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“Het gaat hier om ons leiderschap 
als kennisintensieve organisatie, 
met dank aan klanten, strategische 
samenwerkingspartners, Raad van 
Advies en alle collega’s” - Frank Verschuren, 

Partner AethiQs
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De
sprekers
De Partners en professionals van AethiQs delen hun kennis en 
de laatste inzichten op een thema met u. Bij een aantal thema’s 
hebben ook onze samenwerkingspartners, externe deskundigen 
en leden van onze Raad van Advies een leidende rol. Wij laten 
per thema dé specialist aan het woord om samen met u een 
enerverende middag te beleven. Wat houdt u bezig én wat zet u 
op de agenda voor de bestuurlijke cyclus van 2021?



01 oktober ERB in de praktijk

08 oktober Zin en onzin van ALM in de nieuwe wereld

09 oktober Datamanagement in de Gezondheidszorg

12 oktober IT risicomanagement: wat kunnen pensioenfondsen 
leren van verzekeraars en ziekenhuizen?

13 oktober Compliance bereidheid

14 oktober Leidt het Pensioenakkoord tot een actuariële en 
bestuurlijke reset?

15 oktober Zin en onzin van Three lines of Defence?!

26 oktober Risicomanagement voor bestuurssecretarissen en 
bestuursadviseurs

27 oktober InsurTech: het begint met een visie op data

28 oktober De ultieme transitie: van huidig naar nieuw 
pensioenstelsel!

29 oktober Datamanagement voor de pensioensector

29 oktober Leiderschap voor Maatschappelijk Relevante 
organisaties en haar bestuurders
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“Ik geloof in relevantie en dat data 
hier een essentiële rol inneemt 
voor maatschappelijk relevante 
organisaties” - Sandjai Bhulai, 

Hoogleraar Business Analytics, Vrije Universiteit 
Amsterdam. Lid Raad van Advies AethiQs 
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Wij geloven in het  
delen van kennis

Kennis kun je delen, zonder deze kwijt te raken is een van 
onze overtuigingen. Wij geloven erin dat kennis relevant 
moet zijn. Als strategische relevantie-adviseurs staan wij 
dicht bij de klant om ze te helpen bij maatschappelijke 
relevantie vraagstukken. Wij willen de klant écht kennen 
en gaan daarom verder dan alleen woorden of getallen 
op papier. Wij voelen ons verantwoordelijk voor het 
resultaat tot het einde, ook als het even niet meezit. Wij 
krijgen energie door het delen van onze kennis, zodat 
ons antwoord écht een bijdrage gaat leveren aan de 
doelstelling van de klant.

Uw AQ verhogen…
Wij verbinden vanuit onze drive professionals uit 
verschillende sectoren. Wij werken voor klanten in 
maatschappelijke en niche sectoren, waarbij wij de taal 
en eigenaardigheden van de sector begrijpen. Daarbij 
ligt de kracht van ons antwoord in eenvoud, omdat 
onze relevantie blijkt uit onze cross sectorale kennis 
en ervaring. De ene sector is nu eenmaal verder op een 
bepaald vlak dan de ander. Cross-sectoraal van elkaar 
leren is wat wij stimuleren, door het samenbrengen van 
evenknieën op een bepaald thema.

Wij geloven erin dat wij, door het delen van kennis, helpen 
om de Attitude Quotiënt (AQ) te verhogen van bestuurders 
en andere professionals in organisaties. Deelt u mee om te 
kunnen vermenigvuldigen?

Drie keer liefde…
Liefde gaat verder dan het alleen goed willen doen. Het 
gaat over eigenaarschap, energie, samen, partnerschap en 
delen waar je goed in bent, het gaat over maatschappelijk 
verantwoord leiden. Wij geloven in liefde voor de klant (1), 
door als trusted advisor voor en met u te werken. Liefde 
voor het vak (2), door echt de laatste stand van kennis en 
innovatie te kennen en daar waar kan te initiëren. Liefde 
voor jezelf (3), door zelfreflectie te hebben en te begrijpen 
waar je goed in bent en waarin niet.

