, rekening houdend 

met de impact van het heden bij in hun besluitvorming. 

En welke trends zijn van invloed? 
Trends die van invloed zijn op het speelveld waarin de financiële en controlefunctie opereren, zijn o.a. 
digitalisering, opkomend belang van duurzaamheid en kritischere blik van accountants. 
Automatisering vraagt om nieuwe competenties, waarbij de beoordeling en vertaling naar informatie 
centraal staan. Daarnaast is het voor controllers nog een lastig om hun rol bij thema ’s als 
duurzaamheid in te schatten en te overzien wat Big Data en Blockchain binnen hun functies kan gaan 
betekenen. Tevens zorgt de hogere risico’s voor strengere eisen vanuit accountants ten aanzien van 
de kwaliteit van de aangeleverde informatie. Het is van cruciaal belang dat heldere afspraken worden 
gemaakt worden met de accountant om het jaartraject van de financiële functie soepel te blijven 
laten verlopen. 

Kortom; het is van cruciaal belang dat dat controllers intern de samenwerking goed 
organiseren en tegelijkertijd hun blik naar buiten gericht houden en samenwerken met 
relevante partijen. Daarnaast moeten zij goed blijven afwegen in hoeverre het inspelen op 
deze veranderingen op een zinvolle en kost effectieve manier bijdraagt aan de doelstellingen 
van de organisatie. 
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Verandering van bewustzijn of gedrag, wat heb je liever? 
 

Bij veranderprojecten wordt vaak gezegd dat er 
meer bewustzijn moet komen voor het belang van 
de verandering. Men dient zich bijvoorbeeld 
bewust te worden van de risico’s van te hard rijden 
op de weg, van het niet dragen van 
veiligheidskleding, van het onverantwoordelijke 
r isico’s nemen op de beurs, de risico’s van 

onbeschermde seks en van roken. Of juist het verantwoord risico nemen door ondernemers 
zodat zij mooie nieuwe producten of diensten op de markt zetten. 

Voorlichtingscampagnes 

Bewustzijn alleen is echter niet genoeg voor gedragsverandering en zelfs geen voorwaarde 

voor gedragsverandering, zoals veel attitude-theorieën impliceren. Om bewustzijn te 
veranderen worden veel voorlichtingscampagnes gestart. Mogelijk dat deze het bewustzijn 

veranderen. Niemand die het weet. Want je kunt niet betrouwbaar bewustzijn meten. Het 
enige dat je kunt meten is gedrag. Of mensen zich ook daadwerkelijk veiliger zijn gaan 

gedragen. Voorlichtingscampagnes hebben weinig effect op gedragsverandering. Om gedrag 
te veranderen moeten we veel meer uit de kast halen. 

Gedragsverandering: belonen of straffen? 

Gedragsverandering vindt alleen plaats als de consequenties van het gedrag veranderen. De 

twee belangrijkste consequenties zijn beloning en straf. Beloning en dwang laten gedrag 
toenemen. Straf en uitdoven laten gedrag afnemen. Als je via dwang gedrag wil laten 

toenemen krijg je het minimale en de emotie angst. Als je via beloning gedrag wil laten 
toenemen krijg je het maximale en de emotie blijdschap. Als je gedrag wilt laten afnemen via 

straf krijg je boosheid. Via uitdoving verdriet. 

De beste manier om gedrag te veranderen is daarom via beloning. Dat kan geld zijn, maar 
mensen hebben liever aandacht. 

 Geef dus geen voorlichting maar “nalichting”. Geef de mensen aandacht nadat ze hun 
gedrag in de gewenste richting veranderd hebben. Beloon ze als ze het goed doen. 
Dat is 100x effectiever dan voorlichting. Dit hebben we bewezen in de bouw bij het 
dragen van veiligheidskleding, in het verkeer bij goede snelheid, bij administratieve 
processen. 

Overal waar gedrag te vinden is werkt het. Begin er maar eens mee thuis en met je 

huisdieren. De wetten van positieve gedragsverandering werken overal. Ze stimuleren het 
nemen van minder risico’s, maar ook van meer risico’s als dat gewenst is. Via de wetten van 

gedragsverandering kun je gedrag op bestelling leveren. Of we ons daarvan bewustzijn of niet 
maakt niet veel uit. Liever niet eigenlijk. Het is toch prima als we onbewust bekwaam zijn? 

Auteur: Dr. Marius Rietdijk 



 

 
19 

 

‘Hef de afdeling Risicomanagement op’ 
 

Marinus de Pooter werkt als adviseur en trainer op het gebied van prestatie- en 
r isicomanagement. Hij is een van de docenten van de verkorte opleiding Risicomanagement 
voor de profit sector. Wat zijn volgens hem de meest gemaakte ‘fouten’ bij het omgaan met 
r isico’s? 

“Het woord risico roept geen positieve 
associaties op. Risicomanagers versterken dat 
door hun neiging om de toekomst vanuit het 
negatieve te bekijken. Zij zien het doorgaans 
als hun taak om uitputtend op zoek te gaan 

naar dingen die mis kunnen gaan. Risico’s 
moeten we zoveel mogelijk uitbannen en 

uitsluiten, vinden zij. Daar ontwikkelen ze dan 
allerlei richtlijnen, procedures en protocollen voor. Maar daardoor missen ze gemakkelijk de 

aansluiting met hun collega’s, bijvoorbeeld de account-, project-of business managers. Om 
aan de verwachtingen te voldoen moeten die mensen kansen benutten én risico’s beperken. 

Evenwichtige besluitvorming gaat over het vinden van een balans tussen kansen én risico’s.”  

Afdeling Risicomanagement? Opheffen! 

Mensen in dienst nemen die uitsluitend werken als risicomanager, vindt De Pooter niet 

verstandig. En het optuigen van een aparte afdeling Risicomanagement nog minder. “D ie 
moet je zo snel mogelijk opheffen!” Maar sommige toezichthouders schrijven die aparte 

functie zelfs voor. “Onzinnig! Weet je waarom? Omdat mensen in de business dan gaan 
denken: ‘Risico’s? Daar hebben we onze afdeling Risicomanagement toch voor?’ Vervol gens 

gaan ze zelf roekelozer te werk. Wat je wilt, is dat de beslissers zich bewust zijn van de 
mogelijke effecten van hun beslissingen op de belangen van hun stakeholders. Neem situaties 

waarbij belangrijke aspecten als rendement en veiligheid moeten worden afgewogen.” 

Waarde toevoegen 

Met name in de financiële sector zijn veel mensen werkzaam in risicomanagement-, control- 

en compliance-functies; naar schatting houdt een op de vijf medewerkers zich daar mee 
bezig. De Pooter: “Ik kom weinig mensen tegen die heel gelukkig zijn in hun rol als 
risicomanager. Dat komt omdat hun collega’s het veelal zien als compliance, werk in de 
categorie ’t is rot maar ‘t mot. De functienaam zelf is ook niet handig. Ze managen geen 

risico’s. Als het goed is, helpen ze de besl issers bij het analyseren ervan. 

Ik vind dat daar vooral ook hun kracht zit: plannen kritisch doorlichten met verschillende brillen 

op, voor- en tegenstanders wijzen op ondeugdelijke veronderstellingen, praktijken aankaarten 
die indruisen tegen de kernwaarden, et cetera. De uitdrukking dwarsliggers houden de rails 

recht is ook op hen van toepassing. Voorwaarden voor hun succes zijn persoonlijke moed, 
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inlevingsvermogen in dilemma’s en een organisatieleiding die opbouwende tegenspraak 
waardeert.” 

Niet vluchten in applicaties 

Volgens De Pooter zijn er allerlei applicaties te koop om risico’s vast te leggen en te volgen. 
“Het gevaar van schijnveiligheid is groot. Die systemen geven mooie gekleurde metertjes en 
grafiekjes, maar hoe betekenisvol is het uiteindelijk allemaal? Het ziet er gelikt uit, maar het 
staat stijf van de inschattingen van de invullers. Mijn advies is: zoek hoe je de besluitvorming 
kunt versterken. Het gaat nooit alleen over risico’s maar vooral ook over kansen.  Kijk niet 
alleen naar harde beheersmaatregelen, maar vooral ook naar de competenties en intenties 
van de mensen.” 

Grote kans op tevredenheid 

Hoe groot schat een expert in risicomanagement de kans in dat cursisten die de verkorte 
opleiding Risicomanagement Profit volgen tevreden zullen zi jn? “Hoog, omdat de insteek die 

ik kies heel praktisch is. Met de deelnemers bespreek ik herkenbare zaken waar ze zelf aan 
voorbijgaan. Ik krijg vaak terug dat ze belangrijke eyeopeners hebben gekregen waardoor ze 

het krachtenveld waarin ze opereren beter begrijpen.” 
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6 tips voor programma managers vanuit de praktijk 

De opleiding Programma Management voor 
overheid en non-profit is al enkele jaren een groot 
succes. Meer dan 100 deelnemers hebben de 
opleiding succesvol doorlopen. Nu de volgende 
editie alweer gepland staat is het een mooi 
moment om te vragen hoe zij terugkijken op de 
opleiding. Wat is hen het meest bijgebleven na de 

opleiding en zouden zij als tip willen meegeven aan Programma Managers (in spé). 

