
“Ons vak 
     verandert 
voortdurend...”

“...dankzij dit congres 
         ben ik in één dag 
   weer helemaal bij!”

  

ONDERWERPEN 

TIJDENS HET 

NATIONAAL 

CONGRES 

ADMINISTRATIE:

• Actualiteiten 

 Loonheffingen

• Cybersecurity moet 

 goed geregeld zijn

• Robotisering heeft 

 de toekomst 

• Uw onderneming door

 zwaar weer loodsen

• Alternatieve 

 financieringsvormen

 sterk in opkomst

• Meer rendement 

 behalen door te sturen 

 op cijfers

ABONNEES 

VAN 
RENDEMENT 

KRIJGEN 

€100 KORTING

NATIONAAL CONGRES ADMINISTRATIENATIONAAL CONGRES ADMINISTRATIE
Dinsdag 18 mei 2021, Postillion Hotel in Bunnik (Utrecht) en via een livestreamverbindingDinsdag 18 mei 2021, Postillion Hotel in Bunnik (Utrecht) en via een livestreamverbinding

Laat u compleet informeren over alle ontwikkelingen 
op het gebied van de financiële administratie!

Laat u compleet informeren over alle ontwikkelingen 
op het gebied van de financiële administratie!

Aanmelden:
RENDEMENTCO.NL/NCA

GRATIS 
voor alle bezoekers: 

themadossier 
Fraudebestrijding 

Prijzen Nationaal Congres 
Administratie 2021:
Fysieke bijeenkomst
€ 665 voor niet-abonnees
€ 565 voor abonnees van Rendement
€ 485 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde organisatie
€   95 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie
Inclusief: koffie/thee, uitgebreide lunch, borrel, congresmateriaal, themadossier 
Exclusief: BTW, reis- en parkeerkosten 

Livestream
€ 615 voor niet-abonnees
€ 515 voor abonnees van Rendement
€ 435 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde organisatie
€   45 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie
Inclusief: congresmateriaal, themadossier
Exclusief: BTW 

F0221NCA

RENDEMENT ORGANISEERT DIT 

JAAR VOOR DE 19e KEER HET 

NATIONAAL CONGRES 

ADMINISTRATIE

SCHRIJF U SNEL IN VIA: RENDEMENTCO.NL/NCA

Rendement organiseert 
diverse opleidingen voor financials, fiscalisten en 
salarisadministrateurs. 
Kijk voor het gehele aanbod op rendementco.nl.

• Fysiek of via livestream

• Actuele onderwerpen

• Praktische tips en adviezen

• Deskundige sprekers

• Antwoord op al uw vragen

• Gratis themadossier over  

 fraudebestrijding

• Abonnees van Rendement krijgen 

 € 100 korting 

• Controllers
• Hoofden financiële administratie
• Medewerkers financiële administratie
• Medewerkers accountantskantoren
• Medewerkers administratiekantoren
• Medewerkers belastingadvieskantoren
• (Financieel) directeuren
• Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
• Fiscaal adviseurs

Het Nationaal Congres Administratie 
IS BIJ UITSTEK GESCHIKT VOOR:

Fiscale trainingen

Tot 
€100 korting 
voor 
abonnees 
van Rendement

Rendement helpt u fouten
in de belastingaangifte te voorkomen 

Een compleet aanbod 
praktijkgerichte fi scale trainingen

rendementco.nl

■ Belastingcontrole
■ BTW bij auto’s en in de automotive
■ BTW bij vastgoed en zonnepanelen
■ BTW en BUA
■ BTW en buitenland
■ BTW in de administratie
■ BTW in de non-profitsector
■ BTW in de praktijk
■ BTW in de zorg
■ Fiscale (eindejaars)actualiteiten
■ Kansen en valkuilen in de
 bezwaarprocedure
■ Verdiepingsdag BTW-actualiteiten
■ Vpb in de praktijk

Financiële opleidingen

Tot 
€100 korting 
voor 
abonnees 
van Rendement

Van eendaagse opstapcursus
tot opleiding Praktijkdiploma Boekhouden (PDB®)