Wij staan open voor en in verbinding met onze klanten, 
beroepenveld en onze eigen collega’s. Het gaat hier om 
ons leiderschap als kennisintensieve organisatie.
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De eigenrisicobeoordeling 
in de praktijk
Kernboodschap
De aftrap was op 1 oktober met als onderwerp “ERB (de eigenrisicobeoordeling) in de 
praktijk”. Steven Verschuren was een van de twee moderators van deze ronde tafel. De 
ERB heeft als doel om robuuste, toekomstgerichte en toekomstbestendige strategische 
besluitvorming te realiseren en bij te dragen aan doelmatig risicobeheer. Vanuit onze 
maatschappelijke betrokkenheid hebben wij een ERB e-Handboek opgesteld waarin een 7 
stappenplan centraal staat. Dit stappenplan werd toegelicht en bediscussieerd.

01 oktober

Steven Verschuren
Partner AethiQs

Vijay Gangadin
Partner AethiQs

Key take aways
1. Zorg dat de ERB echt van het bestuur wordt, geen theoretische exercitie.
2. Structuur aanbrengen helpt daarin: complexiteit terugbrengen tot essentie.
3. Relevante scenario’s vanuit het risicoprofiel van het fonds.
4. Oefenen! Start niet te complex, blijf bij de essentie.
5. Tooling om proces te faciliteren, niet andersom.

Cross-sectoraal kennis delen is ook van toepassing op de ERB!

https://aethiqs.nl/de-essentie-van-de-eigenrisicobeoordeling/
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De zin en onzin van ALM 
in de nieuwe wereld
Kernboodschap
De tweede sessie vond precies een week later plaats. Ook hier was Steven
Verschuren een van de twee moderators. De ALM is sinds jaar en dag een
herkenbaar instrument binnen de pensioensector voor de afweging van kansen en
risico’s binnen het financiële domein. De wereld verandert echter in hoog tempo.
De Eigenrisicobeoordeling (ERB) heeft haar intrede gedaan bij pensioenfondsen.
Bovendien staat de sector aan de vooravond van een nieuw pensioenstelsel, wat
zorgt voor nieuwe dilemma’s binnen het financieel management van fondsen en
voor een verandering in perspectief van het collectief naar het individu. Hoe past
het ALM-proces binnen deze nieuwe werkelijkheid? En hoe zorgt u ervoor dat u
ook onder het nieuwe stelsel uw ALM-keuzes aan de deelnemer kunt uitleggen
en verantwoorden? 

08 oktober 

Key take aways
1. Bij een ALM-studie is sprake van een open norm waar het bestuur 

op basis van een eigen visie invulling aan kan geven.
2. Kernwoorden van het nieuwe stelsel zijn deelnemersperspectief, 

transparantie, communicatie, kortere termijn en door de 
toezichthouder voorgeschreven scenariosets.

3. De kern van scenariomanagement en de ERB is het op een 
integrale manier meenemen van relevante en zelfgekozen 
financiële en niet-financiële scenario’s in de strategische 
beleids- en strategische risicomanagement cyclus.

4. In de huidige vorm is de ALM-studie daarom niet meer relevant  
in de ‘nieuwe wereld’.

5. Scenariomanagement tooling faciliteert het proces van het 
bestuur (en niet andersom), is interactief en transparant.

Steven Verschuren
Partner AethiQs

Jochem Sluis
Partner AethiQs 
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HELAAS VOLGEBOEKT

Wij waren in twee weken volledig uitverkocht. 

Boek nu uw plaats voor 2021 op: 

www.Roundtober.nl
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Datamanagement  
in de Gezondheidszorg

09 oktober 

Egge van der Poel
Executive professor TIAS, 
Academic Director JADS

Mark Verschuren
Partner AethiQs 

Jochem Sluis
Partner AethiQs 

Key take aways
1. Creëer een organisatie brede visie op het onderwerp data 

en datamanagement.
2. Innovatie op basis van data in de primaire processen 

gaat moeilijk van de grond komen zonder een visie op 
datamanagement van de top.

3. Organiseer een data-bewustzijn sessie in uw organisatie.
4. Heldere afspraken over eigenaarschap, taken en 

verantwoordelijkheden binnen verschillende echelons in 
de organisatie zijn cruciaal. Van RvT, RvB tot en met het 
primaire proces. 

5. Creëer een doorlopend proces met attentie voor de issues 
ten aanzien van de Data Governance, Datastrategie, Data-
bewustzijn en Dataprocessen.

