Symposium 24 uur van Maastricht op 17 en 18 april 2008
Financieel Management en Facility Management

Keynote sprekers:

- Mr. L. Kerklaan; Auteur van het boek:
De cockpit van de organisatie
- Prof.dr. A. van de Ven RA: Hoogleraar bestuurlijke
informatievoorziening TIAS
- Prof.dr. E. Vosselman: Verbonden aan de Radbout
Universiteit en de MBA FM

Practitioners:

- Drs. D. Feenstra: Vice-president Capgemini
- Ing. D. A. R. M. van Thiel: Demandmanager NXP

Forumdeelname:

- Prof.dr. R. A. M Pruijm: Emeritus hoogleraar
administratieve techniek Erasmus Universiteit
- Prof.dr. J. van Dalen: hoogleraar Strategisch
Management en Supply Chain Management MSM

Mr. Leo A.F.M. Kerklaan(1948) is organisatieadviseur.
Hij is partner van Holland Consulting Group (Amsterdam) en
directeur van de Franeker Management Academie.
In zijn adviespraktijk concentreert hij zich op strategisch
prestatiemanagement. Hij is auteur van ‘De cockpit van de
organisatie’, een boek waarin het doorbreken van het
bestaande prestatieniveau van een organisatie met behulp
van een ‘performance dashboard’ centraal staat.
Leo Kerklaan is medeoprichter van de Nederlandse
Vereniging van Kwaliteitskunde. Hij treedt regelmatig op als
spreker op bijeenkomsten over kwaliteits- en
prestatiemanagement en hij is als docent strategisch performance management
verbonden aan de Maastricht School of Management en de Rotterdam School of
Management.

Prof. dr. Arco van de Ven RA is hoogleraar Bestuurlijke
Informatievoorziening aan TiasNimbas Business School.
Hij is gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Hij is program director geweest van de post-initiële opleiding
tot registercontroller (RC) en de opleiding tot controller voor
publieke en maatschappelijke organisaties (CPC) aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam. Als docent heeft hij
lesgegeven aan diverse post-experience opleidingen van
Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam School of
Management en Vlerick-Gent Leuven Management School.
Hij heeft vele (interim) functies als financieel directeur, controller en adviseur vervult,
w.o. CFO bij de start-up van de eerste sub-prime hypotheekbank in Nederland ELQhypotheken, financieel directeur van de levensmiddelengroothandel P. Karsten
Holding BV en diverse opdrachten bij non-profit organisaties. Hij is auteur van het
boek Interne Beheersing: Het Rabbit-Hill model en heeft diverse publicaties in bladen
zoals De Accountant, MCA, MAB, Control & Finance en Overheidsmanagement.

Prof. dr. Ed Vosselman (1953) is vanaf oktober 2005
hoogleraar Accounting, in het bijzonder management
accounting en control, aan de Faculteit Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit te Nijmegen.
Tot dat moment was hij vanaf maart 1997 hoogleraar
bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
(EUR), Faculteit der Economische Wetenschappen.
Zijn onderzoek beweegt zich op de terreinen ‘performance
management’ en ‘accounting en control in uitbestedingrelaties’.
Hij publiceerde in diverse internationale tijdschriften,
waaronder Accounting, Organizations and Society en
Management Accounting Research. Hij is redacteur bij het Maandblad voor
Accountancy en Bedrijfseconomie en ‘reviewer’ bij diverse internationale tijdschriften.
Hij heeft een ruime ervaring in advisering en onderwijs op het terrein van auditing en
controlling. In 1998 en 1999 was hij hoogleraar-directeur van de opleiding tot
Registercontroller aan de Erasmus Universiteit. Van 1 januari 2000 tot 31 december
2003 was hij decaan van de Faculteit der Economische Wetenschappen van de
Erasmus Universiteit.

Drs. Dick Feenstra (1950) is vice president van de Finance
Transformation praktijk van Capgemini Nederland en geeft
daarnaast leiding aan de Strategic Financial Sourcing cluster.
In zijn advieswerk legt hij zich toe op grootschalige
reorganisaties, waaronder de transformatie van
ondersteunende functies, met name van de financiële functie.
Voorafgaand aan zijn huidige dienstverband vervulde Dick
Feenstra bijna 20 jaar lang internationale functies in general
management, marketing en finance bij toonaangevende
multinationals. Hij heeft in management tijdschriften
gepubliceerd over Shared Service Centers en Business Process Outsourcing.

Ing. Dennis A.R.M. van Thiel is werkzaam bij NXP
Semiconductors en verantwoordelijk voor Vastgoedbeheer en
Facility Management op de locaties op de High Tech Campus
Eindhoven en de NXP Site Nijmegen. Tevens is Dennis van Thiel
in Europa verantwoordelijk voor een aantal Real Estate & Facility
Management projecten.
Voordat hij bij NXP semiconductors kwam, werkte hij bij Philips en
was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Vastgoedbeheer
organisatie op de High Tech Campus Eindhoven. In beide functies
heeft hij veel ervaring opgedaan bij de organisatorische aspecten van outsourcing
van Facility Management.

Prof. Dr. Ruud A. M. Pruijm RA is management-consultant,
interim-manager en emeritus hoogleraar Administratieve
Techniek aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
Recent is hij benoemd als lector corporate governance aan de
Fontys Hogeschool Financieel Management.
De afgelopen 25 jaar heeft hij diverse leidinggevende posities
bekleed in het bedrijfsleven, met name in de financiële
dienstverlening. Sinds 1996 is hij actief als adviseur en interimmanager op het gebied van de planning, organisatie en control
van de organisatie van de informatieverzorging en systemen
voor interne controle en beheersing. Als publicist, spreker en commentator op radio
en televisie mengt hij zich regelmatig in het publieke debat over dit thema.
Eind 2003 verscheen zijn laatste boek "Behoorlijk ondernemingsbestuur: lessen uit
de boekhoudschandalen". Dit boek kreeg de publieksprijs van de Orde van
Organisatie Adviseurs als beste managementboek van 2003.

