Vergadering Afdeling Noord
Waar en wanneer?
Datum
Maandag 24 februari 2020
Tijd
17.00 uur – 21.30 uur
Locatie
Van der Valk Hotel, Balkenweg 1 te Assen

24 februari 2020
Omarm jij als accountant al de kansen die digitalisering biedt? Dan maak je je business
gegarandeerd efficiënter en productiever. Maar dan moet je wél weten waar je begint
en hoe je dit doet.
Is jouw kantoor klaar voor deze verandering? Hoe grijp je als accountant daadwerkelijk de
kansen die digitalisering te bieden heeft? Hoe pak je dat aan en waar begin je?

Als je op dit gebied nog wel wat inzicht, ervaringen en tips kan gebruiken, is de gratis
workshop 'Digitaal Ondernemen' iets voor jou. Deze vindt plaats op 24 februari bij Van
der Valk Hotel in Assen.

Welke kansen biedt digitalisering jouw
accountantskantoor?
Nieuwe klanten en klantbehoud door in te spelen op de sterk veranderende
klantbehoeftes
Hogere omzet en meer productiviteit door efficiëntere processen
Slimme producten en diensten die ervoor zorgen dat je niet onder de voet wordt
gelopen door concurrenten
Een beter bedrijfsimago: je gaat mee met de tijd
Automatiseren van aangiftes en het contact met de Belastingdienst

Leer van experts en ondernemers
Wat mag je verwachten van deze workshop? Maar liefst 6 succesvolle collegaondernemers en deskundigen staan deze avond holografisch op het podium en delen hun
digitale kennis en ervaringen. Hoe werden ze succesvoller door digitalisering en wat
leerden ze ervan?
Samen maken we ook de praktische vertaalslag van deze inzichten voor jouw kantoor. We
gaan het onder andere hebben over technologieën zoals:
Online werken in de cloud
De rol van big data, het 'Internet of Things' en cybersecurity
Gepersonaliseerd maatwerk voor je klanten
Digitale marketing

Direct toepasbare inzichten
Deze workshop is opgedeeld in 2 blokken van 1,5 uur. Er zijn geen commerciële
verkooppraatjes of vage voorspellingen. Je gaat ter plekke sparren met collegaondernemers en andere accountants. Zo maak je de digitale toepassingen voor jouw
kantoor concreet en werk je ze verder uit. Zodat je écht aan de slag kunt.
Hieronder lees je meer informatie over het programma en de sprekers.

Programma en sprekers
17.00 – 17.30 uur - inloop
17.30 – 19.00 uur - eerste blok met de volgende holografische sprekers

De klanten van de toekomst zijn er al (Steven van Belleghem – Nexxworks.com)
Duiding van keynotespeaker door Jan Wietsma NBA bestuurslid en Dirk-Jan van
Blijderveen, NOAB vice-voorzitter
Word winstadviseur! (Femke Hogema - Profit First Professionals BV)
De financiële dienstverlener van de toekomst (Tim Hoogveld - Den Hartog &
Hoogveld)
19.00 – 20.00 uur - warm en koud buffet / pauze
20.00 – 21.30 uur - tweede blok
Hoe hou ik het veilig? De hacker vertelt. Thijs Bosschert (Etisch Hacker)
De digitale orderstraat in werking (Lars Cramer - Phidra Accountants &
Adviseurs)
Met Data werken aan tevredener klanten (Jos en Dorien Beks - Change
Hairstyling)
De kansen van sectorfocus (Louis van Garderen - Joinson & Spice )
21.30 uur afsluitende borrel

Wij verzoeken u middels de website van de NBA uiterlijk 14 februari te laten weten of u bij
deze bijeenkomst aanwezig zult zijn en of u deelneemt aan het buffet.

