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Onze industrie verandert, maar gaan de ontwikkelingen écht zo snel of valt 
het allemaal wel mee? Met de komst van Paolo Sironi hebben we een unieke 
kans om meer te leren over internationale ontwikkelingen. Zie jij bedreigingen 
of juist kansen voor jouw adviespraktijk en klanten? Het is een hot topic, de 
impact van digitalisering op het adviesproces van de beleggings- en 
planningsprofessional. Leer uit de ervaringen en visies van sprekers van PGGM, 
ING, BarentsKrans en Ortec Finance!

Tijdens deze middag praten wij jou graag bij over de ontwikkelingen die onze zorgvuldig 
geselecteerde sprekers in hun eigen praktijk zien, implementeren en ervaren.  
Zij nemen jou mee op hun weg naar het advies- en businessmodel van de toekomst! 
Gaat de wereld naar digitaal of blijft de persoonlijke benadering toch belangrijk? 
En welke rol speelt wet- en regelgeving? Krijg meer inzicht in de positie en rol van de 
adviseur, zodat je inzicht krijgt in de wijze waarop je in de toekomst een klant efficiënt 
kunt bedienen met een Futureproof advies!

Bovendien worden er, voor het bijwonen van dit seminar, 3 PE punten toegekend door 
CFA society VBA Netherlands. Ook is er 1 PE punt Register Vermogensplanners te behalen 
en zijn er momenteel  2 PE punten FFP CFP in behandeling.
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Over de Keynote 
Speaker Paolo Sironi
Paolo is lid van IBM Industry Academic en 
strategisch adviseur voor geselecteerde 
IBM global accounts. Als woordvoerder 
voor innovatie promoot Paolo een  
wereldwijde Fintech thought leadership.  

Hij begeleidt CEO’s en topmanagers van financiële instellingen,  
evenals belangrijke startende ondernemers bij bedrijfskwesties 
gerelateerd aan digitale transformatie, kunstmatige intelligentie, 
quantitative finance en open banking. Je krijgt hiermee inzicht in 
internationale ontwikkelingen.

Paolo is een gerenommeerd auteur en spreker op het gebied van 
quantitative finance, digital innovation en economics theory. Hij 
onderzoekt de biologische onderbouwing van financiële markten 
en hoe het ‘immuunsysteem’ van de wereldeconomie kan worden 
versterkt in de huidige volatiele tijden.
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Het programma

Ontvangst & registratie met networking lunch

Opening & Verwelkoming

Opening Keynote

Digitaal en geautomatiseerd inzicht

Refreshment break

Persoonlijk advies in een digitale 
bancaire wereld

Het effectieve wettelijk kader rond persoonlijk 
en/ of digitaal advies: een verkenning

De rol van technologie bij de advisering van 
consumenten

Q&A in een paneldiscussie

Anti-File & Networking drinks

Robert van Beek

Paolo Sironi

Mladen Sancanin

Frank Heijster & Alex Schipper

William Schonewille

Ronald Janssen

NL sprekers + Paolo

Dagvoorzitter

Keynote Speaker

PGGM

ING

BarentsKrans

Ortec Finance

Afsluiting dagvoorzitter

12.30 – 13.15

17.00 – 18.00
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Aanmelding en betaling

Jouw investering is slechts € 195,- p.p. (+btw) bij aanmelding vóór 20 februari. 
Hierna zullen de kaarten verkocht worden voor € 230,- p.p. (+btw).

3 PE punten worden, bij het bijwonen van het seminar, toegekend door CFA 
society VBA Netherlands ook is er 1 PE punt Register Vermogensplanners te 
behalen en zijn er momenteel  2 PE punten FFP CFP in behandeling. en 
inbegrepen is een exemplaar van #RegTechBlackBook, ter waarde van € 21,95. 
Paolo heeft hier het voorwoord voor geschreven. 

Alle presentaties worden na het seminar via mail aan u beschikbaar gesteld.

Via het formulier op robertvanbeek.eu kun je jezelf en max. 2 collega’s 
aanmelden, waarna je binnen 2 werkdagen een digitale factuur via email 
ontvangt.