Kernboodschap
‘Toekomstbestendige zorg bestaat niet zonder 
adequaat datamanagement!’ Dat was de uitkomst 
van deze Roundtober na een interactieve sessie vol 
theorie én praktijk. Onder bezielende leiding van 
Egge van der Poel - o.a. executive professor Tias en 
clinical data scientist Erasmus MC - bespraken wij 
de concepten ‘data’ en ‘datamanagement’.  
Collega’s Jochem Sluis en Mark Verschuren 
deelden de belangrijkste uitgangspunten voor een 
succesvolle implementatie en voorbeelden uit hun 
dagelijkse praktijk. 



“Data en digitalisering om de patiënt, 
om de mens achter de ziekte heen 
organiseren is een essentiële stap om 
de mens stevig in het leven te kunnen 
laten staan” - Egge van der Poel,

Executive professor TIAS, Academic Director JADS
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IT risicomanagement: Wat kunnen 
pensioenfondsen leren van 
verzekeraars en ziekenhuizen?

12 oktober 

Tom Bakker
Director AethiQs

Vijay Gangadin
Partner AethiQs

Ed de Myttenaere
CIO bij Noordwest 
Ziekenhuisgroep

Key take aways
1. Het IT risico managen moet vast onderdeel zijn van de risicoparagrafen en 

risico-opinies.
2. Gezien alle snelle veranderingen zouden fondsen, frequenter dan nu, zich 

moeten laten adviseren om het IT risico. AethiQs heeft hiervoor een IT 
vragenlijst voor bestuurders gemaakt (deze is kosteloos op de vragen).

3. Bepaal op voorhand (ex-ante) het IT risicoprofiel, zodat je achteraf altijd 
kunt toetsen.

4. Creëer meerdere momenten in het jaar om het IT risico te monitoren: o.a. 
SLA, NFR, ISAE en Incidentenrapportages.

5. Leer hoe andere sectoren, die ook veel uitbesteden, hun IT partners 
monitoren en evalueren.

5. Creëer een doorlopend proces met attentie voor de issues ten aanzien van 
de Data Governance, Datastrategie, Databewustzijn en Dataprocessen.

Kernboodschap
Het IT dossier kent, net als de andere dossiers aan de bestuurstafel 
als beleggingen, risicomanagement en actuariaat, zijn eigen taal en 
begrippenkader. Het IT domein is in een aantal jaren uitgegroeid tot 
een prominent onderdeel van het verandervermogen van fondsen 
en uitvoerders. Mede in het licht van het pensioenakkoord is IT een 
cruciaal onderdeel om inzicht te geven aan de deelnemers. Veel 
fondsen en uitvoerders kunnen dit nu nog niet. Hiernaast is het 
cruciaal om de data die fondsen en uitvoerders in hun/onder beheer 
hebben goed te bewaken tegen inbraken van buiten. De wereld van 
identiteitsfraude en randsomware is inmiddels een verdienmodel 
geworden. Een datasheet van een pensioendeelnemer is veel waard! 
Dit maakt wederom dat het IT dossier meer dan nu het geval is, 
aandacht krijgt. 



“Cybercrime is een verdienmodel 
geworden. Wat is de waarde van 
uw datasheet?” - Ed de Myttenare, CIO 

Noordwest Ziekenhuisgroep
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Compliance bereidheid

13 oktober 

Key take aways
1. De compliance functie is een verplichte 

sleutelfunctie voor verzekeraars en andere 
financiële instellingen, maar (nog) niet voor 
pensioenfondsen.

2. De verantwoordelijkheid voor compliance ligt 
bij de organisatie zelf en niet alleen bij de 
compliance functie.

3. Maak van compliance geen papieren tijger, 
maar besteedt aandacht aan de (werking van) 
processen ter implementatie van wetten  
en beleid.

4. Doorlopend aandacht voor compliance 
bewustzijn helpt bij het bevorderen van gewenst 
gedrag en cultuur en het handelen naar de 
‘geest’ van de wet.

5. Data driven compliance faciliteert het gericht 
monitoren en toetsen.

Kernboodschap
Onder compliance verstaan wij zowel wettelijke compliance 
(regulatory compliance) als integriteitscompliance (integrity 
compliance). Het bevorderen van compliance draagt bij aan het 
waarborgen van goed bestuur en een beheerste en integere 
bedrijfsvoering. Binnen het wettelijk kader kan zelf invulling 
worden gegeven aan de compliance functie vanuit de eigen 
relevantie. In onze visie helpt het aanbrengen van structuur om 
compliance in te bedden in de organisatie en terug te brengen 
tot de essentie. Het is daarbij cruciaal dat de compliance 
functie samenwerkt met andere organen en niet op zichzelf 
staat. Om compliance onderdeel te maken van de totale 
beleidsstructuur en ervoor te zorgen dat het compliance beleid 
past binnen de algemene beleidsuitgangspunten, kan worden 
aangesloten bij de strategische beleidscyclus. Het vaststellen 
van de compliance bereidheid als vertrekpunt is een eerste stap 
hierbij en draagt bij aan het creëren van samenhang.