Een compleet aanbod 
opleidingen voor fi nancials

rendementco.nl

■ Aansluiting tussen financiële 
 en salarisadministratie
■ Actualiteiten Debiteurenbeheer
■ Actualiteiten Financiële analyse
■ Auto van de zaak
■ Basiskennis Boekhouden (BKB®)
■ Basiskennis Calculatie (BKC®)
■ Bedrijfsadministratie (niveau 3,4 en 5)
■ Financieel Assistent
■ Jaarafsluiting en controle grootboek
■ Krediet aanvragen
■ Opstap Financiële Administratie
■ Praktijkdiploma Boekhouden (PDB®)
■ SBR in de praktijk
■ Werkkapitaalbeheer

Salarisopleidingen

Tot 
€100 korting 
voor 
abonnees 
van Rendement

Van eendaagse opstapcursus
tot opleiding Compensation & Benefi ts Consultant (CBC®).

Een compleet aanbod 
salarisopleidingen 

rendementco.nl

■ Aansluiting tussen HR & Salarisadministratie
■ Aansprakelijkheid loonheffingen
■ Basiskennis Loonadministratie (BKL®)
■ Compensation & Benefits Consultant (CBC®)
■ Excel voor salarisadministrateurs
■ Grensoverschrijdend werken
■ Inkomstenbelasting voor de
     salarisadministrateur
■ Loonbeslag
■ Opstap Salarisadministratie
■ Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL®)
■ Update Salarisadministratie
■ Vakopleiding Payroll Services (VPS®)
■ WKR in de praktijk



Iedere bezoeker van het 
congres of deelnemer aan de 
livestream ontvangt het gratis 
themadossier over fraude-
bestrijding. Ondanks allerlei 

nieuwe digitale controlemechanismen blijft 
fraude een gevaar voor iedere onderneming. 
Dit themadossier richt zich op het herkennen 
en aanpakken van fraude ‘van binnenuit’. 
Naast het simpelweg verdonkeremanen van 
geld of goederen kan de fraude ook bestaan 
uit gesjoemel met ziekmeldingen of met werk-
uren. En dan is er nog de dreiging ‘van bui-
ten’: cybercriminaliteit. Werknemers zijn voor 
deze digitale boeven de ‘zwakste schakel’. In 
dit themadossier leest u waar u op kunt letten 
om signalen van fraude te herkennen en wat 
voor maatregelen u kan en mag nemen.

GRATIS 
themadossier 
OVER FRAUDE-
BESTRIJDING

NATIONAAL CONGRES ADMINISTRATIE
Dinsdag 18 mei 2021, Postillion Hotel in Bunnik (Utrecht) en via een livestreamverbinding

 
 

Het afgelopen jaar stond bijna geheel in het teken 
van corona. Iedere organisatie heeft te maken met de 
gevolgen van deze pandemie. Veel ondernemingen 
verkeren in financiële moeilijkheden. In dat geval kunnen 
alternatieve financieringsvormen uitkomst bieden. 
Maar ook de nieuwe Wet homologatie onderhands 
akkoord (WHOA) biedt perspectief. Door deze wet 
hebben bedrijven die failliet dreigen te gaan maar 
nog wel levensvatbaar zijn een grotere kans om te 
overleven. Hopelijk ondervindt uw organisatie geen 
financieel nadeel, maar ook dan heeft u met de 
coronamaatregelen te maken. Werkgevers moeten 
zorgen voor een veilige werkomgeving en bij 
veel bedrijven wordt er thuisgewerkt. Dan moet 
de beveiliging van alle systemen goed op orde 
zijn, want cybercriminelen slaan munt uit de 
coronacrisis. Zij spelen snel in op de enorme 
toename van thuiswerken en videobellen. Ook uw 
processen moeten als gevolg van het thuiswerken 
misschien worden aangepast en dan komen de 
mogelijkheden van robotisering om de hoek 
kijken. Verder heeft ook de salarisadministratie 
te maken met de gevolgen van de coronacrisis. 
Vooral het vergoeden van de kosten van 
thuiswerken en de reiskosten roepen op 
dit moment veel vragen op. Tot slot is het juist 
in deze tijd belangrijk om zicht te hebben op 
de financiële situatie van uw organisatie. 
Door goed te sturen op cijfers kunt u een 
beter rendement behalen. Kortom, tijdens 
het Nationaal Congres Administratie krijgt u 
veel informatie en praktische tips waarmee 
u meteen aan de slag kunt.

