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Sfeerverslag	  Congres	  Financials	  en	  Accountants	  in	  
de	  Nieuwe	  Economie	  
	  
Op	  13	  mei	  jl.	  hebben	  we	  een	  heel	  mooi	  congres	  
beleefd	  bij	  een	  gastvrij	  KPMG,	  onder	  de	  
bezielende	  leiding	  van	  dagvoorzitter	  Wim	  Bartels	  
(KPMG).	  	  
	  
Jan	  Hommen	  (bestuursvoorzitter	  KPMG)	  trapte	  af	  
met	  een	  keynote	  over	  de	  nieuwe	  economie	  en	  de	  
nieuwe	  cultuur	  in	  grote	  financiële	  en	  accountantsorganisaties.	  Hij	  riep	  opleidingen	  op	  om	  

meer	  aandacht	  te	  besteden	  aan	  bredere	  waarden.	  Vragen	  van	  de	  
maatschappij	  lossen	  we	  niet	  op	  met	  alleen	  financiële	  waarden.	  Hommen:	  
“Financieel	  resultaat	  is	  het	  laatste	  wat	  we	  meten.	  Eerst	  meten	  we	  niet-‐
financiële	  zaken.	  Dat	  vraagt	  wat	  van	  mensen.”	  Opleidingen	  moeten	  meer	  
op	  deze	  vaardigheden	  gaan	  inzetten.	  	  
	  

De	  keynote	  van	  Prins	  Carlos	  de	  Bourbon	  de	  Parme	  (directeur	  INSID)	  over	  duurzame	  
innovatie	  in	  het	  MKB	  en	  de	  rol	  die	  financiers	  &	  accountants	  
daarbij	  kunnen	  spelen,	  sloot	  goed	  bij	  de	  vorige	  spreker	  aan.	  Zo	  
sprak	  Prins	  Carlos	  over	  de	  transitie	  die	  gaande	  is	  in	  de	  
maatschappij.	  Financials	  en	  accountants	  van	  de	  toekomst	  
(generatie	  Y	  en	  Z)	  hebben	  naast	  de	  motivatie	  om	  hard	  te	  
werken,	  ook	  een	  sterke	  drive	  om	  ‘goed	  te	  doen’.	  Opleidingen	  
zouden	  meer	  aandacht	  moeten	  besteden	  aan	  maatschappelijke	  
aspecten	  van	  het	  ondernemerschap.	  Samenwerking	  is	  cruciaal	  
om	  de	  nieuwe	  economie	  in	  gang	  te	  zetten.	  	  	  
	  
Vanuit	  de	  blik	  van	  de	  onderwijsinstellingen	  werd	  Diederik	  Zijderveld	  (lid	  College	  van	  Bestuur	  
Avans	  Hogeschool)	  aan	  de	  tand	  gevoeld	  door	  Wim	  Bartels	  in	  een	  interview	  over	  wat	  

opleidingen	  doen	  om	  aan	  de	  veranderende	  vraag	  uit	  het	  
bedrijfsleven	  tegemoet	  te	  komen.	  Opleidingen	  zijn	  hard	  bezig	  
om	  dingen	  in	  gang	  te	  zetten.	  Uitdaging	  ligt	  onder	  meer	  in	  het	  
gegeven	  dat	  jonge	  studenten	  niet	  allemaal	  evenveel	  affiniteit	  
hebben	  met	  duurzaamheid.	  	  
	  
Tijdens	  het	  forum	  gingen	  

vertegenwoordigers	  van	  het	  bedrijfsleven	  en	  
onderwijsinstellingen	  direct	  met	  elkaar	  in	  gesprek.	  
Margreet	  Boersma	  (Hanzehogeschool	  Groningen),	  Jurgen	  
Rigterink	  (FMO),	  Dick	  de	  Waard	  (RUG)	  en	  Huub	  Wieleman	  
(NBA)	  spraken	  uit	  dat	  nieuwe	  economie	  een	  veel	  grotere	  
rol	  moet	  krijgen.	  	  
Huub	  Wieleman	  sprak	  daarbij	  uit	  dat	  duurzaamheid	  nu	  
echt	  een	  business	  case	  is.	  Aan	  opleidingen	  de	  taak	  om	  dit	  
stevig	  in	  de	  curricula	  in	  te	  bedden,	  dat	  blijkt	  nog	  een	  
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goede	  uitdaging.	  	  
	  
