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Over NBA-VRC

NBA-VRC is een samenwerking tussen de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (ledengroep Accountants in 
Business NBA) en de Vereniging van Registercontrollers (VRC). De primaire doelgroep omvat meer dan 8.800 Accountants in 
Business (RA/AA) en ruim 3.700 registercontrollers (RC): allen financieel professionals die hun vakkennis willen bijhouden 
en aanscherpen.
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Voorwoord

Geachte lezer,

De afgelopen decennia zijn er vele ontwikkelingen geweest binnen het financiële vakgebied. Bij toonaangevende orga-
nisaties bepalen Registercontrollers en Accountants in Business de financiële koers. Maar de wereld is sterk in ont-
wikkeling, en dat geldt ook zeker voor de financieel professional zelf. De druk op organisaties wordt groter. Bedrijven en 
overheden worden kritisch bekeken en mensen maken kritiek snel wereldkundig. De maatschappij heeft ook steeds 
grotere verwachtingen. Het vraagt van ons, als beroepsorganisaties, dat we duidelijk zijn over wat de maatschappij van 
een financieel professional mag verwachten en wat hij dus moet kunnen. Alleen dan kunnen we bijdragen aan zijn verdere 
beroepsontwikkeling en inspelen op de vraag in de maatschappij naar top financieel professionals. 

Als besturen van de Vereniging van Registercontrollers (VRC) en de ledengroep Accountants in Business (AIB), 
presenteren wij daarom een gezamenlijke visie op de financieel professional en een concept beroepsprofiel. Vorig jaar 
zijn wij gestart met een ronde tafel bijeenkomst over de richting waarin de financieel professional zich beweegt ‘om klaar 
te zijn’ voor de toekomst. 

Aan de hand van deze visie en het concept beroepsprofiel willen we nu een brede dialoog voeren over de toekomst van 
de financieel professional. Dit willen we doen met de leden en overige stakeholders, zoals directeuren van opleidingen, 
hoogleraren, leden van curatoria en CFO’s van organisaties. Met als beoogd resultaat een actueel beroepsprofiel en ini-
tiatieven op het gebied van onderwijs, opleiding en dienstverlening. Wij zullen hiervoor het initiatief nemen en een aantal 
bijeenkomsten organiseren. Binnenkort ontvangt u hiervoor een uitnodiging. Schriftelijk reageren is ook mogelijk, u kunt 
uw reactie mailen naar info@nbavrc.nl.

We kijken uit naar inspirerende en constructieve discussies om tot een volgende stap in de ontwikkeling van de financieel 
professional te komen. 

Namens het bestuur van de VRC  Namens de Ledengroep AIB van de NBA 

Henri van Horn Roderik Meeder
voorzitter voorzitter
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1 | Inleiding

Dit document gaat over het beroep van de financieel professional. Het geeft de visie weer van de besturen van de leden-
groep Accountants in Business en de Vereniging van Registercontrollers over het beroep, de rollen en de verantwoordelijk-
heden. En hoe deze qua werkzaamheden vorm te geven. Natuurlijk maken ook externe ontwikkelingen onderdeel uit van 
deze visie; zij beïnvloeden de werkzaamheden van de financieel professional immers continu. Al deze elementen worden 
in dit document aan de hand van een model verder uitgewerkt en samengebracht. Ze komen ook weer terug in het concept 
beroepsprofiel dat is opgenomen in de bijlage. 

Wie is die financieel professional eigenlijk? Dit is een professional die op het hoogste niveau is opgeleid. Tevens commit-
teert hij zich, als accountant en/of registercontroller aan een titel/dienstmerk, die verplichtingen heeft, waarden verte-
genwoordigt en standaarden zet. Zoals het voldoen aan een permanente educatie verplichting en het actief naleven van 
een gedragscode. Hij beschikt over de deskundigheid en competenties om financieel eindverantwoordelijk te zijn en kan 
bijvoorbeeld werkzaam zijn als financieel directeur, chief financial officer, controller, manager Finance & Control, manage-
ment accountant, business analist of manager op het gebied van Governance, Risk & Compliance. Hij kan ook een rol als 
bestuurder of toezichthouder vervullen. 