Corona 
   laat in iedere organisatie 
zijn sporen na!

P R O G R A M M A
DAGVOORZITTER: ROELOF VAN MARRUM

*

10.00 – 10.10 uur Opening door Roelof van Marrum

10.10 – 10.55 uur      Uw onderneming door zwaar weer loodsen

Door de coronacrisis zal het aantal ondernemingen dat in zwaar weer terechtkomt 

de komende tijd alleen maar toenemen. Staat bij uw onderneming het water ook tot 

aan de lippen en lijkt een faillissement onafwendbaar? Of kan een faillissement nog 

voorkomen worden? Sinds 1 januari 2021 zorgt de Wet homologatie onderhands ak-

koord (WHOA) ervoor dat levensvatbare bedrijven die failliet dreigen te gaan, kunnen 

overleven. Dit gebeurt door het reorganiseren en saneren van schulden met behulp 

van een onderhands akkoord waarmee de meerderheid van de schuldeisers heeft inge-

stemd. Een individuele schuldeiser kan dus niets meer tegenhouden en zit vast aan het 

akkoord. Bij bedrijven zonder overlevingskansen zorgt de WHOA ervoor dat schuldeisers 

door het akkoord een beter resultaat behalen dan bij een faillissement. U hoort welke 

mogelijkheden deze nieuwe wet biedt.

10.55 – 11.05 uur Pauze

11.05 – 11.50 uur      Actualiteiten Loonadministratie

door Roelof van Marrum, specialist werkgeverszaken bij Operius

De coronacrisis zorgt in de praktijk voor veel vragen op het gebied van de salarisadminis-

tratie. Vooral het vergoeden van de kosten voor thuiswerken levert veel problemen op. Op 

dit moment mogen onder voorwaarden bepaalde thuiswerkgerelateerde kosten onbelast 

vergoed worden. Denk hierbij aan arbovoorzieningen en ICT-middelen. Ook de vrije ruimte in 

de werkkostenregeling (WKR) biedt mogelijkheden voor onbelaste thuiswerkvergoedingen. 

Daarnaast buigt het demissionaire kabinet zich over een aanvullende regeling voor een onbelas-

te thuiswerkvergoeding binnen de WKR. Maar ook de reiskostenvergoeding roept veel vragen op. 

U krijgt antwoord op al deze vragen. 

11.50 – 12.00 uur Pauze

12.00 – 12.45 uur      Robotisering heeft de toekomst

door Marc Geleijn en Joris van de Veerdonk, specialisten proces optimalisatie 

en automatisering bij Protiviti

Het werk op een financiële administratie is door de coronacrisis al behoorlijk veranderd. Er is veel op 

afstand gewerkt en nieuwe technologieën zijn in rap tempo in gebruik genomen. De digitalisering van 

financiële processen is daarmee in een stroomversnelling gekomen en robotisering (ook wel RPA of 

Robotic Process Automation) is er daar één van. Hierbij kunt u denken aan het afhandelen van facturen 

(proces robotisering) of het interpreteren van grote hoeveelheden data en het nemen van beslissingen 

op basis van die data (cognitieve robotisering). Wij praten u bij over de actuele ontwikkelingen en de 

kansen die het u kan bieden!

