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De postinitiële opleidingen van Maastricht University School of Business & Economics 
en Yacht nodigen u uit voor het seminar: 

 
Transformatie van de financiële functie: betere 
beslissingen nemen en kritischer kijken 
21 okober 2019, Maastricht 
 
Het aankomende seminar biedt een gevarieerd programma met vier sprekers. De 
rode draad die door hun voordrachten loopt is: Wat zou er anders moeten? 
 
Key note spreker is Loek Radix, de nieuwe topman chemiecomplex Chemelot. Hij 
heeft een belangrijke boodschap voor financiële professionals die u in staat zal stellen 
om kritischer te kijken. 
 
Finance transformation richt zich op het creëren van een visie en strategie voor de 
toekomstige financiële functie, het optimaal inrichten van de financiële functie, en 
het begeleiden van transformatie-trajecten. Tijdens het aankomende seminar krijgt u 
de laatste inzichten en ontwikkelingen op dit thema aangereikt vanuit ASML en 
Signify (voorheen heen Philips Lighting). 
 
Een belangrijke taak van financiële professionals in organisaties is ervoor zorgen dat 
managers betere beslissingen nemen. Om deze taak effectief te kunnen vervullen is 
inzicht in besluitvormingsprocessen cruciaal. De voordracht van prof. dr. Lisa Brüggen 
helpt u om dit inzicht beter te ontwikkelen. 
 
Sprekers:  Loek Radix (Chemelot) 

Prof. dr. Lisa Brüggen (Maastricht University) 
Geert Beullens (ASML) 
Bob Wiertz (Signify) 
 

Dagvoorzitter: Prof. dr. Frank Harmsen (Maastricht University) 
 
Datum:  Maandag 21 oktober 2019 
 
Tijd:   16.30 - 20.30 uur (ontvangst vanaf 16.00 uur) 
 
Locatie: Aula, Maastricht University School of Business and Economics, 

Tongersestraat 53, 6211 LM Maastricht 
 
Kosten:     € 195 (incl. lichte maaltijd en borrel) 
 
PE uren:  4 
 
Aanmelden kan via Tanja Kicken, per e-mail: t.kicken@maastrichtuniversity.nl of 
telefoon: 043 - 388 37 55. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Food for Financials Seminar 
Permanente Educatie Seminars voor Professionals 
Voertaal: Nederlands 
 
Onderstaand treft u per thema een uitgebreidere beschrijving van het programma en 
de sprekers: 
 
Thema 1: Transformatie van de financiële functie  

Als CFO is het vinden van een gezonde balans tussen het beperken van risico's, het 

creëren van waarde en het onder controle houden van de kosten van cruciaal belang. 

Een duidelijke visie, strategie en een optimale inrichting van de financiële functie zijn 

hierbij onontbeerlijk. Finance transformation richt zich voornamelijk op het creëren 

van een visie en strategie voor de toekomstige financiële functie, het in kaart brengen 

van een optimale inrichting van de financiële functie en het begeleiden van 

transformatie-trajecten. Visie: Waar wilt u voor staan met de financiële functie? 

Noodzaak om te bewegen richting businesspartner om relevant te blijven en de 

waarde die ze het bedrijf biedt verhogen? Standaardisering voor meer efficiency? Hoe 

is de financiële functie aangepast op de gedefinieerde visie? Hoe zijn de bouwstenen 

van de financiële functie (denk aan bijvoorbeeld mensen, organisatie, processen, 

cultuur, technologie, tools, managementinformatie) – afhankelijk van de situatie – 

ontwikkelt naar het gewenste niveau? Wat zijn uitdagingen voor de komende 

periode? 

Tijdens het aankomende seminar krijgt u de laatste inzichten en ontwikkelingen op dit 

thema aangereikt vanuit ASML en Signify. 
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Thema 2: Betere beslissingen nemen 

Een belangrijke taak van financiële professionals in organisaties is ervoor zorgen dat 

managers verstandige beslissingen nemen. Om deze taak effectief te kunnen 

vervullen is inzicht in besluitvormingsprocessen cruciaal. De voordracht van prof. dr. 

Lisa Brüggen helpt u dit inzicht beter te ontwikkelen. De doelstelling is om financiële 

professionals kennis te laten maken met wetenschappelijke inzichten die hen in staat 

stellen besluitvormingsprocessen in organisaties effectiever te ondersteunen en bij te 

sturen. De voordracht brengt deelnemers op een interactieve manier op de hoogte 

van de stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur. Elke dag nemen we heel 

veel beslissingen – als consument maar ook in een zakelijke omgeving. We denken dat 

we goed geïnformeerde, logische beslissingen nemen. Maar wetenschappers hebben 

laten zien dat dit vaak niet het geval is en dat mensen zich heel onlogisch gedragen. 

Daardoor houden we onszelf voor de gek, betalen we teveel, onderschatten we 

situaties of stellen belangrijke beslissingen uit. Dit kan negatieve effecten hebben op 

onze gezondheid of bijvoorbeeld onze financiële situatie. Tijdens deze presentatie laat 

Lisa Brüggen op een interactieve manier zien hoe we ons bij het maken van keuzes 

laten beïnvloeden. En ook hoe we mensen een zetje in de goede richting kunnen 

geven, hoe we hen met zachte hand – met een nudge – naar betere keuzes kunnen 

leiden.  