6 waardevolle tips van oud-deelnemers: 

1. “Een goede voorbereiding is het halve werk. Bij het aan de slag gaan met 
programmamanagement is het de kunst om tijd te nemen voor een goede 

voorbereiding. Go slow, to go fast…” 
2. “Wat ik waardevol vind om voor ogen te houden als ik start met een programma, is 

dat ik het niet alleen hoef te doen. Je hebt een heel team om je heen. Benut de 

verschillende expertises en krachten van je teamleden, en jij houdt als 
programmanager de regie in handen!” 

3. “Neem/claim je tijd voor een goede definiëring. Dit helpt jezelf en anderen gedurende 
de rest van het programma.” 

4. “Zorg voor een heldere opdracht en duidelijk opdrachtgeverschap. Een programma is 
geen complex project, het is echt een werkwijze die je breder moet implementeren in 

de organisatie wil het succes hebben. Het is vooral ook pionieren en de lol hiervan 
inzien.” 

5. “Wat ik heb geleerd is, bij de start van een programma heel veel koffiedrinken met 
stakeholders, partners, gebruikers en belanghebbenden. Hoor hoe zij erin zitten, welke 

informatie ze hebben en welke lijnen zij kunnen inzetten die voor jou van belang 
kunnen zijn!” 

6. “Mijn ervaring is dat je na de cursus zelf vol overtuiging bent van de programmatische 
aanpak, maar je omgeving nog niet. Met name bij de start van het programma is het 
belangrijk om toch vol te houden met de programmatische aanpak. En daarbij vooral 
tijd te claimen om samen met het programmateam de visie/ambitie en doelstellingen 
scherp te krijgen en de organisatie (rollen/taken/bevoegdheden/overleg-en 
rapportagestructuur) goed neer te zetten.Ook al is men aanvankelijk sceptisch, later 
worden ze hier toch enthousiast over.  

Daarnaast is het van belang om de projectleiders van de onderliggende projecten te 

informeren over de opzet van het programma en een gevoel van saamhorigheid te 
laten ontstaan. Bijvoorbeeld door geregeld bijeenkomsten te organiseren waarbij een 
bezoek gebracht wordt aan elkaars projecten.”  

Meer tips? Hoofddocent Jo Bos geeft vanuit zijn ervaringen in het begeleiden van een groot 

aantal programma’s vijf essentiële thema’s die het succes van een programma dichterbij 
brengen. 

http://www.sbo.nl/financieel/programmamanagement-overheid-en-non-profit/
http://www.sbo.nl/financieel/programmamanagement-overheid-en-non-profit/
http://blog.sbo.nl/finance-control/5-tips-voor-programmamanager/
http://blog.sbo.nl/finance-control/5-tips-voor-programmamanager/
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 Het grootste risico voor elke organisatie... 

Marinus de Pooter, eigenaar van MdP | Management, Consulting & Training en associate bij 
The Perfect Fit. 

“Wat zie jij nou als het grootste risico voor mijn organisatie?”  
Regelmatig krijg ik deze vraag van bestuurders, managers en 

ondernemers. Ik was eerst geneigd om dan vooral te gaan kijken 
naar de specifieke bedreigingen gerelateerd aan hun primaire 

processen. Zoekend naar de strategische uitdagingen die per 
sector sterk kunnen variëren, zoals: disruptieve innovaties, snel 

veranderende technologieën, wijzigingen in de verwachtingen 
van afnemers, aanpassingen in wet- en regelgeving, 

verschuivende maatschappelijke opvattingen, etc. 

Steeds meer ben ik er echter van overtuigd geraakt dat het antwoord op de vraag vooral gaat 
over de competenties en intenties van de leidinggevenden binnen die organisatie. En je raadt 

het al: als er iets is waar “control frameworks” in de praktijk niet over gaan…. Juist, inderdaad 
niet daarover. 

De spelregels van organisaties 

Als leidinggevende moet je beslissingen nemen en dus keuzen maken. Daarbij moet je 
rekening houden met de mogelijke positieve en negatieve effecten van jouw afwegingen op 
de belangen van je relevante stakeholders. Veel hangt dan af van de mentaliteit van degene 
die de afwegingen mag of moet maken. Om die besluitvorming in goede banen te leiden 
stellen organisaties spelregels op: de werkstandaarden en werkwijzen. Ze zijn doorgaans 
vervat in allerlei reglementen, voorschriften, richtlijnen, procedures, protocollen, 
werkinstructies, etc. Daarnaast gelden er ongeschreven regels. Al die spelregels zijn 
werkafspraken, die door mensen worden ontworpen, ingevoerd, uitgevoerd en gemonitord. 
Ze bepalen wie waarover gaat en hoeveel keuzevrijheid de betrokkene daarbij heeft.  

Benodigde competenties 

Om goede afwegingen te kunnen maken hebben de leidinggevenden bepaalde competenties 
nodig. Daarbij gaat het duidelijk niet alleen om hun vakinhoudelijke kennis. Uiteraard moeten 

ze hun primaire processen technisch doorgronden en weten wat relevante belanghebbenden 
verstaan onder ‘succes’, ‘resultaat’, ‘waarde’, etc. Kortom, zij moeten snappen wat de 

sleutels zijn voor het succes voor henzelf en hun collega’s. Bovenal moeten zij beschikken 
over leiderschapskwaliteiten en managementvaardigheden. De kwaliteit van het management 

is niet voor niets hét kenmerk van “high performance” organisaties. 

Doorgaans moeten er niet-gelijksporende belangen worden afgewogen en dan zijn de 

(hopelijk gedeelde) visie en kernwaarden richtinggevend. Geven die helder aan in hoeverre 
een bepaald belang al dan niet ten koste mag gaan van andere belangen? Zo maakt het in de 
praktijk bijvoorbeeld nogal wat uit of de leidinggevenden geld beschouwen als doel of als 
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middel. Het gaat dus over hun houding, gedrag en mentaliteit. Geven zij zelf  het goede 
voorbeeld? Of verkondigen zij wat hoort, maar accepteren ze overtredingen? 

Bekwame leidinggevenden gaan netelige dilemma’s en lastige discussies niet uit de weg. Zij zijn 
alert op wat er speelt in de buitenwereld. Zij hollen niet achter elke kans aan die voorbij 
komt. Zij beschikken wel over de flexibiliteit om passend in te spelen op wijzigende 
omstandigheden. Daarbij houden zij steeds de visie van hun organisatie voor ogen. Als het 

goed is, is die gericht op het creëren en beschermen van waarde voor hun belangrijkste 
stakeholders op langere termijn. Daar passen onrealistische doelen, roekeloos handelen en 

onethische praktijken niet bij. 

Bekwame leidinggevenden zijn ook meer coach dan 
commandant. Hun mentaliteit is zeer bepalend 
voor het werkklimaat in hun domein. Stellen zij 
constructieve tegenspraak op prijs? Nemen zij 
kritische signalen serieus? Durven medewerkers 
zaken die niet in de haak zijn aan de kaak te 
stellen? Worden de medewerkers gestimuleerd 

om zich verder te ontwikkelen? En is er dus ook gelegenheid om te leren van hun fouten? 

Bekwame leidinggevenden bewaken verder dat er collega’s met het juiste profiel aan boord 

komen. En zij zorgen ervoor dat er afscheid wordt genomen van degenen die niet passen bij 
de kernwaarden. Het gaat daarbij niet alleen om het IQ en EQ van de medewerkers, maar 

vooral ook over het SQ, het spirituele quotiënt, ofwel hun persoonlijke normen en waarden. 
Uiteindelijk gaat het dus om de organisatiecultuur, die de resultante is van de dominante 

leiderschapsstijl uit het recente verleden. 

Als ik ervan overtuigd ben dat de leidinggevenden beschikken over toereikende competenties 
én de juiste intenties hebben, dan maak ik me niet zoveel zorgen over het risicoprofiel van die 

organisatie. 
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Over welke vaardigheden moet een business controller 

beschrikken? 

Er wordt van controllers al jaren veel 
gevraagd. Ze moeten niet alleen financieel 

inhoudelijk zijn maar ook adviseur en coach 
van het niet-financiële management. De 

nieuwe rol van de controller verschuift dus 
steeds meer naar business partner. Welke belangrijke stappen moet u daarvoor zetten? En 
over welke competenties dient een goede business partner te beschikken? 

Wij vroegen het Frank van Ormondt, directeur van Frank van Ormondt Advies en Educatie, en 

Anna de Boer, directeur Effective Change. 

Frank van Ormondt: 

Belangrijke stappen voor een business partner in spe 

Wat is, vanuit uw vakgebied 'strategie' bekeken, de belangrijkste stap die een controller moet 

zetten om een business partner te worden? 

