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sprekers

DAGvoorZITTer

BAS KRUISWIJK

Bas Kruiswijk is organisatie-
adviseur op het gebied van 
IT-strategie en architectuur  
bij Twynstra Gudde Adviseurs  
en Managers en tevens docent 
aan de Universiteit te Leiden.  
Hij heeft ruim 18 ervaring in 
IT-strategie en architectuur. 
Binnen de woningcorporaties 
houdt hij zicht bezig met 
implementaties van primaire 
systemen en integratie-
vraagstukken.

CHRIS VERHOEF

Prof. dr. Chris Verhoef is 
hoogleraar Informatica aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam 
en wetenschappelijk adviseur 
bij Info Support. Hij onderzoekt 
complexe problemen van 
de IT-industrie en publiceert 
regelmatig in zowel weten-
schappelijke tijdschriften als 
ook de media. Daarnaast is 
Prof. Verhoef wetenschappelijk 
adviseur voor overheid en 
bedrijfsleven in binnen-  
en buitenland.

FRÉNK VAN DER LINDEN

Volgens collega’s in de journalistiek is Frénk van der Linden de crème de la crème van het 
interview. Zijn werk kenmerkt zich door een combinatie van grote gevoeligheid en scherpte. 
Vasthoudend maar met respect voor zijn gesprekspartners komt hij vragenderwijs tot even 
originele als diepgravende portretten. Frénk werkt voor onder andere de NCRV-televisie, Het 
Gesprek, Het Parool en de NPS-radio (Kunststof). De afgelopen dertig jaar publiceerde hij 
talloze vraaggesprekken, reportages en documentaires.

RUUD KERSSENS

Ruud Kerssens is Senior Manager 
bij BDO Nederland en heeft ruim 
17 jaar ervaring in het auditen 
van IT-systemen en het adviseren 
over vooral informatiebeveiliging. 
Bij BDO is hij het IT aanspreek-
punt binnen de Adviesgroep 
Woningcorporaties.

bepaalt ICT hoe bedrijfsprocessen binnen uw  

woningcorporatie verlopen, of bepaalt de business 

hoe uw ICT-omgeving functioneert? Daarbij staan  

we stil tijdens de tweede Woningcorporatie round 

Table 2011 op 15 november. Info support nodigt u  

uit voor deze bijeenkomst waar u ontdekt hoe uw  

corporatie grip op haar organisatie kan krijgen  

door ICT-processen te stroomlijnen. 

krIjG GrIp op uW  
orGAnIsATIe Door uW 
ICT Te sTroomlIjnen

proGrAmmA

14.30  Ontvangst

15.00  Opening - Frénk van der Linden

15.15  Integratie zonder leveranciersafhankelijkheid - Bas Kruiswijk

15.40  Interactieve discussie

16.00  Governance en IT bij woningcorporaties - Ruud Kerssens

16.25  Interactieve discussie

16.50  Interactieve sessie met Bas Kruiswijk en Ruud Kerssens

17.15  Financieel verantwoord IT-besluiten nemen - Chris Verhoef

18.15 Einde

Tijdens de interactieve sessies wordt een lichte snack geserveerd.

Wilt u meer grip op uw organisatie krijgen?  
Kom dan op 15 november om 15:00 uur naar de Round Table ‘Grip op uw  

organisatie door complexiteitsreductie in uw ICT’ bij Info Support, aan de  

Kruisboog 42 in Veenendaal. U kunt uzelf tot uiterlijk 31 oktober 2011 aanmelden  

via woningcorporaties@infosupport.com of telefonisch via Info Support,  

mevr. Özlem Topal: 0318 – 582 823. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Met vriendelijke groeten,

Frans Pas     Pascal Greuter
Commercieel Manager    Business Unit Manager

Tijdens de Round Table krijgt u inzicht in ICT-vraagstukken die spelen 

in de woning corporatiebranche en wat dat betekent voor uw business. 

Bijvoorbeeld hoe u maximale flexibiliteit en kostenbesparingen kunt 

realiseren door uw ICT-omgeving te stroomlijnen. Dat alles komt aan 

bod in de presentaties, gevolgd door een interactieve discussie met u  

en uw vakgenoten en autoriteiten in de markt zoals ICT-consultants  

en -leveranciers. Dagvoorzitter is Frénk van der Linden. Hij leidt al enige 

jaren succesvol diverse thematische bijeenkomsten voor Aedes en zit 

eens per jaar de directievergadering voor. Uiteraard hebt u na afloop de 

mogelijkheid om bij te praten met branchegenoten en ICT-specialisten 

onder het genot van een hapje en een drankje. 


