Programma Bewindvoerderscongres ABN
AMRO
Datum: donderdag 23 november 2017

Vanaf 10.00 uur op de Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam.
Om 10.30 uur wordt het congres geopend door Jacqueline Zuidweg, oprichter van Zuidweg & Partners
(schuldhulpverlening voor ondernemend Nederland)
én Zakenvrouw van het Jaar 2012.
Na de opening volgen een aantal presentaties:
11.00 uur – 11.15 uur
Workshop ontvangst fraudeleuze gelden op de leefgeldrekening
Onze afdeling Security & Intelligence Management (SIM) houdt zich onder andere bezig met fraude op
betaalrekeningen.
In deze workshop zullen zij bewindvoerders inlichten over de gevolgen van het ontvangen van
fraudeleuze gelden op de leefgeldrekening.
11.15 uur – 11.30 uur
Workshop dreigingen op het gebied van fraude bij bewindvoerders
Onze afdeling Security & Intelligence Management (SIM) houdt zich daarnaast ook bezig met fraude
bij bewindvoerderskantoren.
In deze workshop zullen zij ingaan op de mogelijke gevolgen van fraudes.
11.30 uur – 12.00 uur
Bewindvoering: huidige trends en ontwikkelingen
Kent u alle ins en outs uit uw sector? De ABN AMRO Bank neemt u mee in de belangrijkste trends en
ontwikkelingen omtrent bewindvoering. In deze veranderende wereld is het van belang om continu
bezig te zijn met deze ontwikkelingen.
12.00 uur – 13.00 uur
Lunch
De lunch wordt verzorgd namens ABN AMRO Bank.

Na de lunch zullen een aantal presentaties aan bod komen.

13.00 uur – 14.00 uur
Annemarie van Gaal – presentatie visie op de toekomst van bewindvoering
Annemarie van Gaal zal tijdens het congres haar visie geven over bewindvoering in de toekomst. Wat
zijn de trends?
Waarom stijgen de cijfers van het aantal mensen dat onder bewind staat?
14.00 uur – 14.30 uur
PSD2 wetgeving en digitalisering– Wat betekent dit voor bewindvoerders?
Banken en andere financiële dienstverleners hebben nog anderhalf jaar de tijd om zich voor te

bereiden op de herziene Europese
betaalrichtlijn Payment Service Directive 2 (PSD2). Deze EU-richtlijn moet dan ook geïmplementeerd
zijn in de nationale wetgeving van alle Europese lidstaten.
PSD2 zal voor een ongekende revolutie gaan zorgen in het betaallandschap. Één van onze Digital
Risk Experts van ABN AMRO Bank, zal u hier
meer over vertellen en stilstaan bij wat deze ontwikkeling voor gevolgen heeft voor bewindvoering.

14.30 uur – 14.50 uur
Netwerkbreak

14.50 uur – 16.00 uur
Tafelgesprek: De Wereld Draait Door
Het tafelgesprek zal geleid worden door Eddy Klement, Directeur Acquisitie bij ABN AMRO. Tijdens
het tafelgesprek zullen een aantal personen plaatsnemen, De deelnemers hebben allemaal een
verschillende achtergrond en zijn betrokken bij de onderwerpen die behandeld worden bij het
tafelgesprek. Het tafelgesprek zal in dezelfde format worden georganiseerd als de bekende
televisieprogramma De Wereld Draait Door. De leider zal aan de hand van een aantal stellingen de
aandacht vragen van de deelnemers. Er zullen meerdere onderwerpen worden behandeld,
bijvoorbeeld de wetgeving met betrekking tot de bewindvoering, creëren van zelfredzaamheid, PSD2,
digitalisering en nog veel meer. Het tafelgesprek is zo ingericht dat er
interactieve en interessante discussies ontstaan.
16.00 uur – 16.15 uur
Vragenrondje
16.15 uur – 16.30 uur
Afsluiting
De dag wordt afgesloten door de dagvoorzitter Jacqueline Zuidweg
16.30 uur 18.00 uur
Borrel