"Een belangrijke stap die je als controller moet zetten is het leveren van een bijdrage aan het 

strategisch management van de organisatie. Om dat de doen moet de controller kennis 
hebben van zaken als: scenarioplanning, waardecreatie, businessmodel en waardepropositie, 

maar ook inzicht hebben in hoe een businessplan opgesteld moet worden." 

Benodigde competenties 

Over welke competenties moet een strategische business partner beschikken? 

"De controller moet vaardigheden ontwikkelen om in te kunnen schatten wanneer er welke 

informatie aangeleverd moet worden. Hij/zij moet in kunnen schatten wanneer er een 
berekend risico genomen moet worden of wanneer er een balans moet worden gevonden 
tussen een vakinhoudelijk deeladvies en een beslissing over het geheel. Belangrijke 

competenties daarbij zijn: klantoriëntatie, ondernemerschap, helikopterview, flexibiliteit en 
teamspirit." 

Toekomstvisie 

Hoe ziet de toekomst van de (functie van de) business controller eruit? 

"Wanneer een controller in de toekomst een stap wil gaan zetten naar CFO zal er naast de 
vakinhoudelijke kennis ook een grote mate van bedrijfskundig inzicht nodig zijn en een 

minimale hoeveelheid leiderschapsvaardigheden." 

 



 

 
25 

 

Anna de Boer: 

Effectief Beinvloeden en soft skills 

"Je wilt invloed uitoefenen, gehoord worden, je expertise erkend weten. Voor iedereen 

belangrijk, ook voor Business Controllers. Omdat juist zij de CEO's van deze wereld moeten 
overtuigen van de juistheid van hun analyses en prognoses. 

En dat schijnt niet altijd gemakkelijk te zijn, volgens getuigenissen van beide partijen! Het lijkt 
wel alsof de financiële mensen een andere taal spreken, of zijn het juist de CEO's die op een 
andere golflengte opereren? Vast wel, en daarom een goede reden om de klassieke 
communicatiekloof tussen specialisten en management te verkennen en te overbruggen met 
de zogenaamde soft skills. 

Tijdens de workshop Effectief Beïnvloeden van de Business 

Controllersopleiding zult u ervaren hoe en in welke mate mensen 
van elkaar verschillen. En hoe je verbaal en non-verbaal kunt 

afstemmen op andere belevingswerelden. Voor Business Controllers, 
en voor de toekomstige CFO is het van cruciaal belang om de 

mindsets van de CEO te leren kennen. Pro-actief denken en 
handelen, toekomst gericht zijn, de grote lijnen uitzetten, zijn 

begrippen die de wereld van de ondernemers representeren. 

Als business controller ben je juist bezig om de risico's te calculeren en die voldoende in te 
dekken, en heb je dus een andere mindset, een andere zorg. Om je boodschap over te 

brengen aan de andere partij is het echter belangrijk om de taal van die andere partij te 
spreken, en jouw boodschap zodanig over te brengen dat de ander het begrijpt, zodat er een 
sfeer van samenwerking ontstaat, van synergie." 

In de workshop effectief beinvloeden zult u o.a. inzicht, kennis en vaardigheden aangereikt 
krijgen inzake: 

 Doelgericht denken versus blokkade denken; 

 Generaliseren versus specificeren; 
 De positieve resp. negatieve invloed van bepaalde uitspraken en taalpatronen; 

 Dominantie versus onderdanigheid; 
 Relatiegerichtheid versus taakgerichtheid; 

 Reactief versus pro-actief taalgebruik. 
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Niet te veel paniek zaaien maar aan de slag met AVG 

Is Nederland klaar voor de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (GDPR) die in 2018 van kracht 
wordt? Gerrit-Jan Zwenne, advocaat-partner bij 
Brinkhof in Amsterdam en hoogleraar Recht en 
Informatiemaatschappij bij eLaw@Leiden, is er niet 
zeker van. ‘Ik zie te vaak dat de impact van de nieuwe 
wetgeving wordt onderschat.’ 

Hoe staan we in Nederland ervoor met de opvolger van de Wet Bescherming 

persoonsgegevens? 

‘Duidelijk is er dat er nog heel veel moet gebeuren. Je ziet ook dat gevoel van urgentie 

inmiddels wel in het land wel doordringt, de meeste cursussen zitten vol. Er is veel 
onduidelijk over wat ons staat te wachten. Vooral bij de gemeenten en meer in algemene zin 

de publieke sector, zoals bijvoorbeeld bij de jeugdzorg. Van belang is dat juist bij de 
samenwerking met alle ketenpartners de bescherming van persoonsgegevens ingewikkeld kan 

zi jn. Op dit gebied moet er nog veel gebeuren. 

Het begint met inzichtelijk maken wat er wordt gedaan met persoonsgegevens. Waar het om 
gaat is dat men zich realiseert dat men verantwoordelijk is voor de bescherming van 

persoonsgegevens en dat men moet kunnen aantonen dat dat inderdaad gewaarborgd is. En 
dat moet zijn geregeld in de eigen organisatie, maar ook bijvoorbeeld in het kader van 

aanbestedingen. 

“De DPO kan bij wethouder of directie met de vuist op tafel slaan” 

Wat is de volgende stap? 

Een eerste stap zal vaak zijn het aanstellen van een functionaris voor de 
gegevensbescherming of FG, ook we aangeduid als data-protection officier of DPO. Deze man 

of vrouw moet toezien op de naleving van de regels in de eigen organisatie. En als het moet 
kan hij of zij bij de wethouder of directie met de vuist op tafel slaan. Daarbij kan helpen dat er 

substantiële boetes kunnen worden opgelegd voor niet naleving. 

We spreken dan over bedragen van twintig miljoen euro of vier procent van de jaaromzet. En 
vergeet daarbij niet daar bij de negatieve publiciteit en lastig te herstellen imagoschade. Je 

mag verwachten dat de noodzaak van een goed privacy- en beveiligingsbeleid daarmee wel 

duidelijk is.’ 
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Toch gaf u ook eerder aan dat er waarschijnlijk eerst ongelukken moeten 

gebeuren? 

Een ‘wake-up call’ kan nodig zijn. Een groot datalek waar in de pers aandacht wordt gegevens 
kan geweldig bijdragen aan de bewustwording. Maar het heeft ook weinig zin om paniekerig 

te doen. Ik zie soms dat adviseurs geneigd zijn de risico’s wat aan te zetten, omdat dat goed 
is voor hun business-case. Daar hou ik niet van. In de cursussen en congressen merk ik dat er 

nogal wat verwarring is over wat mag, en wat niet mag, en wat er gaat komen. 

Het is belangrijk dat we ons vooral gezond verstand gebruiken en aan de slag gaan. Er moet 
wellicht van alles worden aangepast in de bedrijfsvoering en de organisatie. en er moeten 
ongetwijfeld veel mensen worden opgeleid. Maar ondoenlijk is dat allemaal zeker niet.’  
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Projectcontroller, zorg dat je onderdeel van het projectteam wordt 

Hoe verschillend en technisch projecten ook zijn, de belangrijkste taak van de controller komt 
steeds op hetzelfde neer: goed schakelen tussen mensen. Dat vertelt de ervaren 
projectcontroller Jochem Schillemans. In aanloop naar de opleiding Project Control vroegen we 
hem naar zijn belangrijkste bevindingen. 

“Ik was bij twee verschillende werkgevers 
projectcontroller. Bij de eerste vervoerden we 

booreilanden over zee en plaatsten die. Dat kunnen 
omvangrijke projecten zijn, waarbij een 

projectcontroller hard nodig is. Er worden veel 
interne uren gemaakt in de engineering fase. Er zijn 

veel externe leveranciers betrokken, van 
sleepboten tot de leveranciers van aggregaten. Dan is controle op de planning onmisbaar. 

Bij mijn huidige werkgever heb ik de bouw van grote koelhuizen financieel begeleid. Die 

bieden plaats aan 20- tot 60-duizend pallets bij temperaturen van -20 tot -26 graden celcius. 
Dan gaat het dus om dedicated bouwprojecten, waar ook hoge kosten mee gemoeid zijn.” 

Hoe was de projectaanpak bij deze projecten? 

“Hoe verschillend de projecten ook, de aanpak van de controller is niet wezenlijk 
verschillend. In alle gevallen draait het er vooral om dat je het vertrouwen wint van de 
projectmanager. Met die persoon moet je kunnen lezen en schrijven. Je moet elkaar de 
waarheid kunnen zeggen, soms tegengestelde belangen dienen en goed door een deur 
kunnen. Daar in investeren is heel belangrijk. 

Een projectmanager zal geneigd zijn het budget voor een project helemaal te gebruiken. In 
tijd en geld. Een projectcontroller is bewuster van het grotere plaatje waarbinnen dit project 
valt. Als een project voordeliger kan, drukt dat de terugverdientijd. Daar zal vooral de 
projectcontroller op aandringen. Hij is ook bezig met de businesscase. Is die nog hetzelfde als 
toen er werd besloten? Een projectmanager kan van alles willen uitzoeken voordat hij aan de 
slag gaat, en ook daar moet je als controller meesturen. 

