
Bij Vanberkel Academy & Riskjourney Academy geloven wij in kennis- en vaardigheidstrainingen, 
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/facilitatoren, 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.
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Onze trainingen per vakgebied:

Risicomanagement & Governance
Klik hier voor een overzicht van onze trainingen

DATA en Internal Audit
Klik hier voor een overzicht van onze trainingen

Business & Financial Control
Klik hier voor een overzicht van onze trainingen

Onze trainers
Klik hier voor een overzicht van onze trainers

Ons trainingsprogramma
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Kijk ook op www.vbprofs.nl en www.riskjourney.nl

http://www.vbprofs.nl
http://www.riskjourney.nl


Ons trainingsprogramma
Risicomanagement & Governance

Riskjourney Academy

In deze training maakt u kennis met en oefent u de basis- vaardigheden om een succesvolle Risk coach te worden.
Na het volgen van deze foundation training risk coach heeft u kennis van/geoefend met:

• Risicocomptenties van een organisatie.
• Manieren om die naar een hoger niveau te brengen.
• Het coachen van de processen en systemen naar een hoger niveau.
• Het duurzaam naar een hoger competentieniveau brengen van de risico-eigenaren.

In deze basis trainingsmodule maakt u kennis en oefent u met de basiselementen van risicomanagement en hoe als organisatie 
daar gestructureerd mee om te gaan. Deze training is met name bedoeld om deelnemers te ‘allignen’ en de basisbegrippen toe 
te lichten. Ook maakt u kennis en oefent u met de basis elementen van het organisatie breed ‘risico bekwaamheid denken’ en 
de gevolgen daarvan voor het meten van de kwaliteit van risicomanagement van een organisatie.

In deze module maakt u kennis en oefent met het 4E model, appreciative inquiry en gedragsbeïnvloeding volgens het model van 
Gialdini. Hiermee verrijkt u uw gereedschapskist als risk professional om werkelijk gedrag te gaan beïnvloeden en risicomanage-
ment meer in de genen van de organisatie te krijgen. 
Ook kijken we naar interventiemogelijkheden om te komen tot een ideale mix van gedragsturende variabelen naar het 
gewenste competentieniveau.
 

In deze module gaan we in op de leiderschapsrisico’s (in)competentie en integriteit) en mogelijkheden om gestructureerd een 
risicoanalyse vanuit toezichthoudersoptiek te ontwikkelen op governance. We gebruiken hierbij competentiemodellen en 
oefenen hiermee.

In deze praktische training ‘Risk-Control & Data in de praktijk’ nemen we u mee op een praktische reis door de symbiose tussen 
data en risk control. U ontwikkelt hierbij kennis en vaardigheden om meer uit data te halen gedurende alle aspecten van 
riskcontrol binnen uw organisatie. We laten ook de relatie zien tussen het gebruik van data en het effect op gedrag. Met deze 
kennis en inzichten krijgt u de competenties om efficiënter en effectiever uw relevante risico’s te identificeren, analyseren, 
mitigeren en rapporteren met behulp van value chain mapping, data- en process mining.

 
In deze training gaat u concreet aan de slag om iets ontastbaars als risicocultuur tastbaar en daarmee beheersbaar te maken. 
De organisatiecultuur wordt vaak de schuld gegeven van het falen van organisaties en zaken die niet veranderd kunnen worden. 
Men legt zich erbij neer: cultuur is niet iets wat kunt managen, het overkomt je! Vanuit de gedragsleer zijn er echter wel 
degelijk mogelijkheden om een (risico) cultuur te effectiever te maken.

Training Risk coach
(4-8 uur)

Basis training risicomanagement 
(6-8 uur)

Gedrag, beïnvloeding en 
appreciative inquiry  
(4-8 uur)

Leiderschapscompetentie en 
Governance uitgelegd
(6-8 uur)

Control & Data in de praktijk: 
genezen is goed, 
voorkomen is beter!
(8-12 uur)

Effectieve Risico Cultuur
(6-8 uur)
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Ons trainingsprogramma
Data en Internal Audit

Vanberkel Academy

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 gedrags-
beïnvloeding volgens het model van Gialdini.

In deze praktische training worden de basisprincipes en technieken van de VIC (Verbijzonderde Interne Controle) toegelicht en 
mee geoefend. Hoe loopt een VIC-proces, welke terminologie wordt gebezigd, hoe maak je een VIC audit plan. Hoe werkt 
proces gerichte controle en hoe werkt gegevensgerichte controle? 

De training vindt plaats aan de hand van een lokaal bestuur-casus 

In deze training maakt u kennis met de kansen en bedreigingen van Blockchain aan de hand van een presentatie en twee 
usecases uit de praktijk van gemeenten. 

Een kijkje in de gedachten van een aanvaller. Wat voor gegevens wil hij buitmaken en waarom? En hoe creatief is hij in het 
vinden van mogelijkheden om dit doel te bereiken? In deze interactieve training zal de security specialist stap voor stap 
deze vragen samen met de deelnemers beantwoorden. 

Aan de slag met Waardevol 
en Waarderend Auditen
(6-8 uur)

Basistraining VIC 
Verbijzonderde Interne Controle 
(8-12 uur)

Blockchain en wat nu? 
(4-6 uur)

Security Masterclass
’Hacker Mindset’
(4 uur)
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Ons trainingsprogramma
Business & Financial Control

Vanberkel Academy

Bij deze dag wordt ingegaan op recente ontwikkelingen op het vlak van Management Control. Management. Control heeft tot 
doel het primaire proces te beheersen. Maar beheersing moet geen doel op zich worden. Daarmee wordt control op control 
gestapeld. Wat voor verschillende typen controllers zijn er? Welke taken en (in)formele rollen en inrichtingskeuzes zijn er? 
En welke meerwaarde heeft de controller daarmee in zijn of haar praktijk? We doen dit aan de hand van theorie, recent 
onderzoek - waaronder de uitkomsten van het assessment -, interactie via een online tool en het bespreken van dilemma’s.

