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Inhoudelijke informatie Toon aan de Top sessies 

voorjaar 2020 
 

DINSDAG 4 FEBRUARI 2020 
     Spanningen bij juridische verantwoordelijkheid - Juridische nachtmerries 

(Eng.) | TMF Group Netherlands B.V., Amsterdam 

Docent: Dhr. B. (Bastiaan) Kemp 
 

Advocaat (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 parttime positie als assistent professor 
‘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.  
 
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪  

DINSDAG 3 MAART 2020 
     Cybersecurity aan de bestuurstafel (bestuurlijke proces versus IT 

werkelijkheid) (Eng.)| TMF Group Netherlands B.V., Amsterdam 

Docent: Dhr. J. (Jan) Matto 
 

     Cybersecurity gaat over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is een 
maatschappelijk thema en verdient aandacht op alle niveaus van een organisatie en zeker 
ook op het hoogste bestuurlijke niveau. Cybersecurity gaat niet alleen om directe 
business, compliance en reputatie risico’s van de eigen organisatie. Het gaat ook over 
gegevens van klanten en bescherming van hun belangen. De overheid ziet cybersecurity 
risico’s als bedreigend voor de economie en onderkend ook de maatschappelijk negatieve 
effecten.  

 



 

Secretariaat: Prinses Margrietplantsoen 33, 2595 AM Den Haag | Tel: +31 (0)85 – 0240 058 | E-mail: info@hollandquaestor.nl | 
www.hollandquaestor.nl 

 

 
 
 
  
 

Het gevolg zijn aanvullende wet- en regelgeving zoals de AVG, de Wet Beveiliging 
Netwerken en Informatiesystemen (Wbni) en de cybersecurity act. Veel cybersecurity 
risico’s van organisaties zijn via het internet in alle openbaarheid zichtbaar.  

 
     Helaas wordt deze IT werkelijkheid te veel over het hoofd gezien en ligt er een dominante 

focus op managementprocessen en procedurele maatregelen. Het gevaar hiervan is dat 
de compliance risico’s worden beheerst, maar niet de cyberscecurity risico’s van de IT 
werkelijkheid. In deze sessie wordt niet alleen ingegaan op cybersecurity risico’s, de 
compliance en procedurele maatregelen, maar wordt ook een doorkijk gegeven in de IT 
werkelijkheid achter cybersecurity. 

 
Jan Matto is partner bij Mazars en verantwoordelijk voor de IT audit en IT advisory 
activiteiten. Hij beschikt over jarenlange ervaring met onderzoek en advies naar 
datalekken, cyber security en privacy bescherming, zowel in de private als in de publieke 
sector. 
   

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪  

     DINSDAG 31 MAART  2020 
     Leiderschap in een wereld met veranderende perspectieven: hoe blijf je 

dicht bij jezelf | IQEQ Amsterdam 

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. 
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 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 ben ik als senior manager/adviseur verbonden aan PwC. 

 
In dit college wordt onder meer ingegaan op wat er nodig is aan leiderschap in deze tijd 
en van verandering, toenemende digitalisering en complexiteit. Tevens zal de relatie 
worden gelegd naar de cultuur van de organisatie waarbij we voortborduren op de Tadt 
najaar 2019 over de Purpose als kompas voor gedrag en cultuur.  
 
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

     MAANDAG 6 APRIL 2020 
     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 
integriteitsrisico'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 
worden gedetecteerd en welke mitigerende maatregelen er getroffen zouden kunnen 
worden. Dit zal gebeuren aan de hand van het door DNB gepubliceerde beleid, de regels 
omtrent 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 
integriteitsrisico's te detecteren en er mee om te gaan en is men in staat een strategie te 

bepalen ten aanzien van het omgaan met fiscale integriteitsrisico's. 
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DONDERDAG 16 APRIL EN MAANDAG 25 MEI 2020 
     Axveco Integriteitsrico’s in relatie tot machine learning (Eng.) | IQEQ 