Kristle Jessurun
Management Consultant 

AethiQs

Loubna Haddad
Management Consultant 

AethiQs

Rob van Eijbergen
Hoogleraar integriteit

Vijay Gangadin
Partner AethiQs



“Compliance en integriteit 
zijn kernwaarden voor elke 
organisatie en een license 
to operate” - Rob van Eijbergen, 

Hoogleraar integriteit,  
Vrije Universiteit van Amsterdam
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Performance

Conformance

Socialformance
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Leidt het Pensioenakkoord 
tot een actuariële en 
bestuurlijke reset?

14 oktober 

Frank Verschuren
Partner AethiQs 

Key take aways
1. Investeer in educatie en wel vanaf vandaag.
2. Streef naar (zoveel mogelijk) uniformiteit.
3. Opzet governancestructuur kritisch bezien.
4. Netto-profijt beginsel heroverwegen.
5. Risicohouding en rendement toedelingsmechanisme.

Adri van der Wurff
Bestuurder en toezichthouder

Kernboodschap
Samen met Adri van der Wurff stonden wij in de Roundtober nummer 
6 vanuit een positief kritische houding stil bij een aantal facetten 
van het pensioenakkoord. Een Roundtober met de pakkende titel: 
Leidt het Pensioenakkoord tot een actuariële en bestuurlijke 
reset? Het huidige pensioencontract gebaseerd op onverwachte 
onzekerheid wordt straks ingewisseld voor een pensioencontract met 
een verwachte onzekerheid. Waar moeten wij in de uitwerking extra 
aandacht aan besteden en hoe gaan wij het vertrouwen terug winnen 
van de deelnemers. De sessie sloot af met vijf kernboodschappen.



“Pensioenfondsen zijn 
belangrijke sociale 
instituties!” - Adri van der Wurff,

Bestuurder en toezichthouder
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Zin en onzin van  
Three lines of Defence?!
Kernboodschap
Het Three Lines Model werkt goed mits effectief geïmplementeerd. 
Indien het model niet goed is geïmplementeerd ontstaat schijnzekerheid. 
Daarbij kan te veel focus op het model afleiden van de essentie; het juist 
inrichten van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden omtrent 
risicomanagement. Het is in onze visie daarom beter om te spreken over 
Risk Governance. In een effectief ingerichte Risk Governance is er verbinding 
tussen de activiteiten van de organisatieonderdelen, de doelstellingen van 
de organisatie en de externe omgeving. Kortom, alle wagonnetjes op het 
juiste spoor en achter één locomotief.

15 oktober 

Ivo Franssen
Partner AethiQs 

Key take aways
1. Het Three Lines Model is geen garantie dat een organisatie wordt blootgesteld 

aan materiële risico’s buiten de risicobereidheid.
2. Het Three Lines Model kan afleiden van de essentie (verdeling taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden omtrent risicomanagement). 
3. Risk Governance draait om besluitvorming via mandateren en delegeren.
4. De assurance keten moet expliciet geïntegreerd worden in het model.
5. Een goed ingerichte Risk Governance resulteert in betere besluitvorming door 

countervailing power.

Het gaat om Risk Governance, waarbij de 
essentie gaat om mandateren en delegeren. 1 3

1

3

2

2

Vijay Gangadin
Partner AethiQs



Risicomanagement voor bestuurssecretarissen en 
bestuursadviseurs

Komt nog

Foto van Sharita opnemen, zie site
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Risicomanagement voor 
bestuurssecretarissen  
en bestuursadviseurs
Kernboodschap
Er is sprake van functiedifferentiatie door de jaren heen 
van de rol van bestuurssecretaris/bestuursadviseur 
(bs/ba). In onze visie maken wij een onderscheid in vijf 
volwassenheidsniveaus binnen deze functiedifferentiatie. 
Afhankelijk van de organisatiecultuur en behoefte is de rol 
van bestuursadviseur eentje met een grote relevantie voor 
raden van bestuur en beleidsbepalers. De toegevoegde 
waarde ligt (1) bij het versterken van het bestuurlijke 
proces (afdelingen, commissies, personen zijn gehoord 
en betrokken) en (2) het besluitvormingsproces (de juiste 
gremia hebben input geleverd, zodat er een gedragen, 
duurzaam besluit genomen kan worden) als geheel. Hoe 
hoger in volwassenheidsniveau de functie wordt ingevuld 
des te materiëler er sprake is van informele beïnvloeding 