De deelnemers worden meegenomen in het monitoren van strategische/tactische- en operationele doelen in
combinatie met control op het juiste gedrag. Het stimuleert de helicopter view, de analysevaardigheid en het
kritische vermogen. Er wordt uitgebreid stilgestaan hoe belangrijk het is om op soft controls en relaties te sturen
in een High Performance Organisation (HPO). In de middagsessie wordt per afdeling bekeken wat hierin de
mogelijkheden zijn voor de eigen organisatie.

De deelnemers worden meegenomen mee in de mogelijkheden op het gebied van data-analyse (onder andere
met Power BI) en de kansen die er op dit moment liggen. Het adequaat benutten van data, de datadefinitie en
het belang van schone data. In de middag wordt veel interactie gezocht met de deelnemers.

De deelnemers worden getraind op de gebieden proces, vastleggingen binnen het proces (documenteren) en controles 
binnen de keten.

Management Control en 
visie op control
(6-8 uur)

Prestatiemanagement en 
soft controls/HPO
(8-12 uur)

Gebruik van Data: Data Analytics, 
Process Mining en Data Mining
(8 uur)

Training ketenproces jeugd
(5 uur)
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Onze trainers
Vanberkel Academy & Riskjourney Academy

Arthur Izeboud RA is verbonden aan Riskjourney BV, Riskjourney Academy  en Nyenrode Business Universiteit. Hij helpt organi-
saties 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 Neder-
landse Antillen, ging vervolgens verder als adviseur bij RGP, Practiceleader GRC en is directeur en riskcoach bij Riskjourney, een 
volledige dochter van Vanberkel Professionals.  Daarnaast is Arthur sinds 2005 ook verbonden aan Nyenrode Business Universi-
teit als executive lecturer voor de accountants opleiding en lid van het Nyenrode Governance Instituut. 

Drs. Rob Christiaanse RA is gespecialiseerd in interne beheersingsdeskundige (AO/IC expert) op het snijvlak Finance, IT & control. 
Hij beschikt over diepgaande kennis met betrekking tot internal control, quality management en IT-governance & control. 
Zijn interesse gaat uit naar de inhoud, en vind het een uitdaging om met professionals vanuit verschillende disciplines een 
werkend systeem op te leveren en hierin te adviseren. Verder is Rob vanaf 1997 verbonden aan Nyenrode Business University 
lid van de vakgroep BIV, Center Accountancy & Controlling. Als kerndocent BIV Interne Beheersing doceert hij in de master en 
postmaster controlling en is hij tevens lid van de kerngroep van het postmastervak BIV informatiecontrole. Daarnaast is Rob o.a. 
kerndocent BIV aan de PGO IT Audit, Compliance & Advisory aan de Vrije Universiteit en verbonden aan de TUdelft.

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 oordeels-
vorming, 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 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 inter-
actieve workshops zijn bedoeld om (hoog) opgeleide, kritische en analytisch sterke mensen los te maken van hun denkpatronen. 

Remko Renes is universitair docent en vakgroepvoorzitter Corporate Governance bij Nyenrode Business Universiteit. Tevens is 
Remko verantwoordelijk voor de Nyenrode NalevingsMonitor. Zijn vakgebied omvat Corporate Governance en Accountants-
controle, in het bijzonder de relatie met Internal (Control) Audit, Business Control en Risico Management. Remko heeft 
negentien jaar als extern accountant gewerkt bij KPMG en is een ervaren financial professional met meer dan 20 jaar ervaring op 
het gebied van Interne audit, SOx, internal control, corporate governance en risk management. Tevens heeft hij veel opdrachten 
uitgevoerd op het gebied van internal control, waaronder de opzet, inrichting en implementatie van internal control assessment 
methode bij Nederlandse beursgenoteerde multinationals.

Patrick Schouten werkt als adviseur en consultant bij Vanberkel Professionals en heeft daar voor 18 jaar als openbaar accountant 
gewerkt bij Deloitte Accountants. Patrick is auteur van de scriptie: Risicomanagement, een onderzoek naar risicomanagement 
bij 100.000+ gemeenten. Binnen Vanberkel Professionals en Riskjourney is Patrick één van de risk professionals die verschillende 
organisaties in de publieke sector begeleidt bij risicomanagementtrajecten en zich daarbij niet alleen richt op de “harde” kant 
(de tools) maar ook op de “zachte” kant, waaronder cultuur en gedrag.
 

René Pennings is adviseur bij het Hoogheemraadschap van Rijnland en auteur van het boek ‘No risk, no fun’! Het boek biedt 
inzicht, overzicht en sturingsmiddelen die laten zien” hoe ‘gezond verstand’-risicomanagement er in praktijk uitziet. Het eerste 
cluster behandelt risicohouding, strategische risico’s en hoe je met gezond verstand kansen kunt pakken en bedreigingen 
weerstaan. Het tweede cluster beschrijft hoe dat gezonde verstand keer op keer wordt beproefd. In het derde cluster komt de 
organisatie van risicomanagement aan bod. Wat doet een risicomanager eigenlijk en wat is een high reliability organization? 
Het vierde cluster laat zien hoe je met gezond verstand risico’s kunt kwantificeren. Het laatste cluster leert je hoe je risico 
gestuurd en met gezond verstand de juiste beslissingen kan nemen.

Arthur Izeboud RA

drs. Rob Cristiaanse RA

Bert van der Zaag RP

Carole Beelen

drs. Remko Renes RA

Patrick Schouten RA

René Pennings
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