Daarom valt een projectcontroller ook niet ‘onder’ de projectmanager, maar onder de 

manager van de Control afdeling. Die hiërarchie zorgt dat je elkaar scherp kunt houden. Dat 
werkt het beste in een goede sfeer.” 

Wat zag u als het grootste risico binnen de projecten waaraan u meewerkte? 

“Een groot risico ontstaat als een projectmanager dingen op eigen houtje gaat doen, of als 
zijn keuzes niet meer gedragen worden binnen het bedrijf. Uiteindelijk zal zo’n projectleider 

uit de bocht vliegen. Het is dan aan de projectcontroller om het gesprek aan te gaan en 
dergelijke situaties te voorkomen. 

http://www.euroforum.nl/financieel/project-control/
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Het uiterste redmiddel is escaleren. Dat wil je niet bij ieder wissewasje doen – want dat 
schaadt de werkverhouding – en zeker ook niet te laat doen. Want dat schaadt de financiers 
of opdrachtgever.” 

Wat was voor u een eye-opener? 

“Bij specifieke projecten gaat dat vaak over de financiering van het project. Je hebt te maken 
met projecten van 20 tot 50 miljoen euro en vaak externe financiers. Die willen natuurlijk dat 
er goed met hun geld wordt omgegaan. Als je daarin zaken toelaat die niet conform 
verwachting zijn, of als het rendement gevaar loopt, dan gaat het verkeerd. 

Als projectcontroller weet je dat je overruled kan worden. Dan moet je goed documenteren 
dat jij de juiste mensen tijdig informeert. Je moet je daarbij vrij formeel opstellen: je draagt 
verantwoording over veel geld. 

Als je het niet eens bent met de projectmanager en je escaleert, kunnen ongemakkelijke 
situaties ontstaan als de projectmanager wordt gecorrigeerd. Dan is het nog belangrijker om 

goed onderling contact te houden. Veelvuldig persoonlijk contact is daar de beste manier 
voor. Reis desnoods de projectmanager achterna, zodat je gezien wordt op de werkvloer. 

Schuif aan tijdens de avondactiviteiten aan de bar. Dáár win je de oorlog, want daar win je 
het vertrouwen terug.” 

Wat is uw tip om draagvlak voor een project te creëren? 

“Het hardste lobbywerk doe je aan de kant van de financiers. In dat 
opzicht ben je uiteindelijk een team met de projectmanager. Je 
werkt samen naar een doel toe - en vindt elkaar in het midden. 
Maar het gaat om geld en de investeerder wil bij veel zaken weten 

waarom we doen wat we doen - en wat is het effect op de 
financiering. De financier zit er tegenwoordig kort op. Zo vrijblijvend 

als het tien jaar geleden was, is het niet meer. Dat is net voor de 
crisis omgeslagen. Alles wordt gecontroleerd. Net als bij hypotheken 

moet je alles uitleggen.  

Ook hier is vertrouwen cruciaal: een financier moet vertrouwen hebben dat je goed met zijn 

geld omgaat. De financier krijgt dat vertrouwen als je sluitende feitelijke informatie aanlevert. 
Het zal hem een zorg zijn of uitvoerder een hork is, als gegevens maar kloppen. 

Een projectmanager moet erop vertrouwen dat je samen naar een doel werkt en dat je een 
team bent, waar je van op aan kan. Dat er geen dingen achter zijn rug om gebeuren. 
Projectmanagers ervaren de projectcontroller in eerste instantie als lastig. Dat moet je zien 
om te draaien.” 
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Wat is er volgens u nodig om een succes te maken van een project? 

“We hadden het al over vertrouwen en gemeenschappelijke doelen. Even er vanuit gaand dat 

overal de juiste kwaliteit zit, komt het neer op communicatie alle kanten op. En teamgevoel: 
wie zich onderdeel van een team voelt, gaat stapjes extra zetten - dan neemt ieder zijn 

verantwoordelijkheid. Zonder teamgevoel laat men de dingetjes vallen die net buiten het 
eigen taakgebiedje vallen. 

Uiteindelijk moet de projectmanager zorgen voor deze constructieve sfeer in het 
projectteam. En aan de projectcontroller is het dan om zich naar binnen te vechten. In eerste 
instantie is dat nog weleens lastig. Hij wordt ‘vergeten’ in de communicatie, en kan dan ook 
geen lastige vragen stellen. Als je ziet dat men je proactief in zaken gaat betrekken, weet je 
dat je op de goede weg bent.” 
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Top 10 risico’s, of problemen? 

“Bedrijven nog nooit zo slecht voorbereid op risico’s”. Dit is dé conclusie uit het Global Risk 
Management Survey 2017 van risicoadviseur Aon. Wereldwijd heeft amper een kwart van de 
bedrijven - 27 procent - de belangrijkste bedreigingen voor hun bedrijfsvoering onder controle. 
Het laagste percentage sinds Aon in 2007 is gestart met dit tweejaarlijkse onderzoek onder 
CEO’s, CFO’s en risk managers. In 2017 zijn er meer dan 1800 ondervraagd. Wat zijn die top 
r isico’s en zijn dat eigenlijk wel risico’s? En is niet voorbereid zijn op de belangrijkste 
bedreigingen wel een zwakte, of juist een kracht?    

 

Mondiale risico top 10  

Wat is nu die mondiale risico top 10? Aon heeft de volgende lijst gepubliceerd: 

1. Reputatieschade 
2. Economische neergang of langzaam economisch herstel 

3. Toenemende concurrentie 
4. Veranderingen in wet- en regelgeving 

5. Cybercriminaliteit/-risico’s 
6. Gebrekkige innovatie of onvoldoende aansluiten bij klantbehoeften 

7. Onvermogen toptalent aan te trekken en vast te houden 
8. Onderbreking van de bedrijfsvoering 
9. Politieke risico’s en onzekerheden 
10. Wettelijke aansprakelijkheid 

Natuurlijk zijn deze risico’s als trefwoorden weergegeven, om een leesbaar lijstje te krijgen. 
Toch dringt een prikkelende vraag zich op: zijn dit eigenlijk allemaal wel risico’s? Of is het 
meer een lijst met de belangrijkste aandachtspunten voor organisaties? En als dat zo is, 
maakt dat wat uit? 

Risico is geen probleem 

Dit is een stelling van me die nogal eens een eye opener blijkt te zijn. De essentie van dit 
onderscheid is dat een probleem er al wel is, terwijl een risico er nog niet is. Een risico is een 

onzekere gebeurtenis of situatie met effecten op doelen. Een risico kan optreden, maar dat is 
niet zeker. Of en wanneer dat gebeurd is onbekend en kan slechts worden voorspeld. 

Sommige risico’s treden nooit op. En pas als een risico optreedt, wordt het een probleem. 
Tenzij je er goed op voorbereid bent, dan kan het best meevallen. 

Zo bekeken is risico dus geen probleem, tenzij je er de ogen en oren voor sluit. Een groot 
voordeel van deze benadering is dat risicodossiers zo soms wel tot de helft kunnen 

inkrimpen, door alle bestaande problemen er uit te filteren. Problemen vergen immers een 
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andere aanpak dan risico’s, omdat ze al manifest zijn. Ook verdwijnt zo de illusie dat een 
probleem zich vanzelf oplost, omdat het in het risicodossier staat en daarmee dus onzeker 
zou moeten zijn. Samenvattend, helder onderscheidt tussen risico’s en problemen voorkomt 
veel misverstanden, en daarmee problemen. 

Mondiale probleem top 10?  

Hoe gaat de mondiale risico top 10 er uit zien volgens de benadering van risico is geen 
probleem? Laten we er eens een kritische blik op werpen, en daarbij ook de oorzaken en 
gevolgen van risico’s meenemen. Structuur brengen in risico’s is immers het begin van 
effectief risicomanagement. 

Het risico op de nummer 1 positie, reputatieschade, is een gevolg van een opgetreden risico. 
Als zodanig is reputatieschade nietszeggend. Het risico dat het veroorzaakt is nodig om iets 
zinnigs over reputatieschade te kunnen zeggen. Economische neergang of langzaam 
economisch herstel zijn bestaande problemen en kunnen oorzaken van risico’s zijn. Wat die 
specifieke risico’s - ongewenste gebeurtenissen of situaties met als gevolg bijvoorbeeld 
reputatieschade - zijn zal per organisatie verschillen. Dit geldt ook voor toenemende 
concurrentie: dit is voor veel bedrijven gewoon een bestaand probleem en kan de oorzaak 

van verschillende risico’s zijn. 

Veranderingen in wet- en regelgeving worden pas risico’s zodra het gaat om onzekere 
veranderingen in die wet- en regelgeving met effecten op de organisatiedoelen. Al bekende 

veranderingen zijn weer bestaande problemen en mogelijk oorzaken van risico’s.  

Pas met cybercriminaliteit / -risico’s, we zijn inmiddels bij nummer 5, hebben we het eerste 
echte risico te pakken. Dit zijn immers onzekere gebeurtenissen met in veel gevallen serieuze 
effecten – waaronder reputatieschade – op organisatiedoelen. Hierbij is cybercriminaliteit 

één van de oorzaken van cyberrisico’s, naast bijvoorbeeld datalekken van privacygevoelig e 
informatie door een verloren USB stick. 