Proeverij	  
Tijdens	  een	  heuse	  proeverij	  in	  vier	  workshops	  presenteerden	  deelnemende	  opleidingen	  aan	  
de	  CoP	  FAN	  hun	  ideeën	  en	  aanbevelingen	  over	  vernieuwing	  van	  curricula.	  In	  alle	  workshops	  
werd	  de	  noodzaak	  en	  de	  mogelijkheid	  om	  verandering	  in	  gang	  te	  zetten	  benadrukt,	  elk	  
vanuit	  een	  andere	  invalshoek.	  Hanneke	  Oude	  Elberink	  en	  Wendy	  Stubbe	  (Avans	  Hogeschool)	  
staken	  in	  op	  de	  procesgang	  en	  organisatie	  rondom	  curriculumvernieuwing.	  Margreet	  
Boersma-‐De	  Jong	  en	  Ton	  Hanema	  (Hanzehogeschool	  Groningen)	  lieten	  zien	  hoe	  je	  
duurzaamheid	  kunt	  integreren	  in	  de	  opleidingen	  tot	  
bedrijfseconoom.	  Over	  de	  vorming	  van	  de	  nieuwe	  
bankier	  deden	  Monique	  Jansen-‐Deurman	  en	  Ed	  
Toussaint	  (Hogeschool	  van	  Amsterdam)	  meer	  uit	  de	  
doeken.	  En	  tot	  slot	  vertelden	  Dick	  de	  Waard	  
(Rijksuniversiteit	  Groningen)	  en	  Paul	  Hurks	  (NBA)	  in	  
een	  vierde	  workshop	  hoe	  je	  Integrated	  Thinking	  in	  
accountancyopleidingen	  kunt	  inbedden.	  	  
	  
Respons	  en	  vervolg	  CoP	  FAN	  
Na	  een	  korte	  break	  was	  het	  woord	  aan	  het	  young	  professional	  panel	  Nynke	  Visser	  (Jonge	  
Bankier,	  ING	  Bank),	  Arthur	  van	  Bemmel	  (Young	  Professional,	  KPMG),	  Bas	  Herrijgers	  (Young	  
Professional,	  Belastingdienst)	  en	  Sander	  Venema	  (Jonge	  Bankier,	  Rabobank).	  Het	  belang	  van	  
en	  de	  aanzet	  tot	  het	  integreren	  van	  nieuwe	  economie	  in	  opleidingen	  werd	  positief	  
gewaardeerd.	  De	  eigen	  drijfveer	  bij	  young	  professionals	  is	  belangrijk.	  Wel	  moeten	  
opleidingen	  opletten	  dat	  ze	  het	  werkbaar	  houden	  en	  de	  praktijk	  niet	  uit	  het	  oog	  verliezen.	  	  
Aan	  het	  slot	  van	  de	  bijeenkomst	  gaven	  alle	  deelnemers	  aan	  op	  welke	  manier	  zij	  betrokken	  
willen	  zijn	  bij	  het	  vervolg	  van	  de	  CoP.	  Deelnemers	  participeren	  graag	  in	  vervolgtrajecten.	  
Gezamenlijk	  kennis	  ontwikkelen	  en	  delen	  staat	  voor	  deelnemers	  hoog	  in	  het	  vaandel,	  of	  het	  
nu	  gaat	  om	  het	  realiseren	  van	  stages	  of	  nascholing	  bij	  docenten.	  Ook	  leeft	  de	  behoefte	  om	  
aansluiting	  te	  zoeken	  bij	  bestaande	  netwerken,	  waarbij	  de	  combinatie	  van	  bedrijven	  en	  
opleidingen	  als	  erg	  aansprekend	  wordt	  ervaren.	  
	  
Slotdocument	  
Een	  tastbaar	  resultaat	  van	  de	  CoP	  is	  het	  slotdocument	  ‘Financiële	  en	  
Accountantsopleidingen	  voor	  de	  Nieuwe	  economie’.	  Het	  product	  is	  een	  bron	  van	  inspiratie	  
voor	  financiële-‐	  en	  accountancyopleidingen	  en	  
vormt	  een	  aanzet	  tot	  een	  duurzame	  ‘body	  of	  
knowledge’.	  Concreet	  biedt	  het	  rapport	  inspiratie	  
voor	  opleidingen	  hoe	  zij	  curricula	  meer	  ‘New	  
Economy	  proof’	  kunnen	  maken.	  Door	  
initiatiefnemers	  Bouwe	  Taverne	  en	  Antoine	  
Heideveld	  werd	  het	  document	  officieel	  uitgereikt	  
aan	  de	  aanwezige	  leden	  van	  de	  Raad	  van	  
Aanbeveling	  van	  de	  CoP	  FAN:	  Frans	  van	  der	  Wel	  
(VU),	  Marga	  Hoek	  (De	  Groene	  Zaak)	  en	  Simon	  
Smits	  (BuZa).	  	  