 

Thema 3: Kritischer kijken 

Winstbegoocheling is de illusie dat de door bedrijven gepubliceerde resultaten waar 

zijn. Maar dat is volgens Loek Radix niet zo, ze zijn niet waar. Boekhoudconventies 

creëren slechts een bepaalde versie van de werkelijkheid en niet noodzakelijkerwijs 

de beste. Toch vormt de boekhouding de ruggengraat van de informatie op basis 

waarvan de controller het bedrijf moet aansturen. De kritische controller moet dus in 

staat zijn door de cijfers heen te kijken om een andere, betere waarheid te 

ontdekken. De voordracht van Loek Radix laat de valkuilen van de 

boekhoudconventies zien. Het toont de omwegen die om die valkuilen gemaakt zijn 

en laat zien hoe het nog beter kan. 

 

 

 

 

 

 

Plenaire sprekers: 

Loek Radix is de nieuwe topman van 

chemiecomplex Chemelot. In het 

verleden was hij onder meer 

interim-bestuurder bij 

ontwikkelingsmaatschappij LIOF, 

Envida en Media Groep Limburg. Bij 

DSM vervulde hij meerdere 

directiefuncties, waarvan 12 jaar als 

Senior Vice President Corporate 

Control & Accounting. Daarnaast 

vervult hij een aantal commissariaten in de publieke sector, waaronder lid van de 

raad van toezicht van VISTA College en Museumplein Limburg. Voorheen was hij ook 

lid van de raad van toezicht van Zuyderland en Zuyd Hogeschool. Hij begon zijn 

carrière in pensioenen en beleggen. In 2016 publiceerde hij het boek 

“Winstbegoocheling”, een tour d'horizon van het controllersvak en handboek voor de 

kritische controller. 

 

Prof. dr. Elisabeth (Lisa) Brüggen is 

hoogleraar financiële dienstverlening aan de 

Universiteit Maastricht, School of Business 

and Economics (SBE). Verder is zij lid in de 

Raad van Toezicht van het NIBUD. Zij leid het 

onderzoeksthema "Human Decisions and 

Policy Design" en zij is Netspar research 

fellow. Zij is een internationaal erkend expert 

in dienstenmarketing, financiële 

dienstverlening en pensioencommunicatie. Ze 

heeft verschillende prijzen ontvangen, 

waaronder de Emerging Scholar Award van de 

American Marketing Association. Ook 

verkreeg ze NWO- en Netspar-beurzen voor 

haar onderzoek naar pensioencommunicatie 

en de vraag hoe men zich beter kan 

voorbereiding op het naderende pensioen. 

Haar werk werd gepubliceerd in toonaangevende internationale tijdschriften, zoals 

het Journal of Marketing. 
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Bob Wiertz is VP – Manager Global Accounting 

Operations & Finance Service Centers bij Signify. 

Over recent years he has been driving the Finance 

Transformation journey within Signify N.V. - 

previously known as Philips Lighting. As manager of 

global accounting organization he is currently 

responsible for the captive and non-captive finance 

service centers around the globe. With close to 25 

years of experience in the finance domain his aim is 

to bring the Signify finance function to benchmark 

levels by the end of 2020.  

 

Geert Beullens is Vice President Finance bij 

chipmachinefabrikant ASML. In deze rol is hij wereldwijd 

verantwoordelijk voor alle financiële processen binnen ASML. 

Bij ASML vervulde hij verschillende posities waaronder Business 

Line CFO (verantwoordelijk voor finance en lid van het 

management team van het bedrijfsonderdeel EUV) tot zijn 

huidige functie als Head of Financial Control. Daarnaast is hij binnen ASML 

aanspreekpunt voor de externe accountant en de Raad van Commissarissen (Audit 

Committee), voorzitter van het Interne Beheersingscomité, en lid van het Disclosure 

Comité. Hij begon zijn carrière bij Deloitte alwaar hij een brede ervaring opdeed op 

het vlak van onder andere IPO’s, M&A, en bedrijfsliquidaties. Binnen ASML vond hij 

zijn 'habitat' waar hij zijn bedrijfsexpertise en interesse in het ontwikkelen en leiden 

van mensen en teams kon combineren om het bedrijf verder te brengen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof dr. Frank Harmsen is a professor in Knowledge 
Management of Globally Distributed Work in the 
Accounting & Information Management (AIM) 
department of the School of Business and Economics. His 
research encompasses transfer and management of 
globally distributed knowledge processes, enterprise 
transformation, outsourcing and digital transformation, 
especially in the government and public sector. He has a 
MSc in Computer Science (1992) from Radboud 
University Nijmegen, a PhD in Business Information 

Technology (1997) from  the University of Twente, and he has been visiting researcher 
at Tokyo Institute of Technology (1995 and 2002). Frank is chair of the PRET (Practice-
driven Research on Enterprise Transformation) conference. He has written 5 books on 
Enterprise Transformation, as well as about 30 papers for scientific journals and 
conferences. In his daily life, Frank is director/owner at PNA Group in Heerlen. He 
previously worked for EY and Capgemini and has almost 25 years of experience as a 
management consultant. 
 
 
 
 
 
Partners in Permanente Educatie: 
De postinitiële opleidingen van Maastricht University School of Business and 
Economics bieden mogelijkheden voor permanente educatie in samenwerking met 
verschillende externe partijen. De Food for Financials seminars worden tweemaal per 
jaar in samenwerking met YACHT georganiseerd. De seminars in deze reeks bieden 
een uitstekende gelegenheid om nieuwe inzichten te verwerven, 
netwerkmogelijkheden en PE-uren. Meer informatie over onze permanente educatie 
activiteiten voor professionals is te vinden op onze website. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
YACHT Number one in connecting professionals 

 

http://www.umio.nl/pefc

