SPECIALIST IN CREDIT MANAGEMENT TRAININGEN

Eendaagse cursus

6

PE-punten

Blockchain voor
Credit Managers
In deze eendaagse interactieve cursus leert u alles wat u als
Credit Manager moet weten over Blockchain Technologie en
hoe u dit effectief kunt toepassen in uw eigen organisatie.
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Blockchain voor
Credit Managers
Wat houdt deze cursus in?

Voor wie is deze cursus bestemd?

Het doel van deze eendaagse cursus is niet alleen kennis
opdoen over Blockchain organiseren of welke toepassingen
zinvol zijn voor Credit- en Credit Risk Management, maar
ook het in contact komen met andere geïnteresseerden,
een eigen use case ontwerpen en met elkaar delen hoe je
een succesvol blockchainprogramma kunt opzetten op uw
afdeling Credit Management.

Deze cursus is bestemd voor innovatieve Credit Managers
die binnen hun organisatie en de juiste antwoorden
moeten kunnen geven op vragen van directie, klanten en
netwerk over Bitcoin, cryptocurrencies, ICO’s, digitale
agenda, blockchainprogramma’s, use cases, Proof of
Concepts en blockchaintechnologie.

Docent
Paul Bessems
Paul Bessems is een internationaal spreker,
blockchain consultant en (co-)auteur van tien
managementboeken. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring
met het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe
organisatievormen die beter aansluiten op nieuwe
organisatietechnologieën zoals blockchain. Hij is een
expert op het gebied van Blockchain Organiseren.
Naast zijn werk als organisatieadviseur is hij fellow en
bestuursvoorzitter van de Weconomics Foundation.
Weconomics faciliteert de transitie naar een
duurzame welvaart. Het is een netwerk van pioniers
die zelfstandig én samen bijdragen aan de
verduurzaming van onze welvaart. Kern hierbij is de
ontwikkeling en inzet van organisatietechnologie
zoals blockchain. Daarnaast is Paul ook CEO van
Weconet Technologies BV, 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.
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Programma

Algemene informatie

Ontvangst 8:30, Aanvang 9:00, Einde 17:00

Deelnemers

Waarom Blockchain?

Het aantal deelnemers aan deze cursus is beperkt tot
16 personen. Daardoor is er veel persoonlijke aandacht.

• Blockchain: de volgende fase van internet?
• Nieuw begint met oud loslaten
• Perspectief op Nieuw Organiseren
• Welke organisatieproblemen kunnen we ermee
oplossen?

Lesmateriaal
Elke deelnemer ontvangt bij aanvang van de cursus
een exemplaar van het boek ‘Blockchain Organiseren
voor Managers’.

Wat is Blockchain?

Algemene voorwaarden

• De organisatie van vertrouwen
• Blockchain basics
• Verschillende blockchains
• Blockchain concepten
• Waarvoor kun je het gebruiken en waarvoor beter niet
• Tokenization, coins, cryptocurrencies en ICO’s

Op deelname aan deze training zijn onze algemene
voorwaarden van toepassing. Deze vindt u op onze
website: www.nlacademy.nl

Het verhaal achter Bitcoin en blockchain
• Bitcoin en haar geschiedenis
• Peer-to-peer netwerk, decentrale boekhouding
• Miners, maintainers en movers
• Inputreferentie, double spending en secure transport

Blockchain in de praktijk
• Voorbereiden blockchaincase ‘Creditmanagement’
• Bespreken case in groep en plenair
• Domeinen: fintech, organisatie van werk, overheid
en supply chain etc.
• Functies: identity management, documenten,
smart contracts
• Mogelijkheden: strategie en kansen van
blockchain benutten
• Wat betekent het voor credit- en riskmanagement,
je businessmodel en organisatie?

Annuleren
Als u onverhoopt bent verhinderd, dan kunt u zich
kosteloos door een collega laten vervangen. U kunt
ook de datum van deelname wijzigen indien dit vijf
werkdagen voor aanvang wordt doorgegeven.
Binnen vijf werkdagen voor aanvang bent u 25% van
het factuurbedrag verschuldigd. Annuleren kan tot
30 dagen voor aanvang van de oorspronkelijke datum
van deelname onder berekening van 100 euro
administratiekosten.

Investering
De kosten voor deelname bedragen € 595 per
persoon exclusief btw. Dit bedrag is inclusief het
lesmateriaal, koffie/thee, fris en een luxe lunch.

Inschrijven
Vul het inschrijfformulier uit deze brochure volledig in
en stuur een scan van het formulier ondertekend naar:
info@nlacademy.nl

Use cases voor creditmanagement

Permanente Educatie RCM

• Use cases deelnemers in groepen bespreken
• Plenair bespreken van use cases
• Feedback trainer op use cases

Voor deelname aan deze cursus ontvangt u als RCM-er
6 PE-punten en ontvangt u bovendien 10 procent
korting. Noteer s.v.p. uw VVCM lidnummer in het
opmerkingenveld van het inschrijfformulier.

Blockproject opzetten
• Digitale agenda, digitaal leiderschap en pionierschap
• Projectmatige aanpak van Blockchain Organiseren
• Omgaan met hypes en weerstanden
• Hoe begin ik morgen een project en hoe beweeg ik?

Incompany
Het is ook mogelijk om deze training op incompany
basis te laten verzorgen. Neem voor meer informatie
en/of een vrijblijvende offerte contact met ons op via
telefoonnummer 020 - 672 1371 of per email:
info@nlacademy.nl
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Inschrijfformulier
Vul het onderstaande formulier in, en mail het naar info@nlacademy.nl.

Blockchain voor Credit Managers
Dhr.

Mevr.

* Verplicht in te vullen

Bedrijfsnaam*:
Voornaam*:
Achternaam*:
Functie*:
Email*:
Telefoon*:
Adres*:
Postcode*:
Plaats*:
PO-nummer:
Vragen en/of
opmerkingen:

Datum training*:

Dinsdag 23 april 2019

Handtekening*:

Dinsdag 12 november 2019

Organisatie
Next Level Academy BV is opgericht in 2005 en gevestigd
te Amsterdam. Naast de organisatie van trainingen en
seminars op het gebied van credit management is
Next Level de organisator van de jaarlijkse vakbeurs
Credit Expo, zie www.creditexpo.nl

Adres
Next Level Academy BV
Jan Vrijmanstraat 293
1087 MN Amsterdam
T: 020-6721371
E: info@nlacademy.nl
I: www.nlacademy.nl

