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Beste Professional,

Vanaf 18 april 2013 zijn er nog 201 werkdagen te gaan tot 1 februari 2014. Dan kunnen we alleen nog maar betalen met IBAN. 

We maken dan dus allemaal gebruik van Europese (SEPA)betaalmiddelen. Bent u op 1 februari 2014 nog niet SEPA-proof, 

dan loopt u het risico niet meer aan het betalingsverkeer te kunnen deelnemen.

Bent u al gestart met de SEPA-migratie, dan wil ik u graag uitnodigen om samen met vele andere bedrijven en organisaties 

ervaringen en lessons learned uit te wisselen.

Op 18 april 2013 zal in het Postillion Hotel te Bunnik de Nationale SEPA conferentie plaatsvinden. Programmamanager SEPA 

Nederland Bernard Juffermans zal u in een plenaire sessie een update geven over de status van de migratie in Nederland. 

Hierna zullen diverse sprekers u in workshops meer vertellen over de lessons learned die zij op specifieke SEPA gebieden 

hebben opgedaan.

Onderwerpen die onder meer aan bod zullen komen zijn:

• SEPA-migratie in Nederland

• Projectinrichting en impact analyse

• Mandaatmanagement 

• Migratie en testing 

• Klantcommunicatie

De SEPA Conferentie biedt u een unieke kans om ervaringen uit te wisselen en uw netwerk uit te breiden. 

Graag tot ziens op 18 april in het Postillion Hotel te Bunnik.

Met vriendelijke groet,

Coen Voormeulen

Dagvoorzitter Nationale SEPA Conferentie 2013

*: volgens mijn berekening 201 werkdagen: incl 18 april, minus 2e pinksterdag, hemelvaartsdag , 2 kerstdagen en Koninginnedag.

Comité van aanbeveling Nationale SePa Conferentie
Deze conferentie wordt ondersteund door een speciaal Comité van Aanbeveling. 

zij denken mee over de invulling van het programma, de sprekerskeuze en zien toe op de kwaliteit hiervan.

Bernard A. Juffermans, SEPA Programma Manager Nederland, Nationaal Forum SEPA Migratie, De Nederlandsche Bank

Bernard Wientjes, Voorzitter VNO-NCW

Hans van Biesheuvel, Voorzitter MKB-Nederland 

Frans van Beers, Manager SEPA-bureau, de Betaalvereniging www.sepacongres.nl

Dé SEPA Conferentie in Nederland waar alle SEPA projectmanagers samenkomen!
Kijk op ww.sepacongres.nl voor het filmpje en de presentaties van vorige bijeenkomst!

2013

in de praktijk!



11.00 Ontvangst en registratie

11.30 Opening door de dagvoorzitter 

 Coen Voormeulen, Divisiedirecteur 

 Betalingsverkeer, De Nederlandsche Bank

    

11.40 Drie voor twaalf; “Nederland migreert massaal  

 naar SEPA”  

	 •	 Actuele	stand	migratie	

	 •	 Verwacht	verloop	van	de	migratie	en	hoe	zit	het	met	 

  de file vorming?

	 •	 Wat	doet	de	rest	van	Europa?

	 •	 Zijn	er	nog	issues?	

  Bernard Juffermans, Programma Manager  

 SEPA Nederland, Nationaal Forum SEPA Migratie

12.05 Gelegenheid voor het stellen van vragen

12.15 Lunch op de kennismarkt

 Gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen met  

 collega eindgebruikers

13.15 Start Interactieve praktijksessies SEPA Migratie

 Sessies waar u eerst de ervaringen hoort met het  

 betreffende vraagstuk, van een organisatie die SEPA  

 al heeft ingevoerd. zij vertellen u de do’s and don’ts.  

 Mogelijke valkuilen die u moet voorkomen. Verder krijgt  

 u concrete tips en tricks. Vervolgens kunt u uw concrete 

 vragen stellen.   

13.15 Ronde 1

 Maak uw keuze uit sessie 1A, 1B, 1C of 1 D

14.14 Ronde 2

 Maak uw keuze uit sessie 2A, 2B, 2C of 2D

15.15 Koffie- en theepauze op de kennismarkt

15.45 Ronde 3

 Maak uw keuze uit sessie 3A, 3B, 3C of 3D

16.45 Slotdebat met afgevaardigden banken,  

 eindgebruikers en software leveranciers 

 In elke middagsessie wordt gezamenlijk een vraagstelling  

 geformuleerd. Deze vraagstellingen worden door de  

 dagvoorzitter voorgelegd aan de debatleden. Daarnaast  

 is er ruimte voor vragen vanuit de zaal.  

