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Unieke & inspirerende 
workshops gebaseerd 
op de meest populaire 
managementboeken!
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Impact van Blockchain op de toekomst  
van uw financiële functie
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Waarom deze writer’s class?

De docent-auteur

BENT U FINANCIEEL MANAGER OF FINANCIEEL 

DATAVERWERKER

Onze organisaties verworden meer en meer tot 

databedrijven en financials tot dataverwerkers. 

Dagelijks verliest u kostbare tijd met het opvragen 

van data en het bijhouden van lokale ledgers, al dan 

niet met Excel. Zo besteden informatie-intensieve 

organisaties tot wel dertig procent van hun totale kost 

aan het opvragen van data uit andere databanken. 

Daarbij besteden managers gemiddeld twee dagen 

per week aan interacties of interne transacties. En de 

strategische data die u als financieel manager moet 

verwerken worden, blijven toenemen zowel in volume 

als in complexiteit.  

VERTROUWEN VERSUS WANTROUWEN ALS 

BASIS

Onze (financiële) economie drijft grotendeels op 

wantrouwen. En toch, als u zaken doet, moet u elkaar 

kunnen vertrouwen. Daarvoor werden geld, contracten, 

merken en hiërarchieën in het leven geroepen. In 

het kielzog is hiervan een hele vertrouwensindustrie 

ontstaan: banken, advocaten, accountants, controllers, 

marketeers en managers. Hierdoor is de complexiteit 

gigantisch toegenomen en onze productiviteit 

drastisch gedaald.  

DIGITALE TRANSFORMATIE IN UW FINANCIELE 

FUNCTIE

Mits goed georganiseerd is een daling van de totale 

kosten van 10-20% voor data intensieve organisaties 

reëel. Maar dit lukt niet met bestaande inzichten, 

organisatiemodellen en automatiseringsprojecten: 

hiervoor is een fundamentelere aanpak nodig binnen 

de context van digitale transformatie: Blockchain 

Organiseren.  

BLOCKCHAIN ORGANISEREN

‘Blockchain Organiseren’ gaat over de inbedding 

van een disruptieve technologie (Blockchain) in een 

fundamenteel nieuw organisatiemodel (Weconomics). 

Het is een manier om vertrouwen te organiseren 

zonder dat de complexiteit toeneemt. Het heeft de 

belofte in zich om geld, contracten en management 

grotendeels te vervangen. Bovendien verbetert 

‘Blockchain Organiseren’ de productiviteit en zorgt het 

voor een betere privacy en efficiëntere processen. 

BLOCKCHAIN ORGANISEREN VOOR FINANCIALS

Deze workshop richt zich op (financiële) professionals 

die meer willen weten over Blockchain Organiseren, 

hiervoor projecten opzetten, strategieën ontwikkelen, 

beleid maken of instrumenten ontwikkelen. Wat is 

Blockchain, waarom is het belangrijk en wat kunt u 

er wel en niet mee? En vooral: hoe kunt u zich als 

financieel manager voorbereiden op deze nieuwe  

(r)evolutie? Hoe zorgt Blockchain ervoor dat de frictie 

binnen en tussen organisaties afneemt, vertrouwen 

duurzaam wordt georganiseerd en uw productiviteit 

toeneemt door een optimale stroomlijning van 

bedrijfsprocessen? Dit programma is uiterst interactief: 

naast theorie en praktijkvoorbeelden gaat u als 

deelnemer zelf aan de slag met groepswerk, use cases 

en een Blockchaincase. 

Paul Bessems helpt organisaties om blockchain te begrijpen en toe te passen Hij brengt 

Blockchaintechnologie en organisatiekunde bij elkaar en ontwikkelde een nieuw concept 

om vraag en aanbod van data slimmer te organiseren. Paul is ondernemer, internationaal 

spreker, Blockchain consultant, trainer en (co-)auteur van meer dan tien managementboeken. 

Hij heeft ruim 25 jaar ervaring met het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe organisatievormen die beter 

aansluiten op onze data economie en nieuwe organisatietechnologieën zoals Blockchain. Hij is een expert op het 

gebied van Blockchain Organiseren. 