Amsterdam 

Docent: Dhr. A. (Alex) Dowdalls 
 

     Situatie 
  De Nederlandse grootbanken zijn een initiatief gestart om structureel samen te werken in 

hun strijd tegen integriteitsrisico’s in het betalingsverkeer. In hun poortwachter functie 
wordt van de banken verwacht dat zij transacties kunnen identificeren die verband 
houden met (onder andere) terrorisme, witwassen, sanctieomzeiling, corruptie, fraude en 
belastingontduiking. 
Het initiatief is erop gericht om data te delen die tot nu toe alleen per instelling 
beschikbaar was. Met collectief pooling van data en een combinatie van ‘rule based’ en 
‘machine learning’ controle is een betere aanpak van integriteitsrisico’s mogelijk. 
De aard van transacties bij de grootbanken verschillen wel met die in de trustsector. De 
grootbanken kennen een (zeer) groot aantal lokale en kleine transacties naast het 
internationale zakelijke verkeer. De trustsector kent daarentegen een relatief kleiner 
aantal maar complexer set van transacties en handelingen. Het risicoprofiel is dus anders. 
Een monitoring aanpak is erop gericht om transacties of handelingen te identificeren met 
een verhoogd risicoprofiel die verder onderzocht moeten worden.  
 
Hoe accurater het identificeren plaatsvindt, hoe effectiever en efficiënter de opsporing 
verloopt. Het probleem is dat toepassing van een te eenvoudig set van regels te veel 
‘false positives’ genereert die een overmaat aan onderzoek vergen. Dit leidt naar hoge 
kosten, een weinig effectief monitoring en het risico van boetes als blijkt dat malafide 
transacties toch hebben kunnen plaatsvinden. 
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Doelstelling Toon aan de Top sessies 
Met de Toon aan de Top sessies wil Holland Quaestor het kennisniveau met betrekking 
tot identificatie en behandeling van integriteitsrisico’s van RvB/RvC niveau executives in 
de sector verhogen. Hiertoe stellen wij de volgende doelen voor: 
1. Bewustzijn verhogen van integriteitsrisico’s in de trustsector. 

o Trends en ontwikkelingen in integriteitsrisico’s. 
o Verwachtingen vanuit toezicht en de maatschappij over financiële instellingen. 
o Aard van het probleem doorgronden. 

2. Review huidige good practice in het beteugelen van integriteitsrisico’s. 
o Welke technieken worden nu ingezet en met welke resultaat? 
o Gebruik van ‘Rule based’ en ‘machine learning’ georiënteerd monitoring. 
o Randvoorwaarden voor succes. 

   3. Inleiding in machine learning voor transactiemonitoring. 
o Waarom machine learning? 
o Wat is dit en hoe verschilt het van conventionele technieken? 
o Hoe hiermee om te gaan? 

4. Sectoraal en individuele acties. 
o Wat kan elke instelling zelf ondernemen? 
o Is actie gewenst c.q. noodzakelijk op sectorniveau? 

 
De invulling van deze Tadt wordt op maat gemaakt. Ter voorbereiding heeft Alex 
Dowdalls met 4 HQ leden interviews. 
Het aantal deelnemers voor deze Toon aan de Top per sessie is 12 deelnemers. De 
deelnemer heeft bij voorkeur een MT functie of daaraan gelijkwaardige functie met 
beslissingsbevoegdheid en kennis over bedrijfsprocessen. 

 
Alex is founder en Partner bij AXVECO - een consultingbedrijf gefocused op het helpen 
van organisaties om te innoveren op een duurzame manier. Activiteiten zijn consulting, 
training en implementeren van Blockchain en AI gebaseerde oplossingen. 
 
Alex heeft meer dan 25 jaar ervaring in Management Consulting and Ventures, ook als 
Managing Director a.i. bij Protiviti en als lid van het Management Team bij PA Consulting 
waar hij de ‘International Banking Sector’ en het ‘Netherlands Financial Services teams’ 
geleid heeft. Alex is gastdocent bij Nyenrode, NIBE/SVV/Computrain en andere instituten. 
Hij is ook mentor bij startups in de ‘Yes! Delft (TU Delft) tech start validation lab’. Zijn 
specialiteiten zijn innovatie, onderneming, begrijpen van digitale technology zoals 
blockchain en AI en organisaties “fit for the future” maken.  
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