17.15 Samenvatting en conclusies uit alle SEPA sessies  

 door Coen Voormeulen 

17.30 Netwerkborrel op de kennismarkt 

PrograMMa

Procesinrichting SEPA Direct Debits
Onderwerpen zoals:

• Vervanging van het bestaande proces of op zoek naar alternatieven 

 voor facturen, contracten en betalen?

•  Nieuwe eisen aan machtigingsformulieren, vooraankondigingen  

 van incasso, alleen schriftelijke machtigingen, verplichting van  

 machtigingsgegevens meesturen…, wat is de invloed hiervan op  

 al uw processen?

•  Andere processen voor retailers en zakelijke relaties

Harjo Kars, Credit Controller, Argos North Sea Group  

(één van de grootste olie- en energie leveranciers van West Europa)

De SEPA-migratie bij Brabant Water
Onderwerpen zoals:

• SEPA impact analyse

• Mandaat management

• IBAN-acceptgiro

• Procesinrichting SDD

• Klantcommunicatie en SEPA

Harrie van Meel, Projectmanager SEPA, Brabant Water 

 

Het SEPA Direct Debit mandaatbeheer-paradigma:
Wegens tijdsdruk onderzoeken meer en meer ondernemingen externe 

oplossingen. Maar zelfs organisaties die tijdig begonnen zijn, of die reeds 

klaar zijn, stappen over naar externe oplossingen voor mandaatbeheer. 

Waarom is dat?

• Waarom iedereen in-house ontwikkelingen onderschat

• Beperkt mandaatbeheer zich tot het toevoegen van een databank  

 aan uw systeem?

• Waar in uw architectuur organiseert u het best het mandaatbeheer?

• Waar let u het best op bij de selectie van een dergelijke supplier?

Luc Vanhecke, SEPA Specialist, Sentenial

Praktijkervaringen vanuit Ballast Nedam met de 
migratie van SEPA
Onderwerpen zoals:

• Project inrichting

• Inbedding binnen de organisatie

• Migratieproces van A naar B

• Tips and do’s and don’ts 

Klaas de Roo, Concern Controller, Projectleider SEPA, Ballast Nedam 

PRAKtIJKSESSIES RONDE 1

SESSIES zIJN OP MAAt!

U ontvangt voorafgaand aan het congres 

een enquete hierin kunt u aangeven welke 

deelonderwerpen u graag behandeld ziet in 

de sessies. Uw vragen worden dan meegenomen 

in de voorbereiding van de sessies.

Houdt onze website in 
de gaten voor aanvullende
 cases. er komen namelijk 

nog meer cases van 
eindgebruikers!

1A

1B

1C

1D

Verschillende 
cases worden 

2 keer 
aangeboden



PrograMMa

SEPA implementatie: de valkuilen en successen
Onderwerpen zoals:

• De impactanalyse 

• relatie met systemen, processen en de organisatie

• Irritaties en valkuilen

• Hoe tot een succes te maken en te behouden?

Peter Wezenberg, Projectleider SEPA, Enexis

AcceptEmail, factureren, herinneren, machtigen én betalen 
via e-mail en mobiel
Onderwerpen zoals:

• Geautomatiseerd opvolgen van uitval op de Europese incasso

• Automatisch versturen van pre-incasso notificaties 

• Elektronische machtigingservice voor de Europese incasso 

Peter Kwakernaak, CEO, AcceptEmail 

SEPA Direct Debit ‘De praktijkervaring van drie organisaties 
met verschillende uitdagingen’
Onderwerpen zoals:

•	 Verschillende dilemma’s en oplossingsrichtingen t.a.v de SDD bij drie  

 verschillende organisaties: Essent, De Lage Landen en PostNL 

•	 Interactieve	sessie	en	paneldiscussie	met	deze	drie	organisaties,	 

 o.a. over mandaten, internationale centralisatie van de bank en B2B.  