Naast zijn werk als organisatieadviseur is hij ook fellow en bestuursvoorzitter van de Weconomics Foundation. 

Kern hierbij is de ontwikkeling en inzet van organisatietechnologie zoals Blockchain. Daarnaast is Paul ook CEO 

van Weconet Technologies, een spin-off van de Weconomics Foundation. Dit bedrijf houdt zich bezig met de aanleg 

van een algemene datanutsvoorziening en vertaalt nieuwe technologie naar concrete toepassingen. Ten slotte is 

hij ook founder van The Institute for New Organizational Thinking.

DE WRITER’S CLASSES
Unieke & inspirerende workshops 
over leiderschap, management en 
communicatie. 

“Blockchain organiseren voor 
managers” maakt deel uit van de 
Writer’s classes.

Het IFBD selecteert voor u de beste 
managementboeken, maar ook de 
beste schrijver-trainers. 
Na deze writer’s class gaat u 
uitgedaagd, gemotiveerd en 
geïnspireerd terug aan de slag met 
nieuwe inzichten, nieuwe energie 
en nieuwe haalbare doelstellingen.
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Overzicht writer’s class

INLEIDING EN CONTEXT

 ◆ Kennismaking.
 ◆ Digitale transformatie, globalisering en verduurzaming.
 ◆ Frictie binnen en tussen organisaties.
 ◆ Met technologie ook problemen oplossen en manier van organiseren veranderen.

MODULE 1: WAT IS BLOCKCHAIN? 

 ◆ Blockchain: de volgende fase van internet? 
 ◆ Blockchain basics.
 ◆ Verschillende Blockchains.

MODULE 2: WAAROM BLOCKCHAIN?

 ◆ (Schaalbaar) organiseren van vertrouwen.
 ◆ Perspectief op Nieuw Organiseren.
 ◆ Welke organisatieproblemen kunnen we ermee oplossen?

VRAGEN OVER HET OCHTENDPROGRAMMA 

MODULE 3: BLOCKCHAIN IN PRAKTIJK (INTERACTIEF)

 ◆ Blockchaincase uit financiële sector.
 ◆ Bespreken ingebrachte use cases / position papers / vision papers.
 ◆ Opdrachten.

MODULE 4: BLOCKCHAIN IN PRAKTIJK (KENNISOVERDRACHT)

 ◆ Praktische toepassingen en wat betekent het voor uw businessmodel?
 ◆ Digitale agenda, strategie en leiderschap.
 ◆ Projectmatige aanpak van Blockchain Organiseren. 
 ◆ Blockchain Lead en omgaan met hypes en weerstanden.
 ◆ Hoe begint u morgen aan uw Blockchain project?

VRAGEN EN DIALOOG 

VERLOOP WRITER’S CLASS :

08.30 Ontvangst, registratie met 
koffie/thee

09.00 Start van de trainingsdag 
(met voorstelling docent) 

12.30 Lunch

17.00 Einde van de cursusdag.

Zowel in de voor- als namiddag 
wordt een korte (koffie-)pauze 
gehouden.

Inclusief voor elke deelnemer:

“Is blockchain een hype of gaat 
het de wereld echt drastisch 
veranderen? Wat is de gigantische 
impact van blockchain op de 
toekomst van uw financiële functie? 
Ontdek wat blockchain is, hoe u het 
toepast en hoe u ermee begint in 
uw eigen functie, organisatie of bij 
uw klanten…”

Paul Bessems

 DOEL VAN DEZE WORKSHOP       

 > Weten wat Blockchain kan betekenen voor uw organisatie, functie en financiële afdeling.

 > Een introductie in Blockchain Organiseren: wat is het, waarom is het belangrijk en wat kunt u er 

wel en niet mee?

 > Inzicht via concrete cases en praktijksituaties.

 > Leren wat belangrijk is om een Blockchainprogramma of –project zelf op te starten.  

 DOELGROEP          

Financiële professionals, strategen, innovatieprofessionals, organisatieadviseurs, IT-architecten, 

business- en softwareontwikkelaars, management en staf.   
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DATUM & LOCATIE:

KOSTPRIJS:

FIRMA: 

 

STRAAT / NR. / BUS:  .................................................................................................................................................................................

