
 

 

  
 

 
 
 
 

Inhoudelijke informatie Toon aan de Top sessies 

najaar 2019 

     DONDERDAG 19 SEPTEMBER  2019 
     Sturen op compliant en integer gedrag | Vistra Netherlands 

Docent: Mevr. C. (Christianne) Leenhouts  
 

     Christianne Leenhouts: Transformatie van gedrag & cultuur staat voor mij als consultant / 
coach centraal. Het begeleiden van individuen, teams, afdelingen en organisaties naar De 
Kern van de Zaak is wat ik het allerliefste doe op werkgebied en waar ik me in de afgelo-
pen 10,5 jaar bij PwC in heb gespecialiseerd. Bij de Kern van de Zaak word je professio-
neel begeleid in cultuurtransformaties, kun je terecht voor inspirerende teamsessies, kan 
je als leider even stilstaan om te bepalen waar het nu echt over gaat en kun je terecht 
voor individuele begeleiding als je vastloopt in patronen of gewoontes. Wat is voor jou de 
Kern van de Zaak? 
 
Wat je krijgt? Veel expertise over cultuur/gedrags-transformaties, een nuchtere en soms 
ook humoristische blik op de Zaak, diepe reflectie, verschillende perspectieven op jouw 
werkelijkheid en bovenal een liefdevolle en eerlijke aanpak. 
 
Een aantal van de gebruikte technieken (geaccrediteerd): Barrett waardenassessment, 
systemisch advies/werken, FIRO-B, Theory-U, en coachingsvaardigheden als voice dialo-
gue, RET en transactionele analyse. 
 
Daarnaast ben ik verbonden als docent aan The School of Life in Amsterdam. Bij The 
School of Life leer je alles wat je nodig hebt voor een prettig leven, maar wat je niet op je 
'gewone' school hebt geleerd. En ik blijf betrokken aan de VU waar ik de colleges ge-
drag/cultuur/leiderschap verzorg voor de compliance opleiding. 

 
Van 2008 tot mei 2019 als senior manager/adviseur verbonden aan PWC. 

 
 In dit college wordt onder meer ingegaan op de veranderkundige kijk op beïnvloeden van     

gedrag (het model van willen- kunnen- mogen), 
Purpose als kompas voor gedrag en cultuur en wat is de gewenste cultuur. In het eerste 
deel zal worden ingegaan op de verschillende theorieën, in het tweede deel 
gaat de groep aan de slag om voor de eigen praktijk invulling te geven aan de handreikin-
gen uit het eerste deel van dit college.  
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MAANDAG 14 OKTOBER 2019 
     Fiscale integriteitsrisico’s (Eng.) | PAO Leiden 

Docent: Dhr. J.A. (Arnaud) Booij 
 

Een van de themaonderzoeken van DNB betreft het thema fiscale integriteitsrisico's. Deze 
onderzoeken hebben een behoorlijke impact nu blijkt dat veel trustkantoren de fiscale in-
tegriteitsrisico's nog onvoldoende in kaart hebben gebracht. Dit leidt tot aanwijzingen en 
soms zelfs tot boeteoplegging. Trustkantoren dienen dit te voorkomen. 
 
In deze cursus wordt uiteengezet wat fiscale integriteitsrisico's zijn, hoe deze kunnen wor-
den gedetecteerd en welke mitigerende maatregelen er getroffen zouden kunnen wor-
den.  Dit zal gebeuren aan de hand van het door DNB gepubliceerde beleid, de regels om-
trent Mandatory Disclosure  en aan de hand van veel praktijk voorbeelden. 
 