In deze email tref je de betalingsinstructies aan. De factuur kan veilig en 
online worden betaald via de handige betaalmodule op 

www.smallbooksbigideas.shop 

http://www.smallbooksbigideas.shop
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Locatie

Het Seminar vindt plaats op 5 maart 2020, 
tussen 12.30-18.00uur, in de Oranjerie Hydepark. 
Hydeparklaan 10, 3941 ZJ Doorn

Het landgoed is in 1885 gekocht door de 
Amsterdamse bankier Hendrik Maurits Jacobus van 
Loon en liet de prachtige Oranjerie bouwen om zijn 
Zuid-Europese planten en bomen te beschermen 
tegen het Nederlandse klimaat. 
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Routebeschrijving

Uit de richting Amersfoort (A27) 

Neem afslag 3-Den Dolder en voeg in op de 
Zandbergenlaan/de N238 richting Zeist Na 1,1 km 
weg vervolgen naar de Krakelingweg 

Na 1,9 km neem op de rotonde de 2e afslag naar 
de Woudenbergseweg/de N224 

Na 400 meter neem op de rotonde de 3e afslag 
en rijd door op de Woudenbergseweg/de N224 

Na 3,2 km neem op de rotonde de 3e afslag en 
rijd door op de Woudenbergseweg/de N224 

Na 6,2 km sla rechtsaf naar de Traayweg 

Na 1,8 km Weg vervolgen naar de Traaij/de Traay 

Na 2,6 km Sla linksaf naar de Arnhemse Boven-
weg 

Na 1 km Sla rechtsaf naar de Hydeparklaan 
Na 650 meter Sla linksaf om op de 
Hydeparklaan te blijven 

Oranjerie Hydepark bevindt zich aan de 
linkerkant 

Hier kun je parkeren. 

Uit de richting Arnhem (A12) 

Neem afrit 20 vanaf de A12 (N225 richting 
Driebergen) 

Sla linksaf naar de Hoofdstraat/de N225 

Na 3 km Sla linksaf naar de Hydeparklaan 

Na 350 meter Sla rechtsaf om op de Hydepark-
laan te blijven 

Oranjerie Hydepark bevindt zich aan de linker-
kant 

Hier kun je parkeren. 

Uit de richting Utrecht/ Den-Haag/ 
Rotterdam (A12) 

Neem afslag 20-Driebergen naar N225/Zeist 
richting Driebergen 

Sla rechtsaf naar de Hoofdstraat/de N225 

Na 3 km sla linksaf naar de Hydeparklaan 

Na 350 meter Sla rechtsaf om op de Hydepark-
laan te blijven 

Oranjerie Hydepark bevindt zich aan de linker-
kant 

Hier kun je parkeren. 

Openbaar vervoer:  

Neem vanaf Station Driebergen-Zeist Bus 50 
(richting Veenendaal via Zeist/Doorn) 

Uitstappen bij Bushalte Akkerweg, Driebergen-Rijsenburg. 
9 minuten lopen naar Hydeparklaan. 

Oranjerie Hydepark bevindt zich aan de linkerkant

Oranjerie Hydepark. 
Hydeparklaan 10, 3941 ZJ 
Doorn
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De sprekers

Mladen Sancanin 
Manager Innovatie & Datalab
PGGM

Digitaal inzicht bij PGGM: van concrete vraag 
naar een compleet overzicht.

Mladen is een ervaren leider op het gebied van innovatie en digitalisering met 
een bewezen trackrecord van meerdere succesvolle innovaties en verander tra-
jecten. Hij wordt gezien als een inspirerende strateeg met veel praktijkervaring. 
In afgelopen twintig jaar heeft hij in diverse functies onderscheidende services 
en proposities gerealiseerd en nieuwe digitale kanalen en -klantinteractie 
ontwikkeld. Gebruik van data heeft daarbij altijd een belangrijk rol gespeeld. 
Daarnaast is Mladen docent ‘Designing Digital 
Roadmap’, startupmentor en spreker.

