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In (pub)quiz vorm. 

In 3 workshops gaan we aan de slag met jouw
beroepsvaardigheden. Er zit hier zeker iets voor jou
bij. Doe bijvoorbeeld mee aan de Workshop Wwft,
Intervisie of Klantbetekenis en relatiebeheer. De

workshops zijn onder leiding van Jan van der Hilst, Ed
Suiker en Marc Weerdenburg. 

De beste plaatjes worden gedraaid. In de pauze, heb
je tijd om bij te praten met collega's. We zorgen, in

combinatie met de festivalvibes voor goede lunch en
lekkere (alcoholvrije) drankjes!

Vandaag staat in het teken van ontmoeting. Er
ontstaan continu contactmomenten met andere
assistent accountants. Wij stimuleren dit contact,
waardoor je nieuwe relaties bij andere kantoren

leert kennen. Samen komen we verder!
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Wat zijn de belangrijkste pijlers van de Wwft?
Welke soorten cliëntenonderzoek zijn er en wat zijn de verschillen?
Wanneer is een melding ongebruikelijke transactie verplicht?
Wat kun jij in jouw functie betekenen bij de Wwft?

Wat kun je zelf aan deze uitdaging doen?
Hoe kunnen collega's jou hierbij helpen? En hoe betrek je ze hierbij?

Workshop Wwft
Ed Suiker
We zoomen in op de Wwft en het belang hiervan voor het accountantskantoor en beantwoorden de
volgende vragen: 

Workshop Intervisie 
Marc Weerdenburg
Graag horen wij wat de 3 voornaamste uitdagingen zijn bij jouw werkzaamheden. Hier gaan we samen
mee aan de slag! We ontdekken dat we veel tegen dezelfde uitdagingen aanlopen en dat er veel valt op te
lossen. Zeker als je met andere assistenten kunt sparren. 

Bij iedere uitdaging formuleren we met elkaar: 

Workshop Klantbetekenis en relatiebeheer 
Jan van der Hilst
Tijdens deze workshop staat de volgende vraag centraal: 
Hoe kan ik als assistent accountant nog meer van betekenis zijn voor klanten en mezelf? 

9.00 - 9.30 uur: Inloop en kennismaking
9.30 - 10.30 uur: Welkom en eerste gedeelte (kennis)pubquiz
10.30 - 11.15 uur: Start workshop 1
11.15 - 12.00 uur: Start workshop 2 
12.00 - 13.15 uur: Lunch 
13.15 - 14.00 uur: Vervolg (kennis)pubquiz
14.00 - 14.45 uur: Let the game begin! 
14.45 - 15.30 uur: Start workshop 3
15.30 - 16.30 uur: Borrel
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