van de bs/ba naar de beleidsbepalers. Deze zogenaamde 
‘thermometer functie’ is een belangrijke verbindingsrol 
voor bestuurders om te besturen.

Het proces van risicomanagement maakt integraal 
onderdeel uit van zowel de governance (bestuurlijke 
inrichting) als een goede integrale besluitvorming. Het 
samenspel van deze twee elementen is een essentiële 
rol voor de bs/ba vanuit bestuurlijk risicomanagement 
bezien. De bestuurssecretaris moet niet het werk van de 
(risico)specialisten opnieuw doen, maar wel zorgdragen 
dat de beleidsbepalers goede besluiten kunnen nemen op 
basis van volwaardige stukken. Risicomanagement is dan 
onlosmakelijk verbonden vanuit inhoud en proces.

26 oktober 

Vijay Gangadin
Partner AethiQs

Sharita Kuhlmann
Directiesecretaris 

Key take aways
1. 3 * 33,33 % als drie-traps-raket voor pragmatische 

besluitvorming (doel, performance, risico).
2. De functiedifferentiatie van bs/ba is in te delen naar vijf 

volwassenheidsniveaus.
3. De bs/ba heeft als niet specialist wel grote toegevoegde waarde.
4. De bs/ba kan onderverdeeld worden in zeven competenties 

(aanjager, verbindingsofficier, vragensteller/bestuurlijk 
challenger, spin in het web, informele beïnvloeder, structuur 
creator en een geschakeld profiel).

5. De bs/ba heeft een belangrijke ‘thermometer functie’, zowel op 
proces als inhoud en verhoogt daarmee het comfortlevel van 
bestuurders bij het besturen en besluiten. Waarbij het moet 
aansluiten bij de organisatiecultuur.
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InsurTech: het begint met 
een visie op data

27 oktober 

Ivo Franssen
Partner AethiQs 

Key take aways
1. Procesoptimalisatie op basis van nieuwe technologieën is onder andere van 

toepassing bij het afhandelen van claims, bepalen van premie voor nieuwe risico’s, en 
het vaststellen van fraude.

2. Het inzetten van nieuwe technologieën verandert uw risicoprofiel en vereist het 
inrichten van een ander type beheersmaatregelen op basis van datamanagement.

3. Het is essentieel dat de organisatie een visie heeft op het gebruik van nieuwe 
technologieën en het toepassen van datamanagement.

4. Het denken in de drie perspectieven (performance, conformance, socialformance) kan 
u helpen bij het bepalen van uw visie, strategie en risicobereidheid.

5. Het implementeren van nieuwe technologieën en datamanagement gebeurt langs vier 
domeinen; Databewustzijn, Datastrategie, Data Governance, Dataprocessen.

Mark Verschuren
Partner AethiQs 

Kernboodschap
De term data gaat al sinds de 17e eeuw mee. Wat nieuw 
is, is dat meer dan ooit tevoren data en innovatieve 
technologieën worden ingezet om besluitvorming te 
optimaliseren. Veel van deze nieuwe technologieën 
kunnen pas echt leiden tot procesoptimalisatie 
als data op de juiste manier in het proces worden 
ingezet. Vanuit onze praktijkervaring is het essentieel 
dat een organisatie een visie heeft op het gebruik 
van (nieuwe) technologieën en het toepassen van 
datamanagement. Welke betekenis en beleving geeft u 
aan datamanagement: waardevol of risicovol?
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De ultieme transitie: 
van huidig naar nieuw 
pensioenstelsel!
Kernboodschap
Hoewel de totstandkoming van het nieuwe pensioencontract 
de nodige jaren heeft gekost, is de pensioensector reeds vele 
jaren in transitie. Het aantal pensioenfondsen neemt met rasse 
schreden af, de wet- en regelgeving neemt – ook vanuit Europa – 
alsmaar toe, uitvoeringsorganisaties verdwijnen of gaan samen, 
pensioenfondsen wisselen van uitvoeringsorganisatie, de opkomst 
van DC-regelingen en ga zo maar door. Er is inmiddels dus al heel 
veel ervaring opgedaan met veranderingen en transities. Tijdens 
deze ronde tafel zijn onder meer de relevante lessen die wij hieruit 
kunnen trekken voor de aanstaande ultieme transitie naar het nieuwe 
pensioenstelsel met elkaar besproken.