Alex Schipper 
Customer Journey Expert bij ING

Frank Heijster
Customer Journey Expert bij ING

“Digitaal advies bij ING Investments”
een verkenning”

Frank en Alex zijn beiden werkzaam als Customer Journey Expert bij de Tribe 
Investment van ING Bank.
Op dit moment zijn zij belast met de samenvoeging van de beleggingsdienstver-
lening in Nederland en België.

Hiervoor hebben zij gezamenlijk voor de Private Banking-klanten van ING
Forward planning geïntroduceerd en hiermee financiële planning opnieuw uit-
gevonden.

Ook hebben zij beiden meegewerkt aan de introductie van de online advies- en
beheerdienstverlening en digitaal beleggingsadvies voor Private Bankingklanten
via het adviseursnetwerk.

• Uitdagingen tooling voor adviseurs
• Digitaal beleggingsadvies 
• Innovatie

• Welke inzichten hebben wij opgedaan bij de ontwikkeling van het platform 
ToekomstVerkenner om deelnemers inzicht te geven in de totale financiële 
situatie

• Wat is de feedback van gebruikers / consumenten / en de markt
• Welke uitdagingen en mogelijke oplossingen zijn er bij de begeleiding van 

consumenten en doorontwikkeling van de ToekomstVerkenner
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De sprekers

William Schonewille
Advocaat/ Partner bij BarentsKrans

William is sinds 1996 advocaat en sinds 2001 partner bij BarentsKrans. William is 
een specialist op het gebied van financiële geschillen. Hij treedt op namens in-
vesteerders, consumenten maar ook voor financiële instellingen. William heeft 
een zeer uitgebreide ervaring in complexe geschillen, zowel op individuele basis 
als op basis van collectieve acties. Hij is befaamd voor zijn werk in high-profile 
class action rechtszaken in bank- en effectenrecht, zoals Via Claim, Leaseverlies 
(aandelen lease), in de collectieve actie over de aansprakelijkheid van diverse 
partijen rond het faillissement van de DSB Bank N.V., Verliespolis (Woekerpolis). 
William adviseert ook met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe financiële 
producten. William heeft van 2006 tot en met 2013 deel uitgemaakt van het 
bestuur van BarentsKrans. In de periode 2008 tot en met 2013 was hij 
bestuursvoorzitter.

Ronald Janssen 
Managing Director Goal Based Planning 
Ortec Finance

Ronald Janssen studeerde Econometrie aan de Erasmus Universiteit in
Rotterdam. Na zijn afstuderen werkte hij als financieel planner voor
particuliere klanten in het high net worth segment. Tijdens deze periode
ontwierp en ontwikkelde hij goal-based financiële planning software. In 2002
sloot hij zich aan bij Ortec Finance om zijn visie op goal-based financiële
planning verder te realiseren, resulterend in de Goal Based Planning oplossing
OPAL. Als Managing Director van Private Client Solutions is Ronald Janssen nu
verantwoordelijk voor deze financiële planningsoplossing en de verdere
ontwikkeling voor de internationale markt.

Naast zijn werk bij Ortec Finance geeft Ronald Janssen college aan de Erasmus
Universiteit. Daarnaast heeft hij verschillende artikelen geschreven voor profes-
sionele tijdschriften zoals The Journal of Wealth Management en is hij lid van 
de Accreditatie commissie van de DSI en de commissie Private Banking van de 
VBA.

“Het effectieve wettelijk kader rond persoonlijk 
en / of digitaal advies: een verkenning”

• Juridisch kader
• Uitdagingen 
• Valkuilen
• Wat brengt de toekomst

“De rol van technologie bij de advisering van consumenten”

• Kan advies volledig worden geautomatiseerd?
• De (on)mogelijkheden van wet- en regelgeving voor advies 
• Hoe ziet de samenwerking tussen een robot en de adviseur eruit bij de  
  begeleiding van een klant?



Dank en tot snel. 
En we zien elkaar 5 maart 
a.s. in Doorn! 

Grtz 
Robert van Beek, 
Author & Editor 
#RegTechBlackBook

About Life & Finance B.V.