 Stellingen gevolgd door antwoorden en oplossingen

Facilitator: 

Roderick Kroon, Executive Consultant, Enigma Consulting

De SEPA-migratie bij Brabant Water
Onderwerpen zoals:

• SEPA impact analyse

• Mandaat management

• IBAN-acceptgiro

• Procesinrichting SDD

• Klantcommunicatie en SEPA

Harrie van Meel, Projectmanager SEPA, Brabant Water 

Praktijkervaringen vanuit Ballast Nedam met 
de migratie van SEPA
Onderwerpen zoals:

• Project inrichting

• Inbedding binnen de organisatie

• Migratieproces van A naar B

• Tips and do’s and don’ts 

Klaas de Roo, Concern Controller, Projectleider SEPA, Ballast Nedam 

 

SEPA Migratie ervaringen vanuit Equens
Onderwerpen zoals:

• Welke oplossingen zijn er voor wie beschikbaar

•						 Wat	gaat	er	veranderen,	maar	ook	vooral	wat	gaat	er	niet	 

 veranderen, en wanneer

•							Welke	rollen	vervullen	de	verschillende	markt	partijen	in	 

 de migratie naar SEPA

Afgevaardigde vanuit Equens

SEPA implementatie: de valkuilen en successen
Sepa eindgebruikers die nog aan de start staan van de SEPA invoering gaan 

gezamenlijk in debat over de meest voorkomende vragen en oplossingen. 

•							De	impactanalyse	

•							Relatie	met	systemen,	processen	en	de	organisatie

•							 Irritaties	en	valkuilen

•							Hoe	tot	een	succes	te	maken	en	te	behouden?

Peter Wezenberg, Projectleider SEPA, Enexis

Procesinrichting SEPA Direct Debits
Onderwerpen zoals:

• Vervanging van het bestaande proces of op zoek naar alternatieven 

 voor facturen, contracten en betalen?

• Nieuwe eisen aan machtigingsformulieren, vooraankondigingen van  

 incasso, alleen schriftelijke machtigingen, verplichting van  

 machtigingsgegevens meesturen…, wat is de invloed hiervan op  

 al uw processen?

• Andere processen voor retailers en zakelijke relaties

Harjo Kars, Credit Controller, Argos North Sea Group 

(één van de grootste olie- en energie leveranciers van West Europa)

 

PRAKtIJKSESSIES RONDE 2 PRAKtIJKSESSIES RONDE 3

VOOR WIE BEStEMD?

• SEPA eindgebruikers: Corporates en  

 midden- en kleinbedrijven die gemiddeld  

 en meer betalingsverkeer hebben 

• Verzekeraars, Pensioenfondsen,  

 Salarisadministrateurs, Incassobureaus

• zorginstellingen, Energiebedrijven,  

 Telecombedrijven, Uitzendorganisaties 

• Overheidsinstellingen

• Bankensector

• Consultancy en adviesbureaus

• Software leveranciers

• Accountants

En voor iedereen die zich bezighoudt met 

de migratie van SEPA 

2A

2B

2C

2D

3A

3B

3C

3D



Kosten
• Bent u SEPA eind gebruiker? Uw investering voor dit congres bedraagt  e 149,-. 
• Bent u werkzaam bij een bank of een consultancy bedrijf of software/it-leverancier  
 dan bedraagt het e 899,-
Het bedrag is inclusief koffie, thee, lunch en borrel. Daarnaast ontvangt u toegang tot een 
waardevolle digitale syllabus die u als naslagwerk kunt gebruiken. 

Mailing en adressering
Graag houden wij u op de hoogte van voor u interessante aanbiedingen van onze producten en 
diensten. U bent daartoe opgenomen in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden 
betrekken. Daarnaast  kunnen wij uw (NAW-) gegevens ter beschikking stellen aan derden. Hierbij 
houden wij zoveel mogelijk rekening met uw persoonlijke voorkeuren. Mochten uw gegevens niet 
correct zijn of wenst u dat uw gegevens niet gebruikt worden voor deze doeleinden, geef 
uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.euroforum.nl

Over Euroforum
Euroforum is erkend door de Stichting Erkend Congresbedrijf en marktleider op het gebied van 
congressen, cursussen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en 
non-profit organisaties. Euroforum maakt deel uit van Informa, een wereldwijd congres- en 
uitgeefconcern genoteerd aan de beurs in Londen. www.euroforum.nl

 

Inlichtingen en
persoonlijk
opleidingsadvies

Verantwoordelijk voor het programma

Patricia Maas
Sector Manager Finance   

Floor Jentjens
Sr. Project Coördinator

3 makkelijke manieren om u aan te melden!