28 oktober 

Key take aways
1. Stakeholders heten niet voor niets zo, het managen van hen is derhalve essentieel. 
2. De toekomst is weliswaar inhoudelijk onzeker, maar in het heden kan (en moet) de 

voorbereiding wel starten: huis op orde! 
3. Een onafhankelijke transitiemanager die juist gepositioneerd wordt, is een 

belangrijke sleutel voor een succesvolle transitie! 
4. Educatie van de direct betrokkenen is cruciaal, zodat iedereen zoveel als mogelijk 

dezelfde taal spreekt en elkaar begrijpt. 

Albert Smolenaers
Partner AethiQs 

Frank Verschuren
Partner AethiQs 
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“De ultieme transitie: 
van huidig naar nieuw 
pensioenstelsel!” - Albert Smolenaers,

Partner AethiQs
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Datamanagement 
voor de 
pensioensector
Kernboodschap
‘Om als pensioenfonds relevant te zijn én te blijven is goed datamanagement een 
vereiste!’ Dat was de uitkomst van deze Roundtober na een interactieve sessie 
met zowel theorie als praktijk. Hoogleraar Business Analytics Sandjai Bhulai nam 
ons mee in de wondere wereld van het concept ‘data’ en ‘waar de buitenwereld 
op dit moment staat’. Conclusie: de buitenwereld - de (algoritmische) techniek, de 
rekenkracht in de cloud én veelvoud aan standaard oplossingen– is er klaar voor.  

Maar bent u dat als pensioenfonds ook? Het begint namelijk met uw visie. Heeft 
u al een visie op data? Deze visie bepaalt hoe u uw datamanagement vervolgens 
adequaat inricht. Collega Mark Verschuren nam u mee in het proces om te 
komen tot een succesvolle implementatie van uw datamanagement. Vervolgens 
werd door collega Aron Jeurninck verbinding gelegd met concrete casussen 
uit het pensioenveld zowel op het gebied van artificial intelligence als hoe uw 
datakwaliteit straat goed in te richten. 
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Sandjai Bhulai
Hoogleraar Business Analytics,  
Vrije Universiteit Amsterdam

Aron Jeurninck
Management Consultant 

AethiQs

Mark Verschuren
Partner AethiQs 

Key take aways
1. Het is essentieel dat de organisatie een visie heeft op Data en het 

toepassen van datamanagement.
2. Het denken in de drie perspectieven (performance, conformance, 

socialformance) kan u helpen bij het bepalen van uw visie en 
risicobereidheid.

3. Een implementatieplan helpt u focus aan te brengen bij:
a. Het slim toepassen van data en algoritmen om uw strategische 

doelen te behalen.
b. Het grip houden op uw data(kwaliteit) door middel van goed 

datamanagement.
4. Dit plan dient gekoppeld te zijn aan de overkoepelende 

strategie, de partijen in de keten en rekening te houden met het 
volwassenheidsniveau van de organisatie.

5. Welke dataproces straten wenst u inzichtelijk te maken, met de 
bijbehorende kritische data-elementen?
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UITGESTELD
Uitgesteld om deze sessie op  

een later tijdstip fysiek te houden!
• Invitation only •
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“Fijn dat jullie dit doen en ook in zo’n kleine  
 groep. Hierdoor is de interactie goed hoog!”

“Mooi om te zien hoe andere sectoren kijken en  
 omgaan met min of meer hetzelfde thema”

“De inzichten die ik gekregen heb zijn zeer 
 waardevol voor mij als bestuurder”

“Bedankt dat ik hier bij mocht zijn, omdat de 
 opgedane kennis zeer relevant is voor mij”

“Zeer inspirerend en direct toepasbaar in  
 de praktijk”

“Jullie hebben mij gechallenged om anders te 
 gaan denken”

Reacties van klanten:
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Allen bedankt voor deze 
eerste editie van Roundtober. 
#WijZijnAethiQs!
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