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

Finance in een Datagedreven Organisatie
13 april 2023, Maastricht

Data gedreven werken is en blijft een belangrijk thema binnen de wereld van
de financial en doe je niet alleen. Tijdens deze Food for Financials krijg je
handvatten zodat je de volgende stappen kunt blijven zetten op het gebied van
data binnen de Finance.
We werpen een wetenschappelijke blik op dit thema, als ook een blik vanuit de
business die je meeneemt in de toepassing in de praktijk.
Ben jij erbij?

Sprekers:

Datum:

Tijd:

Locatie:

Kosten:

PE uren:

Dr. Ir. Roger Bons (Open Universiteit)
Bastiaan Sentjens (Medtronic)
Joris van Santen (DSM)
Matthijs van der Bijl (TalentFirst/Engagement Builders BV)

Donderdag 13 april 2023

16.30 - 20.30 uur (ontvangst vanaf 16.00 uur)

Aula, Maastricht University School of Business and 
Economics, Tongersestraat 53, 6211 LM Maastricht

€ 295 (incl. lichte maaltijd en borrel)

4

Aanmelden kan via Tanja Kicken, per e-mail: t.kicken@maastrichtuniversity.nl

Food for Financials Seminar
Permanente Educatie Seminars voor Professionals

Onderstaand treft u beschrijving van het programma en de sprekers:

Roger Bons,

Dr. Ir. Roger Bons is sinds kort universitair hoofddocent Informatiekunde bij de
Open Universiteit, na een leerstoel Wirtschaftsinforrmatik aan de FOM
University of Applied Sciences in Duitsland. Hij studeerde in 1992 af aan de TU
Eindhoven en promoveerde in 1997 aan de Erasmus Universiteit. Bij Philips en
ING was hij lange tijd werkzaam op het raakvlak tussen business en IT en had
hij rollen op het gebied van product management, strategie ontwikkeling en
commercie. Hij probeert met humor een brug te slaan tussen theorie en praktijk
en ziet zich daarbij vaak als tolk/vertaler tussen partijen die elkaar niet kunnen

begrijpen of als mediator tussen partijen
die elkaar niet willen begrijpen. Business
analytics, incl. data visualisatie, maar
ook de meer technische aspecten van
data sharing, blockchain en multi-party
computing staan centraal in zijn
toepassingsgericht onderzoek, dat hij
momenteel aan het opzetten is binnen
de OU.

Bastiaan Sentjens,

Bastiaan Sentjens is werkzaam bij Medtronic als Sr
Finance Manager FP&A CoE Sales Management
voor de EMEA-regio. Samen met zijn team werkt hij
dagelijks aan het beter beschikbaar maken van
stuurinformatie voor business-finance en
commerciële leiders, om hen in staat te stellen
betere beslissingen te maken.

mailto:t.kicken@maastrichtuniversity.nl


Joris van Santen,

Joris van Santen heeft Bedrijfseconomie gestudeerd in Sittard, Maastricht en
Engeland. Daarna begonnen bij DHL en sinds 2010 werkzaam bij DSM, als

Senior Digital Business Optimization
Manager in het cluster “future business”. Met
een sterke finance achtergrond (o.a. shared
financial services), gecombineerd met
jarenlange ervaring in program management
en consultancy in diverse functies (divisions),
is hij een van de voorlopers in de evolutie van
(advanced) analytics in DSM, en de
ontwikkeling en uitrol daarvan. Hij heeft een
passie voor data, finance maar ook visual
arts, en deze combinatie is handig, blijkt uit
vele initiatieven.

Matthijs van der Bijl,

Financieel leiderschap in relatie tot finance in een datagedreven organisatie:
hoe dan? Leiderschap is natuurlijk een breed begrip, waar ieder zo een eigen
invulling aan geeft. We bieden je graag wat context vooraf. We kennen de
klassieke vorm, het formele leiderschap, waarin een hiërarchisch professional
leiding geeft aan een team, vaak met duidelijke functienamen, zoals
supervisor, teamleider, manager of directeur. En er is ook informeel
leiderschap, waarbij zaken als ranking (wie werkt hier het kortst, en wie het
langst bijvoorbeeld) en macht (wie gaat er over het geld bijvoorbeeld) een rol
spelen. Verder is er functioneel leiderschap (de vaardigheid van leidinggeven

aan anderen) en persoonlijk leiderschap (de
vaardigheid van leidinggeven aan jezelf). Kortom:
genoeg om over in gesprek te gaan!

Matthijs van der Bijl is Academy Bouwer,
(team)trainer en coach. Na zijn studie aan de
Hotelschool heeft hij diverse opleidingen gedaan op
het gebied van Antropologie, Psychologie, Interactie,
Deep Democracy en coaching en training. Hij heeft
ruime leiderschapservaring opgedaan in
verschillende rollen bij Albert Heijn en Ahold en is
reeds 10 jaar als zelfstandig ondernemer eigenaar

van Engagement Builders BV. Hij woont in Naarden.

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



