Governance, Risk & Compliance Workshop
Georganiseerd door MBDadvice BV in samenwerking met de Executive
Master of Finance and Control van de Rijksuniversiteit Groningen
Governance, Risk & Compliance (GRC) is een management framework dat
organisaties en processen integreert op basis van interne doelstellingen/bedrijfsstrategie en doelstellingen, wettelijke voorschriften en de verschillende stakeholder
belangen. De 2-daagse workshop laat zien hoe organisaties hun risico management
structuren kunnen opzetten om maximaal te profiteren van hun business
mogelijkheden terwijl de risico’s beheerst worden.
Deze workshop heeft als centraal thema:
Wat wordt van de GRC functionaris verwacht?
Ondermeer zullen de volgende thema’s aan de orde komen:
- Mijn directie verwacht dat het controle framework effectief en efficient is ingericht
- Mijn directie verwacht dat wij ze vertellen wat ze nog niet weten
- Iedereen verwacht dat corporate governance codes worden nageleefd
- We begrijpen de positieve en negatieve drijfveren/gedragingen van stakeholders
Hierbij zal door ervaren sprekers ruime aandacht worden gegeven aan actuele
voorbeelden. Ook is door de diversiteit van de sprekers met een achtergrond uit de
universitaire wereld, het bedrijfsleven, de semi-overheid en adviespraktijk, getracht
een zo breed mogelijk perspectief te geven van wat er op GRC gebied plaatsvindt.
Het aantal deelnemers is beperkt waardoor een ieder ten volle kan profiteren van de
kennis van zowel de sprekers als de deelnemers zelf.
De workshop zal plaatsvinden op woensdag 9 en donderdag 10 mei in hotel ‘t
Paviljoen te Rhenen, Grebbeweg 103-105 (telefoon 0317-619003), inclusief een diner
en overnachting. U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier per email of post
in te sturen.
Deelname aan deze workshop levert u 10 PE (permanente educatie) punten op.
namens
Hans van Moorsel, Partner MBDadvice
Dirk Swagerman, Directeur EMFC Groningen
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Governance, Risk & Compliance Workshop
Sprekers
- Dirk Swagerman is hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Groningen met
als leeropdracht Controlling. Daarnaast verleent hij management adviezen
aan een groot aantal ondernemingen en instellingen. Hij bekleedt diverse
commissariaten en is bestuurslid van pensioenfonds PME.
- Hans van Poppel heeft gewerkt voor Shell en Stork in senior financiële
functies en heeft aan de basis gestaan van de introductie van het Shell Control
Framework. Hij is deskundige op het gebied van Corporate Governance.
- Ton Franssen (NS), Kees Jan van Dolder (SPF Beheer) en Willem ‘s
Jacob (Alliander) zulen vertellen over hun ervaringen op het gebied van risk
management in hun organisaties inclusief de uitdagingen waar zij dagelijks
mee te maken hebben.
- Hans van Moorsel is partner bij MBDadvice en doceert aan de
Rijksuniversiteit Groningen; tevens adviseert hij bedrijven en organisaties na
een lange financiële carriere bij Shell.
-Martin van Staveren adviseert vanuit VSRM publieke, private en project
organisaties over effectiever omgaan met onzekerheid. Hij is gepromoveerd
aan de Universiteit Twente op de implementatie van risicomanagement in
organisaties en doceert aan diverse instellingen.
- Armand Lumens (Global Internal Audit Manager) en Rui Bastos (Global IT
Audit Manager) beide werkzaam bij Shell, hebben in hun drive om best in
class te worden diverse stappen doorlopen. Hoe meet je best in class; welke
management informatie is van belang; hoe draagt continuous auditing en data
analytics bij aan de efficientie van de organisatie?
Programma
Dag 1: Start om 09.30: introductie en doelstellingen van de workshop; van
Tone at the Top naar Risico Management. In de avond aperitief en diner.
Dag 2: Start om 09.30 met reflectie vorige dag; van Control Framework en
Compliance naar Best Practice en Efficiency. Einde om 17.30.
Prijs
De trainingskosten bedragen € 1500 exclusief BTW en inclusief de kosten voor
lunch, diner en overnachting.
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Inschrijfformulier Workshop
Governance, Risk & Compliance
Op woensdag 9 en donderdag 10 mei 2012
Locatie: Hotel ‘t Paviljoen, Grebbeweg 103-105 3911 AV te Rhenen
Voorletters en Voornaam ...........................................................
Tussenvoegsel en Achternaam ...................................................
Titel ..................... Functie.......................................................
Telefoon Werk ....................... Mobiel ........................................
Bedrijf/Organisatie....................................................................
Adres/Postbus .........................................................................
Postcode .................... Plaats....................................................
Code voor factuur herkenning.....................................................

E-mail: info@mbdadvice.com of hansvanmoorsel@mbdadvice.com
Post: MBDadvice Bezuidenhoutseweg 351B 2594 AR Den Haag
Telefoon: 0615139001 (Hans van Moorsel) of 0626018513 (Dirk Swagerman)
Opmerkingen (eventueel uw wensen tav. maaltijd/diner)
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