PC / GEMEENTE:  .................................................................................................................................................................................

Alg. TEL.-nr.: FAX-nr. : 

ACTIVITEIT: q industrie-productie q groothandel & import q kleinhandel  q horeca 

 q bouwondernemers q transport q diensten q overheid

SECTOR:  .............................................................................................  AANTAL WERKNEMERS:  ...............................................

BEDRIJFSINFORMATIE

FACTURATIEGEGEVENS

Facturatie-adres:  ..................................................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................................................................

Uw referentie:  ..................................................................................................................................................................................

BTW-nummer:

DEELNEMER(S)

DEELNAMEKOSTEN
De deelnameprijs aan dit programma bedraagt 795 Euro excl. 21% BTW. Dit bedrag is inclusief koude/warme dranken en 
een uitgebreide lunch tijdens de cursusdag(en). U ontvangt bovendien een documentatiemap die u als naslagwerk kunt 
raadplegen. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid (zie verder) geeft het IFBD per extra deelnemende 
collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

De Vlaamse Overheid investeert in opleiding: tot 30% korting!
Het IFBD is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Dit maakt dat u onze trainingen gedeeltelijk kunt betalen met de 
subsidies toegekend door de Vlaamse Overheid via het systeem van de “KMO-portefeuille”. Indien uw bedrijf voldoet aan de 
vooropgestelde criteria kan u tot 30% besparen op de opleidingskost. Meer informatie omtrent het systeem kan u vinden op 
de website van de Vlaamse Overheid: www.kmo-portefeuille.be. 

INSCHRIJVING
U kan zich op diverse wijzen inschrijven:
 • Bij voorkeur via onze website www.ifbd.be of via e-mail: info@ifbd.be 
 • U faxt uw inschrijving op +32 50 31 04 21
 • Via de post: nv IFBD, Zeeweg 155, 8200 Brugge

U kan steeds uw reservatie telefonisch op het nr. +32 50 38 30 30 doorgeven. Een schriftelijke bevestiging echter blijft ver-
eist. Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u een deelnamebevestiging en een factuur. Een tweetal weken voor de cursus 
ontvangt u een herinnering met nog enige praktische informatie en een routebeschrijving.

Annulatie.
We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen uw inschrijving en de cursus. Indien wij minstens 2 weken 
voor de cursus uw annulatie ontvangen zoeken we samen met u naar de beste oplossing. Minder dan 2 weken voor 
de eerste cursusdag bent u ons het integrale bedrag verschuldigd en wordt mogelijks een administratieve kost (€ 75) 
aangerekend. Wij zijn uiteraard steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in uw plaats.

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

Inschrijvingsformulier



>  € 795 excl. BTW

HOTELOVERNACHTING OP DE 
LOCATIE VAN DE TRAINING
U kan op onze diverse trainings-
locaties veelal een overnachting 
boeken om de cursus op een 
ontspannen manier te kunnen 
aanvatten en/of afsluiten.

Meer informatie hieromtrent vindt 
u op onze website of via volgende 
link:
www.ifbd.be/nl/over-ons/
algemene-voorwaarden

IFBD-DATABASE & GDPR
We houden u graag op de hoogte 
van de laatste evoluties binnen 
uw sector. Daarom hebben we 
uw gegevens opgenomen in onze 
database. Uw informatie is voor 
eigen gebruik, wordt beveiligd en 
nooit aan derden doorgegeven. 
Hiertoe nemen we alle nodige 
maatregelen. Te allen tijde heeft u - 
overeenkomstig de wet “verwerking 
persoonsgegevens” van 8/12/1992  
en de “AVG-reglementering” van 
24/5/2016 - recht op inzage, 
wijziging of verwijdering van uw 
gegevens. Meer informatie via onze 
webpagina www.ifbd.be/nl/GDPR 
of via e-mail: DPO@ifbd.be.

Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>>> Inschrijving faxen op het nr. +32 50 38 10 10 of e-mail naar info@ifbd.be

>>> Rechtstreekse inschrijving via onze website: 

Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>  zie hiertoe onze website  
www.ifbd.be

INSCHRIJVING

https://www.ifbd.be/nl/inschrijven/?oid=1535