12.45 – 13.30 uur  Lunchpauze

13.30 – 14.15 uur Meer rendement behalen door te sturen op cijfers

door Jean Gieskens AC CCM QT, treasury-, cash- & creditmanager

Of uw organisatie zakelijk gezien nu wel of geen last heeft van de gevolgen van het COVID 19-virus, 

het is altijd belangrijk om goed inzicht te hebben in de financiële situatie. Bij kleine organisaties 

gebeurt het sturen vaak op gevoel, maar dit lukt niet meer als bedrijven groter worden. Op dat 

moment moet u gaan sturen op cijfers. Een goede begroting, het werken met budgetten en 

periodieke forecasts bieden hiervoor een gedegen basis. Maar er zijn ook een aantal kritische 

prestatie-indicatoren (KPI’s) die hierbij behulpzaam kunnen zijn. Door goed te sturen op cijfers krijgt u 

meer grip op de financiën en kunt u meer rendement behalen.

14.15 – 14.25 uur Pauze

14.25 – 15.10 uur Alternatieve financieringsvormen sterk in opmars

Heeft uw organisatie behoefte aan extra geld, maar verstrekt uw bank geen zakelijke lening? Of 

ziet u op tegen de langlopende verplichtingen en ingewikkelde aanvraagprocedures waarmee 

een zakelijke lening vaak gepaard gaat? Dan biedt een alternatieve financieringsvorm misschien 

uitkomst. De meest bekende vormen zijn factoring, crowdfunding, microkredieten en lease. Maar 

er zijn inmiddels nog meer vormen, zoals ‘business angels’, ketenfinanciering, strategische partners, 

diverse soorten fondsen en participatiemaatschappijen. Ook is het mogelijk om verschillende 

financieringsvormen te combineren, waardoor een stapelfinanciering ontstaat. Wij zetten een aantal 

interessante financieringsvormen met de voor- en nadelen voor u op een rij.

15.10 – 15.20 uur Pauze

15.20 – 16.05 uur Cybersecurity moet goed geregeld zijn

door Wouter Slotboom, security enthousiast en ethisch hacker

Nu als gevolg van de coronacrisis veel mensen vanuit huis werken en dat in de toekomst waarschijn-

lijk ook blijven doen, moet cybersecurity hoog op de agenda van uw organisatie staan. Thuiswerken 

levert immers grote veiligheidsrisico’s op. Het komt steeds vaker voor dat (grote) organisaties gehackt 

zijn en daardoor dagen plat lagen. Dat kost een organisatie veel geld. Bovendien eisen hackers ook 

vaak enorme sommen losgeld om de systemen weer vrij te geven en loopt u ook nog het risico een 

boete te krijgen vanwege een datalek. U moet uw organisatie dus digitaal weerbaar maken en de 

dreigingen kennen. Maar nog belangrijker is het om te weten welke maatregelen uw organisatie kan 

nemen. Tijdens een interactieve demonstratie laten wij u de gevaren zien waar uw organisatie mee te 

maken krijgt in het dagelijkse digitale leven. U krijgt te zien hoe eenvoudig het is om te hacken, maar 

bovenal hoe eenvoudig u zich tegen veel van deze dreigingen kunt wapenen.

* Het definitieve programma van het Nationaal Congres Administratie kan afwijken als gevolg van belangrijke ontwikkelingen na het in druk gaan van deze folder.  
Op rendementco.nl/nca vindt u het actuele programma.

Inschrijven 
(OOK VOOR DE 
LIVESTREAM) OP: 
RENDEMENTCO.NL/NCA

Als vanwege de dan geldende coronamaatregelen de fysieke bijeenkomst niet door kan gaan, zal het Nationaal Congres Administratie volledig digitaal plaatsvinden. Uiteraard houden wij u van de ontwikkelingen op de hoogte.

GEEN RISICO DOOR 
LIVESTREAM
Samen met het Postillion Hotel in Bunnik 
doen wij er alles aan om uw bezoek aan het 
Nationaal Congres Administratie veilig te laten 
verlopen. Dat betekent dat wij ons houden aan 
de richtlijnen van het RIVM en de overheid. Het 
congres wordt ook via een livestreamverbinding 
aangeboden. U kunt er tot het laatste 
moment voor kiezen om uw bezoek aan het 
congres om te zetten naar deelname aan de 
livestream.