De nummers 6 en 7, gebrekkige innovatie of onvoldoende aansluiten bij klantbehoeften en 

onvermogen om toptalent aan te trekken en vast te houden, zijn weer typische gevallen van 
bestaande problemen. Waarmee ik ze niet gelijk van tafel wil vegen. Het kan zinvol zijn om 
voor je organisatie na te gaan welke onzekerheden van innovaties of veranderingen op de 
arbeidsmarkt relevante gevolgen voor de organisatiedoelen kunnen hebben. Dan worden het 

ineens relevante risico’s. 

Onderbreking van de bedrijfsvoering is wel degelijk een risico, aangezien bedrijfscontinuïteit 

voor de meeste organisaties een belangrijk streven is. En dan gaat het niet alleen om een 
usual suspect als brand, het eerder genoemde cyberrisico is wellicht een veel 
belangwekkender oorzaak. 

Bij de politieke risico’s is het opvallende dat er onzekerheden aan zijn toegevoegd? Dit is bij 

de overige negen uit de top 10 niet gedaan. Duidt dit op het klassieke, en inmiddels 
achterhaalde, onderscheid tussen risico en onzekerheid? Een kloof die de laatste jaren zo 



 

 
33 

 

mooi wordt gedicht door risico steeds meer te zien als het effect van onzekerheid op doelen. 
Deze benadering wordt onder andere gepropageerd door ISO, en recent ook door COSO. 

Tot slot de wettelijke aansprakelijkheid, nummer 10. Wat is hierin de component 
onzekerheid? Is dat niet juridisch dichtgetimmerd voor de meeste producten of diensten? Of 
gaat het hier om onzekere claims, als gevolg van onduidelijkheden en daarmee onzekerheden 
in wettelijke aansprakelijkheid? Dan kan het inderdaad een risico worden. 

De analyse van de mondiale top 10 risico’s is samengevat in onderstaande tabel. 

 

Nr. Beschrijving Analyse 

1. Reputatieschade Gevolg van een risico 

2. 
Economische neergang of langzaam 

economisch herstel 
Probleem / oorzaak van een risico 

3. Toenemende concurrentie Probleem  /oorzaak van een risico 

4. Veranderingen in wet- en regelgeving Probleem / risico bij onzekere veranderingen 

5. Cybercriminaliteit/-risico’s Risico / criminaliteit is een van de oorzaken 

6. 
Gebrekkige innovatie of onvoldoende 

aansluiten bij klantbehoeften 
Probleem 

7. 
Onvermogen toptalent aan te trekken en 
vast te houden 

Probleem 

8. Onderbreking van de bedrijfsvoering Risico bedrijfscontinuïteit 

9. Politieke risico’s en onzekerheden Risico 

10. Wettelijke aansprakelijkheid Probleem / risico bij onduidelijkheden 

 

Wat leert deze analyse ons?  

Wat kunnen we leren van deze kritische analyse van de mondiale risico top 10? Drie lessen. 
Ten eerste dat drie van de tien risico’s inderdaad onomwonden risico’s betreffen: 

cyberrisico’s, onderbreking van de bedrijfsvoering en politieke risico’s. De overige zeven zijn 
grotendeels bestaande problemen, die een risico kunnen veroorzaken, of de gevolgen van 

opgetreden risico’s (reputatieschade, die op  nummer 1 staat…). Zoals gezegd, problemen die 
er al zijn en risico’s die kunnen optreden vergen een ander aanpak. Daarom is het 

onderscheid van belang. 
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Ten tweede dat een lijst met, wat kort door de bocht, “10 risicokreten” veel te algemeen is 
om organisatie-specifieke maatregelen op te baseren. Dit zie ik overigens ook vaak als 
resultaat van goedbedoelde risicosessies in organisaties. De oogst is dan een lijst met zeer 
vaag en incompleet geformuleerde risico’s – of problemen – waar dus geen gerichte 
besluiten over kunnen worden genomen. Dit leidt niet zelden tot frustratie van de 

betrokkenen, en daarmee vaak tot niets. Jammer van de verspilde tijd en energie. En de écht 
relevante specifieke risico’s blijven zo onder de radar. 

Ten derde, met dank aan Aon voor het delen van het onderzoek, de top 10 geeft wél inzicht 

in de belangrijkste zorgpunten van organisaties, wereldwijd. Hier kan je op verschillende 
manieren je voordeel mee doen. Bijvoorbeeld door de tien risico’s en problemen specifiek te 

vertalen naar je eigen organisatie of afdeling, en op basis daarvan te besluiten of 
operationele of zelfs strategische actie nodig is. En vergeet niet ook die andere, lees 
positieve, kant van een risicobenadering: welke wakkere onderneming speelt in op de vele 
mogelijkheden om organisaties te helpen, om effectiever of efficiënter om te gaan met de 
top 10 risico’s / problemen? Dit is de risico als kans benadering. Bijvoorbeeld door er een 
blog over te schrijven. 

Tot slot de 73 procent bedrijven die hebben aangegeven de belangrijkste bedreigingen voor 
hun bedrijfsvoering niet onder controle te hebben. Misschien zijn dit juist wel de meest 

risicobewuste bedrijven. Organisaties die zich realiseren dat volledig in control zijn in de 
huidige VUCA wereld – volatiel, uncertain ofwel onzeker, complex en ambigue – niet meer 
van deze tijd is. De nieuwe realiteit is continu leren omgaan met onzekerheid, in plaats van 
vertrouwen op de illusie van zekerheid. 

Geschreven door: Dr. Martin van Staveren 
Met dank aan de bron van Aon 

Dr. Martin van Staveren staat voor anders omgaan met risico’s. Vanuit risicobureau VSRM 
adviseert hij allerlei soorten organisaties over realistisch risicomanagement. Hij is ook 
kerndocent aan de executive masteropleidingen Risicomanagement en Public Management, 
Universiteit Twente. In 2015 verscheen zijn boek Risicogestuurd werken in de praktijk bij 
uitgeverij Vakmedianet. 

  

http://www.aon.com/netherlands/persberichten/2017/bedrijven-nog-nooit-zo-slecht-voorbereid-op-risicos.jsp?elqTrackId=552e62bb6f7d4ff6aa0c2313733bc86c&elqaid=13345&elqat=2
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Niet naleven AVG kan leiden tot torenhoge boetes 
 

Op 28 november start de geheel nieuwe verkorte 
opleiding Data Protection voor Financials. Een van 
de docenten is Gerrit-Jan Zwenne, advocaat-
partner bij Brinkhof NV en hoogleraar Recht en de 
Informatiemaatschappij bij het centrum voor recht 
en digitale technologie van de Universiteit Leiden. 
Waarom deze opleiding? En waarom zouden 

financials hem moeten volgen? 

Open begrippen, vage normen 

Gerrit-Jan Zwenne maakt zijn cursisten wegwijs in de algemene verordening 

gegevensbescherming en alle rechtspraak en lagere wet- en regelgeving die erbij hoort. 
“Geen eenvoudige kost, want de regels bevatten heel veel open begrippen en vage normen en 

die zijn nog maar in beperkte mate ingevuld en geconcretiseerd door toezichthouders en de 
rechtspraak. Er is nog veel onopgehelderd” 

Controversiële opvattingen 

De financiële markt heeft dringend behoefte aan kennis over het onderwerp, aldus Zwenne. 
“De wetgeving wordt al op 25 mei volgend jaar van kracht en de gevolgen zullen groot zijn. In 

veel organisaties zullen dingen anders moeten. Maar wat precies, dat is nog de vraag. De 
toezichthouders hebben namelijk nog maar summier uitleg gegeven. En de uitleg die tot nu 

toe is verstrekt, is veelal controversieel. Zo is er wel een document met richtsnoeren 

verschenen over data portability – zeg maar gegevensoverdraagbaarheid – maar daarin 
stonden dusdanig controversiële opvattingen dat de Europese Commissie er vrijwel meteen 
afstand van nam.” 

Meer dan beveiliging 

Gaat deze verkorte opleiding dan wél helderheid geven? Zwenne: “We kunnen cursisten in 

november zeker al op weg helpen. We zullen niet alle vragen al kunnen beantwoorden, maar 
we kunnen cursisten wel vertellen welke vragen er moeten worden gesteld en op welke wijze 

daarop de antwoorden kunnen worden gevonden. En we helpen de cursisten de risico’s te 
identificeren en vervolgens te minimaliseren. 

