Permanente Educatie Training

De gevolgen van digitale
transformatie voor financiële
professionals

De veranderingen die door de digitale transformatie in gang
worden gezet, hebben grote gevolgen voor de economische en
politieke inrichting van de samenleving en uiteindelijk ook de
menselijke soort. Door digitale technologieën en robotisering
zullen heel veel banen gaan verdwijnen, en dan vooral in de
stabiliserende middenklasse. Daar bovenop kunnen toepassingen
van biotechnologie en kunstmatige intelligentie in menselijke
robots tot een nieuwe ongelijkheid in de samenleving leiden.
Digitale transformatie – ook wel de vierde industriële golf
genoemd – zorgt er verder onder andere voor dat grenzen tussen
sectoren vervagen en dat veel organisaties een verandering
moeten ondergaan als gevolg een veranderende klantbehoefte.
Hoe beïnvloedt digitale transformatie de organisatie waarin u werkt
en uw rol in deze organisatie? Hoe kunt u deze ontwikkelingen
het hoofd bieden? Deze vragen zullen centraal staan tijdens
deze dag. U leert wat er op u af komt, wat er mogelijk aan uw
takenpakket zal veranderen en hoe u de juiste competenties
kunt ontwikkelen om ook in de toekomst relevant te blijven.
In de ochtend is er een inspirerend college van prof. dr. Bob de Wit.
In middag werkt u onder zijn leiding aan een groepsopdracht en
faciliteert hij de discussie hierover. Door het interactieve karakter
kunt u de opgedane kennis gemakkelijker naar uw eigen praktijk
vertalen. Aan het einde van de dag koppelt Bob de inzichten van de
dag terug en legt hij uit wat de deelnemers kunnen met deze inzichten.

Wat deelnemers vooral waarderen in deze training:
•
“Interactieve aanpak”
•
“Inspirerende trainer, creeëren van een open sfeer en open
mind om met een andere blik te kijken naar de finance functie
en veranderingen die voor de deur staan. Timely wakeup call!”
•
“Toekomstgericht”
•
“Parate kennis van Bob op alle onderwerpen en vragen”
•
“Creëert bewustwording over wat er op je af kan komen door
digitalisering en AI”
•
“Stapsgewijze opbouw”
•
“De toekomtsvisie van Bob was verhelderend”
•
“Inspirerend”
•
“Interactie onderling, veel kruisbestuiving van kennis”
•
“De behandeling van de digitale transformatie vanuit een
totaal perspectief”
•
“Mooie locatie”

Spreker
Bob de Wit
PProf. dr. Bob de Wit is hoogleraar
Strategisch Leiderschap aan Nyenrode
Business Universiteit. Daarnaast is hij
oprichter en directeur van Strategy Works in Rotterdam, een adviesbureau dat bijna 20 jaar actief is in strategie ontwikkeling. De Wit is
tevens lid van meerdere adviesraden waaronder de Journal of Change Management en de Rotterdam Economic Council. Zijn persoonlijke
missie is het combineren van academische diepgang en praktische relevantie. Naast zijn werk als hoogleraar, adviseur en directeur van
Strategy Works is de Wit schrijver van meerdere boeken. De zesde editie van ‘Strategy: an international perspective’ en vijfde editie van
Strategy Synthesis’ zijn in 2017 verschenen. De boeken worden gebruikt op meer dan 200 universiteiten en business schools wereldwijd.
Bob de Wit heeft een bachelor degree in Psychologie, een MBA aan het Interdisciplinaire Institute Bedrijfskunde in Delft en een PhD in
Management Science aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.gebruikt op meer dan 200 universiteiten en business schools wereldwijd.
Bob de Wit heeft een bachelor degree in Psychologie, een MBA aan het Interdisciplinaire Institute Bedrijfskunde in Delft en een PhD in
Management Science aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Tanja Kicken, per e-mail: t.kicken@maastrichtuniversity.nl of telefoon:
043 - 388 37 55.

Datum en tijdstip
22 oktober 2018
9.30 – 18.00 uur (ontvangst vanaf 9.00 uur)

€ 550 (geen BTW verschuldigd)
(vrijgesteld van BTW; inclusief koffie, thee, drankjes,
tussendoortjes, lunch en een borrel na afloop)

Locaties
Landgoed Kasteel Geldrop, Helze 8, Geldrop
www.kasteelhoevegeldrop.nl
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Wenst u meer informatie over deze training
neem dan contact op met:
TANJA KICKEN
UMIO | Maastricht University
t.kicken@maastrichtuniversity.nl
T +31 43 388 37 55

Maatwerk voor uw organisatie
Deze training kunnen wij tevens aanbieden als maatwerk.
De inhoud wordt dan afgestemd op de behoeften van uw
organisatie en exclusief aangeboden aan deelnemers van
uw organisatie.

https://www.umio.nl/programmes/permanente-educatie/pefc/

