De Digitale Governance Denktank

‘Risicomanagement en het vinden van de juiste balans’
Sander Gunst is als partner sinds 2020 verbonden aan PKF Wallast. Hij adviseert en
ondersteunt organisaties, gebaseerd op meer dan 30 jaar industriële executive en
management consulting ervaring, vanuit een bedrijfskundige achtergrond. Sander
heeft wereldwijde ervaring in CFO-rollen, zowel op corporate als operationeel niveau.
Als CFO bekleedde hij bestuurs- en directiefuncties, waaronder bestuursfuncties in
joint ventures (voornamelijk familiebedrijven). In de adviespraktijk van PKF Wallast
richt hij zich met name op het ontwikkelen en implementeren van Business Risk en
Control Frameworks met een sterke nadruk op bedrijfscontinuïteitmanagement en
het verbeteren van bedrijfsprestaties: verandering en groei van organisaties.

Björn Roskott is sinds 2020 als partner verbonden aan PKF Wallast en heeft ruim 20 jaar
ervaring in het adviseren van middelgrote en grote ondernemingen in binnen- en
buitenland. Binnen PKF Wallast geeft hij leiding aan de IT Audit en Risk Advisory praktijk.
Hij combineert een zeer ruime ervaring uit de Assurance praktijk (financial statements
audits en IT Audits) met adviestrajecten rondom implementatie van risicomanagement,
bedrijfscontinuïteitmanagement en GRC tooling. Björn is gespecialiseerd in het
optimaliseren van risicobeheersing middels ERP systemen en het ontsluiten en visualiseren
van managementinformatie. Björn is afgestudeerd IT Auditor en staat ingeschreven als RE
bij de NOREA. Hij is gericht op relatie maar vakinhoudelijk kritisch. Van nature een adviseur
die erop gericht is om maximale waarde toe te voegen bij zijn cliënten.

Tijdens De Digitale Governance Denktank op dinsdag 20 april van 15.30 – 17.00 uur, zullen zij stil staan bij het
vinden van de juiste balans in risicomanagement. Het nemen van risico’s is een kernaspect van ondernemen en dus
zou risicomanagement hier ook een logisch onderdeel van moeten zijn. Risicomanagement begint met een
bewustwordingsproces: ken ik mijn risico’s en heb ik keuzes gemaakt over welke risico’s ik bereid ben te accepteren?
Het is niet de bedoeling om alle risico’s dicht te timmeren, het draait erom de juiste balans te vinden en vast te
stellen welke kansen en bedreigingen er zijn. Op basis van theorie en een aantal praktijkvoorbeelden zullen er
pakkende stellingen geformuleerd worden, die op interactieve wijze en in groepsverband worden bediscussieerd.
En dit alles geheel coronaproof via Zoom.
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