De verkorte opleiding is volgens Zwenne zinvol voor iedereen die in de financiële sector 

werkt en te maken heeft met privacy: grootbanken en andere banken, pensioenfondsen en 
verzekeraars. “Zij hebben alle te maken met de verwerking van persoonsgegevens. En dat 
gaat veel verder dan beveiliging van gegevens. Financiële instellingen zullen consumenten en 
ZZP’ers veel beter moeten inlichten over wat ze doen met hun gegevens. En het gaat over 
zaken als inzagerecht, correctierecht en het recht te worden vergeten.” 

http://www.euroforum.nl/financieel/opleiding-data-protection-voor-financials/
http://www.euroforum.nl/financieel/opleiding-data-protection-voor-financials/
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Termijnen halen 

Wie de cursus gevolgd heeft, weet waar het mis kan gaan en waar de oplossing moet worden 

gezocht. “We geven bijvoorbeeld aan wanneer je iets aan de toezichthouder en/of de 
consument moet melden en hoe je correct omgaat met inzageverzoeken. Dat betekent dat 

cursisten later goed kunnen beoordelen hoeveel werk ergens mee gemoeid is. Dat is 
belangrijk, want de wet schrijft bepaalde termijnen voor. Zo moet een beveiligingslek binnen 

72 uur worden gemeld. Red je dat niet, dan heb je mogelijk een flink probleem.  

De boetes voor overtredingen zijn fors: twee tot vier procent van de jaaromzet van de hele 
onderneming, wereldwijd. Als een groot bedrijf zich niet aan de regels houdt, riskeert het dus 
een gigantische boete.” 
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Samenvatting van de praktijkdag jaarrekeningactualiteiten 2017  

De praktijkdag heeft zijn toegevoegde waarde weer bewezen. Relevante praktijkervaringen 
rondom Wet Normering Topinkomens (WNT), het sociaal domein, een jaarrekening met 

informatiewaarde en het onderhouden van vakmanschap waren de hoofronderwerpen. De 
wethouders van sociaal domein en financiën Van Noort en De Jong van de gemeente 

Harderwijk gaven een inkijk in hun aanpak. Gedreven door de inhoud met ook voor financiën 
is Harderwijk succesvol in het uitvoeren van haar zorgtaken. 

Wijzigingen in de WNT rondom de gewezen topfunctionaris en de aanpassingen van 
termijnen zijn uiterst relevant, Renzo v.d. Ham van EY Belastingadviseurs gaf duidelijke 
praktijkvoorbeelden en vanuit de aanwezige deelnemers werden veel concrete vragen 
gesteld en beantwoord. Linda Braam, intern accountant van de gemeente Alkmaar, daagde 
de deelnemers uit om continu bezig te zijn met vakmanschap en de ontwikkeling daarvan en 
gaf inzicht in de wijze waarop zij dat zelf doet. David Zijlmans, adviseur publieke sector van EY 
heeft een beeld geschetst op welke wijze de gemeente of provincie zélf in control kan 
komen, om niet te wachten op de uiteindelijke wetgeving rondom de mededeling van het 
college inzake rechtmatigheid of de accountant, maar vanuit de intrinsieke behoefte van de 
organisatie zélf. Aandacht voor cultuur en gedrag én de geautomatiseerde omgeving staan 

daarbij centraal. 

Gerti Brevink, sinds kort concerncontroller van gemeente Hengelo (OV), verraste onder de 

titel “proefballonnen en gebakken lucht” over hoe je de informatiewaarde van de P&C-
documenten kunt versterken. David Zijlmans sloot vervolgens de dag af met een inzicht in de 

uitkomsten van het onderzoek jaarstukken 2016 Nederlandse gemeenten dat de vrijdag 
ervoor door de minister van Binnenlandse Zaken was aangeboden aan de Tweede Kamer en 

door hem was uitgevoerd. Al  met al een goed gevulde praktijkdag, waarbij natuurlijk ook 
tussen de deelnemers goede gesprekken tot stand kwamen over praktijkervaringen. 
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Ambitites vanuit het regeerakkoord 

Afgelopen week is het concept regeerakkoord 
‘Vertrouwen in de Toekomst’ naar buiten 
gebracht door Rutte III. In dit concept 
regeerakkoord zijn een aantal ambities van de 
overheid genoemd die gevolgen kunnen gaan 
hebben voor het opstellen van uw jaarrekening. 
Wat de ambities van de VVD, CDA, D66 en 
ChristenUnie zijn? Dat leest u hieronder: 

1. De Wet Gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt aangepast  om de politieke 
verantwoording over gemeentelijke samenwerking te verbeteren. Besluitvorming in 

een gemeenschappelijke regeling moet transparant zijn en betrokken gemeenteraden 
moeten hun controlerende rol beter kunnen uitvoeren en zo nodig kunnen ingrijpen. 

2. Naast de reeds genoemde ambitie om tot bestuurlijke afspraken te komen met 
provincies en gemeenten wordt voor stedelijke regio’s de systematiek met citydeals, 

als onderdeel van de Agenda Stad, voortgezet. 
3. Het kabinet biedt ruimte aan initiatieven van burgers en verenigingen in de 

samenleving. In overleg met gemeenten willen wij daarom via een Right to challenge-
regeling burgers en lokale verenigingen de mogelijkheid geven om een alternatief 

voorstel in te dienen voor de uitvoering van collectieve voorzieningen in hun directe 
omgeving. Daarbij gaat het om zaken als het onderhoud van een park, het beheer van 
sportvelden of andere maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast gaan we samen 
met enkele gemeenten experimenteren met een recht op overname, waarbij lokale 
verenigingen of buurtbewoners het eerste recht krijgen om maatschappelijke 

voorzieningen over te nemen en de bijbehorende functie voort te zetten. 
4. Het kabinet hecht eraan dat de overheid transparant en open is. Er is een 

initiatiefvoorstel Open Overheid aanhangig. Er wordt onderzocht hoe de verruiming 
van openheid gestalte kan krijgen zonder hoge kosten voor de organisatie en 

uitvoering. Het kabinet treedt daartoe in overleg met de initiatiefnemers. 
o De overheid beschikt over veel algemene, openbare informatie. Deze data 

worden goed vindbaar en toegankelijk gemaakt, in de vorm van open data. 
o Het kabinet ontwikkelt een ambitieuze, brede agenda voor de verdere 

digitalisering van het openbaar bestuur op verschillende niveaus. 

Regeerakkoord; mogelijke gevolgen van de ambities voor jaarrekeningen 

binnen gemeenten & provincies: 

In de huidige BBV zijn al bepalingen opgenomen om meer informatie over 
gemeenschappelijke regelingen (GR) op te nemen. Het zou kunnen zijn dat de ambitie om de 
controlerende rol van de gemeenteraden te versterken op het gebied van 

gemeenschappelijke regelingen, de geleverde informatie meer onder een vergrootglas komt 
te liggen. 



 

 
39 

 

Op het gebied van de bestuurlijke afspraken speelt de vraag wat deze ambitie betekent voor de 
op te nemen verantwoordingsinformatie bij de betrokken partijen en wat dit voor bijv. de 
controle van nakoming (aantonen ervan) gaat betekenen.  

Wat betreft de ambitie om burgers en verenigingen ruimte te bieden voor eigen initiatieven, 
reist de vraag wat deze ambitie op het gebied van onderhoud van collectieve voorzieningen 
gaat betekenen voor risico’s bij gemeenten (op -achterstallig- onderhoud): wie is dan 

‘aansprakelijk’ c.q. welke beheersmaatregelen zijn nodig (effect op bijv. treffen 
voorzieningen) en getroffen en wordt dat voldoende transparant gemaakt? En in het geval 

van eventuele overname: wat gaat dit betekenen voor de opname en waardering op de 
balans? 

Tot slot zal de laatste ambitie Open data impact hebben op de informatievoorziening en is de 
vraag wat dit concreet zal betekenen voor toekomstige (begrotingen en) jaarrekeningen.  
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Dynamische identiteit en het waarborgen van je privacy 

Vandaag de dag wordt er met of zonder je medeweten een digitale 
identiteit van je opgebouwd. Of je een website bezoekt, of je hoogst 
persoonlijke medische gegevens downloadt, het feit dat je digitale 
acties onderneemt wordt geregistreerd. Je bewust zijn wat er van je 
wordt opgeslagen en in hoeverre dit nu, en in de toekomst, gebruikt 
kan worden is belangrijk. 

Misschien dat je “anonieme” web bezoeken wat minder “anoniem” 
zijn dan wat je in eerste instantie verwacht. Door het gebruik van cookies kan jouw profiel als 

terugkerende bezoeker worden opgebouwd. Wanneer je als terugkerende bezoeker een site 
benadert, kan het historische “anonieme” gebruikersprofiel worden geüpdate. Mocht je 

vervolgens voor een “premium” dienst je persoonlijke data vrijgeven, dan wordt wellicht dat 
anonieme profiel gekoppeld. 

De gevolgen van “gratis” WIFI 

Met “gratis” WIFI wordt vaak ook een “anoniem” profiel opgebouwd. In sommige gevallen 
wordt dit gebruikt, om aan de hand van je looppatroon en de uiteindelijke aangekochte 

goederen, een gepersonaliseerde tegoedbon aan te bieden. Het is immers redelijk eenvoudig 
om vast te stellen waar je in een warenhuis stopt en dat te koppelen met wat in de schappen 

ligt. Zodoende wordt je gebruikersprofiel verrijkt vanaf het moment je toestel het WIFI 
signaal oppakt. 