Na de cursus hebben de deelnemers een goed inzicht wat er voor nodig is om fiscale inte-
griteitsrisico's te detecteren en er mee om te gaan en is men in staat een strategie te be-

palen ten aanzien van het omgaan met fiscale integriteitsrisico's. 
Om in te schrijven en voor meer informatie over deze sessie, klikt u hier. 
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DINSDAG 12 NOVEMBER 2019 
     Trust en Ethiek binnen het huidig juridisch kader | PAO Leiden 

Docent: Dhr. J. (Jeroen) van der Weide 
 

     Ter bescherming van de integriteit van financiële markten is de trustdienstverlening gere-
guleerd door middel van een vergunningenstelsel en een systeem van bestuursrechtelijk 
en strafrechtelijk toezicht (o.a. de op 1 januari 2019 in werking getreden Wet toezicht 
trustkantoren (Wtt) 2018 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van 
terrorisme (Wwft)). Daarnaast ligt de trustsector civielrechtelijk onder het vergrootglas 
via de route van het onrechtmatige daadsrecht ex art. 6:162 BW (o.a. schending van inte-
griteitsnormen) hetgeen onder meer kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. Aan 
welk wettelijk normenkader is de trustsector eigenlijk gebonden? En welke gevolgen zijn     

     er verbonden aan overschrijding van dit normenkader? Welke rol dient de trustsector te 
spelen in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)? Welke bron-
nen van soft law kunnen kwesties als eerlijk zaken doen, corporate governance, mensen-
rechten, arbeidsrechten en bescherming van de natuurlijke leefomgeving (milieu) inkleu-
ren? Bestaat er een wisselwerking tussen de softe MVO normen en het ‘harde’ bestuurs-, 
straf- en civielrechtelijk normenkader? Welke houding wordt van de trustsector in dit ver-
band verwacht in zijn functie van poortwachter? Een veelheid aan vragen komt onder het  

  



 

 

 
 
 
 
 
 huidige tijdsgewricht op de trustsector af. Tijdens de cursus zullen deze vragen worden 

geadresseerd en waar mogelijk van een passend antwoord worden voorzien.  
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MAANDAG 18 NOVEMBER 2019 
     Turnaroundmanagement, verandermanagement onder druk 2019 |  
 PAO Leiden 

Docent: Dhr. J.A.A. (Jan) Adriaanse 
 

De trustsector staat door sociaal-culturele, economische en politieke bewegingen onder 
druk om versneld te veranderen. Er is sprake van een algehele “mindset shift”.             
Turnaround management als methodiek biedt perspectief om ondernemingen krachtig 
en weerbaar te maken voor snel veranderende omstandigheden. 

Hoe zorgt u ervoor dat uw trustkantoor veranderingen succesvol uitvoert? Hoe ziet een 
goed (turnaround) veranderplan eruit? En hoe neemt u uw hele organisatie mee in het 
veranderproces? Om in te schrijven en voor meer informatie over deze sessie, klikt u 
hier.   
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WOENSDAG 20 NOVEMBER 2019 
     Data- en AI-gedreven waardecreatie: valt er nog iets te kiezen? (Eng.)        

| Vistra Netherlands 

Docent: Dhr. J.F.M. (Frans) Feldberg  
 

Frans Feldberg is hoogleraar Data-Driven Business Innovation aan de School of Business 
and Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is medeoprichter en directeur 
van ‘the Amsterdam Center for Business Analyitcs’ (www.acba.nl), een multidisciplinair 
onderzoeksinstituut op het gebied van big data, business analytics en data science (VU in-
stituut). ACBA werkt samen met een variëteit aan organisaties (profit en non-profit) aan 
big data, business analytics en artificial intelligence projecten. Frans is tevens mede-op-
richter van Data Science Alkmaar, een regionaal kennis- en innovatiecentrum op het ge-
bied van big data en kunstmatige intelligentie, waarin de gemeente Alkmaar, Vrije Univer-
siteit en het regionale bedrijfsleven intensief samenwerken.  
Als business consultant heeft hij ruime ervaring met de ontwikkeling en implementatie 
van ‘data & analytics driven’ bedrijfsmodellen, diensten en strategieën voor nationale en 
internationale ondernemingen. Frans geeft regelmatig lezingen over de invloed van (big) 
data en artificial intelligence op ondernemingen en de samenleving. In een recente TEDx  

http://acba.nl/


 

 

 
 
 
 
 
presentatie legt hij aan de hand van ‘the economics of artificial intelligence’ uit hoe kunst-
matige intelligentie een bijdrage kan leveren aan het realiseren van de ‘UN sustainable 
development goals’. 