1.  Via internet: www.sepacongres.nl
2.   Via e-mail: inschrijving@euroforum.nl
3.  Telefonisch: 040 - 2 974 977

Bij aanmelding via telefoon of internet verzoeken wij u vriendelijk 
uw persoonlijke code (geprint bij uw adressering) te vermelden.

Uw inschrijvingsbewijs sturen we u zo snel mogelijk toe. Als uw 
e-mailadres bij ons bekend is, ontvangt u de bevestiging van uw 
deelname binnen een werkdag via e-mail. 

Marie-José de Vries
Opleidingsadviseur 
Tel: 040 - 2 972 742
E-mail: m.de.vries@euroforum.nl

Datum en locatie

Donderdag 18 april 2013
Postillion Hotel Utrecht Bunnik
Kosterijland 8
3981 AJ Bunnik

www.sepacongres.nl

U kunt zich

online
inschrijven!

ALLIANz
KErK IN ACTIE
GEMEENTE rOTTErDAM
GEMEENTE zOETErMEEr
GEMEENTE ErMELO
GEMEENTE HELLENDOOrN
MENzIS
PGGM
SINT MAArTENSKLINKIEK
GEMEENTE TErNEUzEN
GEMEENTE WAALWIJK
UWV
UPSS
SAP
ABN AMrO
TEAr

ESPCIA
DAF TrUCKS
OMNExT
VErIAN
ArTEz HOGESCHOOL
PSV
NATIONALE POSTCODE LOTErIJ
GEMEENTE HEErHUGOWAArD
VErzEKErINGEN KLAVErBLAD
PGGM
GEMEENTE UTrECHT
ONVz zOrGVzErzEKErAAr
DIrECT MArKETING 
COMMUNICATIONS
NEDErLANDS UITGEVErS- 
VErBOND 

Al meer dan 100 aanmeldingen zijn binnen! 

De SEPA Managers van de volgende 
organisaties zijn o.a. al aanwezig:

Uw doelgroep ontmoeten?

Neem voor meer informatie met betrekking tot 
partnerships en de diverse andere mogelijkheden 
contact op met:

Joris van Boxtel
Senior Branding & Eventmanager
Tel: 040 - 2 974 935
Mail: j.van.boxtel@euroforum.nl

2013

in de praktijk!

2013

in de praktijk!

Editie 2012
Kijk op www.sepacongres.nl voor:
•  Impressie fimpje 2012 bijeenkomst 
•  Presentaties UPC, Achmea, Gemeente rotterdam,  
 Amsterdam, DNB
•  Samenvatting van de dag met belangrijkste tips  
 van voorlopers



Postbus 845 | 5600 AV Eindhoven Gegevens onjuist? Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.euroforum.nl

N at i o N a l e  S e Pa  C o N f e r e N t i e 
Donderdag 18 april  2013  Postillion Hotel Utrecht Bunnik

thema’s die centraal staan:

l	Mandaatmanagement en e-mandates

l	Procesinrichting van SEPA Direct Debits (SDD)

l	reconciliatie, optimalisatie en billing

l	Betaalarchitectuur en sourcing

l	Multibanking

l	Migratie en testing

l	Communicatie rondom SEPA, intern & extern

www.sepacongres.nl
Uw doelgroep ontmoeten?

Neem voor meer informatie met betrekking tot 
partnerships en de diverse andere mogelijkheden 
contact op met:

Joris van Boxtel
Senior Branding & Eventmanager
Tel: 040 - 2 974 935
Mail: j.van.boxtel@euroforum.nl

In samenwerking met: 

Partners:

Exposant:

Mediapartner:

2013

in de praktijk!

Editie 2012
Kijk op www.sepacongres.nl voor:
•  Impressie fimpje 2012 bijeenkomst 
•  Presentaties UPC, Achmea, Gemeente rotterdam,  
 Amsterdam, DNB
•  Samenvatting van de dag met belangrijkste tips  
 van voorlopers