Op zich zijn zulke diensten erg handig. We hebben immers zelf toestemming gegeven door 
akkoord te gaan met de gepresenteerde voorwaarden. Maar wist je werkelijk waar jouw data 
voor wordt aangewend? Zowel nu, als in de toekomst? Dit is waar de EU General Data 
Protection Regulation (GDPR) heeft vastgesteld dat individuen “Explicit and Informed 
Consent” moeten geven. Aan de ontvangende organisaties om dit makkelijk te maken en vast 
te leggen. Deze regelgeving wordt door de EU ingevoerd ten behoeve van de waarborging 
van jouw privacy. 

Anonieme data bestaat niet 

Zodoende is de introductie van GDPR een mooi moment voor organisaties, om er van uit te 

gaan dat anonieme Big Data niet meer bestaat. Dat klinkt misschien extreem, maar zo gek is 
het niet, zeker gezien het ook de volgende mogelijkheden biedt: 

 individu heeft vertrouwen dat als zij hun data met een organisatie delen, deze data 

alleen gebruikt wordt voor de doeleinden zoals vooraf en duidelijk overeengekomen 
 beide partijen bouwen een gelijkwaardige vertrouwensrelatie op, waardoor de band 

tussen beiden steeds dieper en beter wordt naarmate er door beiden naar 

verwachting wordt gehandeld 
 het individu eigen beheer heeft over zijn/haar leven’s dataset en zelf beslist en 

beheert met wie hij/zij dat zou willen delen. 
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Dit laatste is wat digi.me wereldwijd aan individuen levert. De organisatie heeft het motto dat 
ieder individu het recht tot privacy heeft, zodoende is de dienst gratis . De persoonlijke digitale 
bibliotheek waarin de persoon eigen data opslaat, kan niemand inzien zonder hun 
toestemming, ook digi.me zelf niet. 

Enkel de digi.me rekeninghouder kan beslissen aan wie ze (delen van) hun data vrijgeven. Een 
organisatie zet simpelweg in hun app of op hun website een mogelijkheid om een 

dienst/offerte aan te vragen. Normaliter wordt persoonlijke data van het individu opgevraagd 
om de dienst/offerte te kunnen aanbieden. Echter met digi.me wordt de benodigde data 

door het individu digitaal vrijgegeven uit hun digi.me account zodat het handmatig invullen 
van vele velden overbodig is. Tevens kan het individu volledig anoniem blijven, ondanks een 

1:1 relatie met de organisatie. 

Processing fee 

Het business model is zo ingericht dat 
organisaties die van het individu data 
ontvangen, een processing fee aan digi.me 
betalen. Tien dollar cent per transactie met 

een maximum van USD 3.00 per jaar per 
individu-organisatie combinatie. Het kost een 

organisatie dus nooit meer dan USD 3.00 per 
jaar om ongelimiteerd informatie-

uitwisselingen te hebben met een klant of prospect. De beschikbare data is zo uitgebreid als 
dat het individu in hun digi.me account heeft en bereid is om met de organisatie uit te 

wisselen (sociale media posts, fitbit, geolocation, bank transacties, energieverbruik, 
beluisterde muziek data, reisgegevens, gezondheidsdossiers, etc.) 

Een win-win, want organisaties groot en klein kunnen per direct aan verscheidene GDPR eisen 

voldoen, zonder dat ze hier voor moeten investeren. De uitwisseling biedt een respectvolle 
manier om rijke en accurate informatie van klanten en prospects te ontvangen. Zolang 
beiden partijen transparant zijn en aan elkaars verwachting voldoen neemt de 
vertrouwensband en loyaliteit toe. Het individu behoudt altijd de mogelijkheid om de relatie 
stop te zetten indien ze geen interactie meer wensen van de organisatie. 

Private sharing 

Alsof bovenstaande digi.me dienst, waarbij individuen wereldwijd hun privacy kunnen 
terugnemen, niet al baanbrekend genoeg was, heeft digi.me een nog innovatievere dienst. 
Zou het niet nog beter zijn indien het individu op anonieme basis toegang zou kunnen geven 
tot hun data en nooit hun data werkelijk hoefde te overhandigen. Dit is wat digi.me “private 
sharing” noemt. 

Een organisatie zet enkel een algoritme klaar voor het leveren van een volledig 
gepersonaliseerde dienst. Het individu geeft toestemming om de dienst te ontvangen en geeft 
op anonieme basis toegang tot hun persoonlijke data. Het digi.me platform faciliteert in real 

time dat het algoritme van de desbetreffende organisatie aan het desbetreffende account 
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van de gebruiker wordt geleverd. Het account voert de automatische analyse uit en enkel het 
antwoord op de analyse (bijv. een credit score or offerte prijszetting) wordt met een 
anonieme gebruikers ID door het digi.me platform aan de organisatie teruggeleverd. De 
organisatie kan zodoende een volledig gepersonaliseerde dienst leveren, terwijl het individu 
volledig anoniem blijft. 

Data is waardevol... 

Zorg dat je zelf de eigenaar bent van je eigen (online) leven. Kies vervolgens zelf met wie je 
(toegang tot) je data wilt delen en waarvoor. In een wereld waarbij het individu zelf de hele 
audit trail van hun leven onder eigen beheer hebben, is het identificeren van het individu op 
basis van hun leven’s interacties wellicht een goed uitgangspunt om identiteitsfraude to 
minimaliseren. 

Het digi.me product is gratis te downloaden en te gebruiken. Je vindt het in de reguliere app 
stores en op de digi.me website. 

Auteur: Rupert Melsom.  
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PSD2: Tips van experts & toezichthouders 

De invoering van PSD2 komt er aan, maar er zijn nog veel vragen onbeantwoord. Daarom 
hebben we diverse PSD2 experts en toezichthouders een tweetal vragen voorgelegd omtrent 
de invoering ervan. Lees in dit artikel welke tips zij voor u hebben. Wilt u liever zelf uw vraag 
stellen aan één van de panelleden van de Conferentie Goed Voorbereid op PSD2- Tijd voor de 
Next Step? Zorg dan dat u op 28 maart 2018 aanwezig bent tijdens de conferentie! 

Ti jmen Daniels, Programma Manager PSD2, DNB 

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten omtrent PSD2 die nu bij 

jullie (DNB) bovenaan de to-do list staan? 
DNB bereidt zich operationeel voor, met onder meer als doel 

vergunningen onder PSD2 te kunnen verlenen, zodra de 
implementatie in nationale en internationale wet- en regelgeving dat 

toelaat. In de aanloop naar het van kracht worden van PSD2 wil DNB 
zoveel mogelijk duidelijkheid verschaffen aan de sector over de 
mogelijkheden en gevolgen. DNB is daarbij wel afhankelijk van de 

stand van zaken met betrekking tot de implementatie. 

Als u organisaties 1 tip mag geven omtrent de voorbereidingen op PSD2. Welke tip zou dat 
zi jn? 

Verdiep u alvast in de regelgeving die al wel openbaar is: met name de PSD2-richtlijn, 
consultatieversie van de Nederlandse wetgeving,  EBA richtsnoeren en technische 

standaarden. 

Marieke de Vlaam, Sr. Jurist Mededinging, ACM 

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten omtrent PSD2 die nu bij 
jullie (ACM) bovenaan de to-do list staan? 

FinTech biedt kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten. We 
hebben de afgelopen jaren gezien dat niet alleen nieuwe start-ups in 

staat zijn om met innovatieve ideeën en diensten te komen. Ook de 
banken zijn actief met FinTech bezig. Dreiging van concurrentie lijkt al 
genoeg om de bestaande partijen tot innovatie te bewegen. En dat is 

precies een effect wat ook met PSD2 beoogd is. Nog voordat PSD2 in 
werking is getreden gebeurt er al veel op de betaalmarkt. De invoering van PSD2, en dan 
vooral toegang tot de betaalrekening (XS2A), kan dit nog verder faciliteren. 

Twee punten die hoog op onze lijst staan: 

1. De invoering van PSD2 is vertraagd. We beoordelen de gevolgen van dit uitstel. Het 

uitstel kan ongewenste effecten hebben op het nationale of Europese level playing 
field. 

2. We stimuleren FinTech en laten zien wat mogelijk is binnen de concurrentieregels. 
Samen met collega toezichthouders willen we een evenwichtig regelgevend kader, 

http://www.euroforum.nl/financieel/congres-psd2-xs2a/
http://www.euroforum.nl/financieel/congres-psd2-xs2a/
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waarin alle publieke belangen (privacy, veilig en betrouwbaar betalingsverkeer en 
concurrentie) gewaarborgd zijn. 

Als u organisaties 1 tip mag geven omtrent de voorbereidingen op PSD2. Welke tip zou dat 
zi jn? 
Organisaties kunnen negatieve gevolgen ondervinden van het uitstel van de Nederlandse 
wetgeving. Ook gedrag van marktpartijen kan effect hebben op de toegang tot de markt. Wij 

ontvangen graag de signalen hierover zodat wij een goed beeld kunnen vormen van de 
gevolgen op innovatie en concurrentie. Als toezichthouder kunnen we dan gericht actie 

ondernemen.  

