
 
 

 
Onze trainingen per vakgebied: 

 

 
Risicomanagement & 
Governance 

 

 
DATA en Internal 
Audit 

 

 
Business & Financial 
Control 

 

 

Bij Vanberkel Academy & Riskjourney Academy geloven wij in kennis- en vaardigheids- 
trainingen, waarbij de leerervaring van iedere individuele deelnemer centraal staat. 
Wij beseffen als geen ander dat onze trainingen niet alleen onderdeel uitmaken van 
de leerreis van een individu, maar dat waar zij mee weglopen, bijdraagt aan de 
reis van de gehele organisatie. 
Ons doel is om met uw investering in training en opleiding het hoogst mogelijke 
rendement te bereiken, zowel voor uzelf als uw organisatie. 

 

Dat bereiken wij door: 

• een ideale mix van ‘zien’, ‘horen’, ‘ervaren’ en ‘zelf doen’. 
• de meest recente ontwikkelingen in het cursusmateriaal 
• de beste trainers/facilitators, gepokt en gemazeld niet 

alleen in het ‘wat’ maar vooral ook in het ‘hoe’ 
 

Wij verzorgen zowel basistrainingen alswel verdiepende trainingen 
en blijven dichtbij wat wij doen: het verhogen van uw risicocompetentie 
en die van uw organisatie. 

 

 

Kijk ook op www.vbprofs.nl en www.riskjourney.nl 
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De gedragscompetenties van een internal audit professional bepalen mede de toegevoegde waarde van de audit. Een 
nieuwe manier van waardevol en waarderend auditen draagt bij aan een sneller en duurzamere professionalisering 
van de organisatie, waarbij gedrag en (zelf)inzicht centraal staan. U maakt kennis en oefent met het 4E model, 
appreciative inquiry en gedragsbeïnvloeding volgens het model van Cialdini. De volgende deelmodules worden 
behandeld: 

 

Onze Trainers 
 
Arthur Izeboud RA 

 

 
 

 
Arthur Izeboud RA is verbonden aan Riskjourney BV, Riskjourney Academy en Nyenrode Business Universiteit. Hij helpt 
organisaties bij het verbeteren van hun interne beheersing en specifiek de risico-competentie. Arthur heeft een passie 
voor les geven en stelt daarbij de student centraal. Arthur is ooit begonnen als openbaar accountant bij Deloitte, 
waarvan 6 jaar op de Nederlandse Antillen, ging vervolgens verder als adviseur bij RGP, Practiceleader GRC en is 
directeur en riskcoach bij Riskjourney, een volledige dochter van Vanberkel Professio- nals. Daarnaast is Arthur sinds 
2005 ook verbonden aan Nyenrode Business Universiteit als executive lecturer voor de accountants opleiding en lid van 
het Nyenrode Governance Instituut. 

 

Bert van der Zaag RP 
 

 
 

 

Bert van der Zaag is gedragswetenschapper en mede verbonden aan Riskjourney als Riskcoach en Riskjourney Academy. 
Bert heeft een uitgebreide expertise op de hardnekkige kanten veranderingsprocessen. Te denken is aan processen als 
oordeelsvorming, samenwerking en (risk)competentieontwikkeling. Diverse publicaties in CM, op het vlak van 
risicomanagement en aanverwante terreinen. Bert is arbeids- en organisatiepsycholoog. Coaching, training en 
assessment zijn de drie kernactiviteiten. Zijn psychologische vakkennis wordt aangevuld met de disciplines geschiedenis 
en filosofie. Hij werkt steeds vanuit het perspectief dat verworven inzichten ook tot resultaat moeten leiden. 

Carole Beelen 
 

 

Carole Beelen is senior trainer & facilitator. Ervaring met het begeleiden van cultuurveranderingstrajecten binnen de 
gehele organisatie. Carole Beelen heeft veel ervaring met het realiseren van een cultuurverandering binnen organisaties. 
Ze heeft menig organisaties geassisteerd om bijvoorbeeld risicomanagement binnen de organisatie te laten landen. Carole 
heeft 20 jaar ervaring met het trainen van groepen en individuen met name uit de financiële wereld. Haar zelfontwikkelde 
trainingen en interactieve workshops zijn bedoeld om (hoog) opgeleide, kritische en analytisch sterke mensen los te maken 
van hun denkpatronen. 
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Verder….. 
Cursusduur 
1 daagse of 2 daagse versie 

 

Datum en locatie 
Open inschrijving en in house 

 

Tijd 
10:00 – 16:30 (inloop vanaf 
09:30) 

 

Prijs per deelnemer 

 
€ 585 excl. Btw voor 1 
daagse versie en € 995 excl. 
Btw voor 2 daagse versie, 
minimum van 10 deelnemers 
inclusief accommodatie, voor 
inhouse geldt een korting 

 

Kennisgebied 
Data en Internal Audit 

 

Bestemd voor 
CFO’s, Business controllers, 
Risicomanagers, Compliance 
officers, Hoofden 
bedrijfsvoering, Accountants, 
Toezichthouders, Overige 
financieel professionals. 

 

Uitgevoerd door 
Vanberkel & Riskjourney 
Academy 

 

PE waardering 
Afhankelijk van tijdsduur en 
diepgang 
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