  
In zijn college gaat Frans Feldberg in op het ‘Waarom, Wat, en Hoe’ van big data en da-
tagedreven business model innovation. Hoe is de wereld, als het om data  gaat, de laatste 
jaren veranderd? Waarom zijn big data, business analytics en kunstmatige intelligentie 
belangrijke digitale innovaties die hoog op menig managementagenda staan en waarom 
investeren organisaties aanzienlijk in big data en data science? Hoe kunnen organisaties 
de kansen benutten, waarde met data en artificial intelligence creëren? Wat zijn de mo-
gelijkheden om bestaande business modellen te verbeteren, en nieuwe  datagedreven 
business modellen te ontwikkelen? Aan de hand van inspirerende voorbeelden wordt uit-
gelegd dat big data en artificial intelligence  ‘disruptive innovations’ zijn die grote conse-
quenties voor het verdienmodel van veel organisaties kunnen hebben. 
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DINSDAG 26 NOVEMBER 2019 

     Spanningen bij juridische verantwoordelijkheid  
Juridische nachtmerries (Eng.) | Vistra Netherlands 

Docent: Dhr. B. (Bastiaan) Kemp 
 

Lawyer (Senior Associate) bij Loyens Loeff, Assistent Professor bij de Universiteit van 
Maastricht 
 
Bastiaan Kemp, advocaat, is lid van de ‘Litigation & Risk Management practice group’. Hij 
is gespecialiseerd in ondernemingswetgeving, inclusief ondernemingsbestuur en onder-
nemingsprocesvoering. Bastiaan adviseert en vertegenwoordigt bedrijven en vennoot-
schappen in wettelijke procedures in diverse zaken, inclusief geschillen met shareholders,  
arbitrage en bestuurdersaansprakelijkheid.  
 
Bastiaan combineert zijn werkzaamheden met een part-time positie als assistent profes-
sor ‘Corporate law’ bij Maastricht University en Erasmus School of Law. Hij heeft ook een   
positie als vice-academisch bestuurder bij het Instituut voor Ondernemingsrecht, Onder-
nemingsbestuur en Innovatiebeleid. Bastiaan is ook lid van de redactie van het Maand-
blad voor Ondernemingsrecht. 
 
Bastiaan publiceert regelmatig stukken in wetenschappelijke bladen en geeft les in zowel 
ondernemingsrecht als ondernemingsbestuur. Hij is lid van de verenigingen voor bedrijfs-
recht, ondernemingsrecht, ondernemingsprocesvoering en arbitrage.  
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     DONDERDAG 12 SEPTEMBER EN DONDERDAG 10 OKTOBER  2019 
     Tech @ Trust: 2 ronde tafel sessies (Eng.)| Vistra Netherlands en TMF     

Netherlands 
 
   Het gehele event bestaat uit 3 onderdelen (de voertaal is Engels): 

Een Ronde Tafel bijeenkomst op 12 september 2019 | locatie: Vistra in Amsterdam ter 
voorbereiding op het event van 3 oktober 2019 (ontbijtsessie van 8.00 tot 10.00 uur) 

Het event/conference op 3 oktober 2019 | locatie: Circl ABN AMRO in Amsterdam (van ca. 
15.30 uur tot ca. 20.00 uur inclusief diner) met medewerking van verschillende Fintechs en 
Don Ginsel (Founder Holland Fintech) als dagvoorzitter 

Een Ronde Tafel bijeenkomst (evaluatie) op 10 oktober 2019 | locatie: TMF in Amsterdam 
nabespreking en voorbespreking voor het vervolg (ontbijtsessie van 8.00 tot 10.00 uur) 

 

 