Reinier Pollmann, Voorzitter, AFM 

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten omtrent PSD2 die nu bij jullie 
(AFM) bovenaan de to-do list staan? 

Dat ondernemingen die nieuwe mogelijkheden van PSD2 gaan 
gebruiken in het (lange termijn) belang van consumenten en dat ze 

daarbij geen gebruik maken van zwakheden in de manier waarop 
mensen besluiten nemen over financiële zaken. Voorbeeld: PSD2-
services gebruiken om de consument te verleiden om een krediet te 

verkopen. 

Als u organisaties 1 tip mag geven omtrent de voorbereidingen op PSD2. Welke tip zou dat 
zi jn? 
Handel in lijn met de doelstellingen van PSD2 (open banking in het belang van de klant) en 
neem daar impliciete aannames van consumenten mee. Voorbeelden van die aannames: als 
ik toestemming geef om mijn betaalgegevens te delen: 

 Zullen die niet tegen mijn eigen belang in worden gebruikt, 

 Komen die niet bij partijen terecht waarvan ik dat niet wil, en 
 Welke inspanningen verwacht ik dan van partijen in die keten. 

We begrijpen dat dit lastige afwegingen zijn, maar de bescherming van je merk als 

‘vertrouwde bank of nieuwe dienstverlener’ en de civiel rechtelijke zorgplicht vereisen nou 
eenmaal zo’n afweging van ondernemingen. 

Michal Kalina, Rabobank 

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten omtrent PSD2 die nu bij jullie 

(Rabobank) bovenaan de to-do list staan? 
Helderheid verkrijgen van onze wetgever en toezichthouders over wat 

de gevolgen zijn van de vertraagde implementatie van de PSD2 in 
Nederland, en onze klanten die helderheid bieden. 
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 Onze betaalinitiatie- en rekeninginformatiedienst (API’s) zo snel mogelijk geschikt 
maken voor het uitrollen en hiervan leren. 

 Onze klanten een verbeterde controle bieden over hun data, en in het bijzonder het 
beheer van hun toestemmingen 

Als u organisaties 1 tip mag geven omtrent de voorbereidingen op PSD2. Welke tip zou dat 
zi jn? 

1. Als u nu nog moet beginnen, bent u te laat 
2. Verdiep u in de materie. In betalingsverkeer geldt: the devil is in the detail. So are the 

opportunities. 
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Opleidingen voor uw persoonlijke ontwikkeling 
 
Opleiding Project Control  
Voorkom dat uw projecten anders lopen dan verwacht en u voor onverwachte kosten komt te staan. 
Leer uw projecten optimaal te beheersen. Meer informatie 
 
Programma Management voor overheid en non-profit 
Programma Management is een manier van werken van de toekomst. Competenties op dit gebied 
horen in ieders CV thuis. Meer informatie  
 
Opleiding Data Protection voor Financials 
Leer hoe het verwerken van persoonsgegevens binnen financiële instellingen en de AVG in zijn werk 
treedt. Meer informatie 
 
Cursus Effectief subsidies  
Subsidies vinden, aanvragen, verkrijgen, benutten en behouden. Leer hoe u subsidies verwerft voor 
uw eigen project. Meer informatie 
 
Verkorte opleiding Risicomanagement en Gedragsverandering voor de overheid en non-profit 
Krijg concrete tools om een gedragsverandering te bereiken waardoor u risicobewustzijn creëert 
binnen uw organisatie. Meer informatie 
 
Opleiding Controller in de Zorg  
Leer hoe u als financial een proactieve rol vervult binnen uw organisatie om kwalitatieve en 
betaalbare zorg te realiseren. Meer informatie 
 
Controllersopleiding voor overheid en non-profit  
Deze verkorte controllersopleiding geeft u verdieping op financieel, bestuurlijk én 
bedrijfseconomisch terrein. Meer informatie 
 
Opleiding Financial Control  
Deze opleiding biedt u verdieping op zowel strategisch als bedrijfseconomisch terrein. Zo versterkt u 
uw professionaliteit binnen de organisatie. Meer informatie 
 
Verkorte opleiding Controller in het Onderwijs  
Deze verkorte opleiding Controller Onderwijs biedt u verdieping op financieel en bestuurlijk gebied 
in samenhang met de onderwijskern. Meer informatie 
 
Verkorte opleiding Public Control voor de ervaren (concern) controller 
Tijdens deze opleiding, speciaal ontwikkeld voor de ervaren (concern) controller gaat u aan de slag 
om uw strategisch rol binnen uw organisatie nog verder versterken. Meer informatie 
 
Verkorte Business Controllersopleiding  
Is uw rol aan het verschuiven naar business partner? Of heeft u de ambitie om zich hierop te gaan 
richten? Dan is deze opleiding precies wat u nodig heeft. Meer informatie 
 
Praktijktraining Integrated Reporting 
Ga nu aan de slag met Integrated Reporting en vertaal uw jaarverslag naar een Integrated Report. 
Meer informatie 
 

 
* Veel van bovenstaande opleidingen komen in aanmerking voor PE punten. 

https://www.euroforum.nl/financieel/project-control/?utm_source=ebook&utm_medium=ebookwinter&utm_campaign=70454
https://www.sbo.nl/financieel/programmamanagement-overheid-en-non-profit/?utm_source=ebook&utm_medium=ebookwinter&utm_campaign=70329
https://www.euroforum.nl/financieel/opleiding-data-protection-voor-financials/?utm_source=ebook&utm_medium=ebookwinter&utm_campaign=70397
https://www.sbo.nl/financieel/effectief-subsidies-verwerven/?utm_source=ebook&utm_medium=ebookwinter&utm_campaign=70052
https://www.sbo.nl/financieel/verkorte-opleiding-risicomanagement-en-gedragsverandering-voor-de-overheid-en-non-profit/?utm_source=ebook&utm_medium=ebookwinter&utm_campaign=70393
https://www.sbo.nl/financieel/controller-de-zorg/?utm_source=ebook&utm_medium=ebookwinter&utm_campaign=70365
https://www.sbo.nl/financieel/verkorte-controllersopleiding-voor-overheid-en-non-profit/?utm_source=ebook&utm_medium=ebookwinter&utm_campaign=70384
https://www.euroforum.nl/financieel/financialcontrol/?utm_source=ebook&utm_medium=ebookwinter&utm_campaign=70394
https://www.sbo.nl/onderwijs/opleiding-controller-onderwijs/?utm_source=ebook&utm_medium=ebookwinter&utm_campaign=70356
https://www.sbo.nl/financieel/verkorte-opleiding-public-control/?utm_source=ebook&utm_medium=ebookwinter&utm_campaign=70387
https://www.euroforum.nl/financieel/businesscontroller/?utm_source=ebook&utm_medium=ebookwinter&utm_campaign=70381
https://www.euroforum.nl/financieel/integrated-reporting/?utm_source=ebook&utm_medium=ebookwinter&utm_campaign=70012
https://www.euroforum.nl/financieel/pe-uren-pe-punten/?utm_source=ebook&utm_medium=ebookwinter&utm_campaign=68510
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Congressen: actualiteiten & netwerken! 
 
 

 

 
 

e-Identity Congres 
25 januari 2018 
Meer informatie 

 

 
 

Conferentie Goed voorbereid op PSD2 
8 maart 2018 
Meer informatie 

 

 
 

Customer Experience & Data Driven Innovation Event 
27 maart 2018 
Meer informatie 

 

 
 

Beyond Data Event 
29 maart 2018 
Meer informatie 
 

 

 
 

Congres Toekomst van het Betalingsverkeer  
19 april 2018 
Meer informatie  
 
  

 

https://www.euroforum.nl/financieel/de-toekomst-van-de-digitale-identiteit/?utm_source=ebook&utm_medium=ebookwinter&utm_campaign=70197
https://www.euroforum.nl/financieel/congres-psd2-xs2a/?utm_source=ebook&utm_medium=ebookwinter&utm_campaign=70010
https://www.euroforum.nl/financieel/next-finance/?utm_source=ebook&utm_medium=ebookwinter&utm_campaign=70385
http://www.smart-circle.org/beyonddata/?utm_source=ebook&utm_medium=ebookwinter&utm_campaign=70427
https://www.toekomstbetalingsverkeer.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=ebookwinter&utm_campaign=70368
https://www.euroforum.nl/financieel/de-toekomst-van-de-digitale-identiteit/?utm_source=ebook&utm_medium=ebookwinter&utm_campaign=70197
https://www.euroforum.nl/financieel/congres-psd2-xs2a/?utm_source=ebook&utm_medium=ebookwinter&utm_campaign=70010
https://www.euroforum.nl/financieel/next-finance/?utm_source=ebook&utm_medium=ebookwinter&utm_campaign=70385
http://www.smart-circle.org/beyonddata/?utm_source=ebook&utm_medium=ebookwinter&utm_campaign=70427
https://www.toekomstbetalingsverkeer.nl/?utm_source=ebook&utm_medium=ebookwinter&utm_campaign=70368