Dit stuk is het resultaat van meerdere activiteiten uitgevoerd in het kader van het programma ‘Financieel Professional 
2020’ van NBA-VRC. In dit programma staat de toekomst van het beroep van de financieel professional centraal. Een 
ronde tafel bijeenkomst en vele interviews met hoogleraren, CFO’s, commissarissen, een Kamerlid en een CIO hebben 
bijgedragen aan het bepalen van de trends voor en rondom de financieel professional. En in het vormen van een algemene 
opinie. Voor de vakinhoudelijke invulling van het beroep zijn rapporten over de financiële functie van andere beroepsorga-
nisaties en consultantsorganisaties geraadpleegd. Deze rapporten hebben bijgedragen aan het door VRC en AIB opgestel-
de model van het beroep van de financieel professional. 

De opbouw van dit stuk is als volgt. Eerst wordt de conceptuele benaderingswijze uitgewerkt in een model. Hierna volgt 
een toelichting op de verschillende onderdelen van het model. Om te eindigen met een aantal dynamische uitdagingen 
voor de  toekomst. Als bijlage is het concept beroepsprofiel van de Financieel Professional opgenomen. 



6Visiedocument over het beroep van de Financieel Professional

2 | Samenvatting

Het model dat de uitdagingen van de financieel professional zichtbaar maakt, bestaat uit drie onderdelen. In het hart  
van het model staat de financieel professional zelf. Daarom heen bevinden zich de kern en persoonlijkheidsgebieden, die 
iets zeggen over de werkzaamheden en de wijze waarop de financieel professional zijn beroep en loopbaan vorm geeft.  
De buitenste cirkel vormen de uitdagingen waar hij voor staat en die effect hebben op zijn werkzaamheden.

De werkzaamheden van de financieel professional worden gedomineerd door vier kerngebieden:  Strategisch Manage-
ment, Prestatie Management, Finance Operations & Reporting en Governance, Risk & Compliance. 

De wijze waarop de financieel professional invulling geeft aan beroep en loopbaan heeft direct impact op zijn effectiviteit. 
De volgende vijf persoonlijkheidsgebieden vormen de feitelijke uitdaging voor de professional: Finance Leadership, Moreel 
kompas, Business & Contextual Awareness, Integrerend Vermogen en Ontwikkelingsgericht. 

De externe ontwikkelingen beïnvloeden de kern- en persoonlijkheidsgebieden continu. Acht externe ontwikkelingen zijn 
momenteel bepalend voor de werkzaamheden van de financieel professional: Disruptive innovation, Organisatievormen, 
Big data, Globalisering, Maatschappij, Social media, Duurzaamheid en Regeldruk.
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3 | Model over de 
 financieel professional

Deze paragraaf geeft het model weer met een onderbouwing van het beroep van de financieel professional. Zo wordt zicht-
baar welke uitdagingen de financieel professional heeft. Wij hebben gekozen voor een model, omdat dit in één oogopslag 
weergeeft waar het beroep voor staat. Met drie onderdelen onderkennen we de elementen die wij bepalend vinden voor het 
uitoefenen van het beroep van de financieel professional. In onderstaand model worden deze onderdelen weergegeven. 

1. Kerngebieden

In het hart van het model bevinden zich de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en taken van de financieel profes-
sional.

Kerngebieden

Persoonlijkheidsgebieden

Externe ontwikkelingen 
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Daarom heen bevinden zich de persoonlijke eigenschappen die iets zeggen over de wijze waarop de financieel professional 
zijn beroep en loopbaan vorm geeft. 

3. Externe ontwikkelingen

De buitenste cirkel vormen de uitdagingen van ‘outside’ waar hij voor staat en die effect hebben op zijn werkzaamheden.

De kern- en persoonlijkheidsgebieden vormen één geheel in de cirkel. De externe ontwikkelingen staan eromheen gegroe-
peerd. Zij beïnvloeden de kern- en persoonlijkheidsgebieden continu. 

Functie financieel professional en type organisatie

In het hart van het model staat de financieel professional zelf. Afhankelijk van zijn functie worden onderdelen uit dit 
model verschillend ingevuld en zijn ze in meer of mindere mate van toepassing. Zo is een CFO bevoegd tot het nemen van 
beslissingen en daarmee bestuurder van de organisatie. Hij heeft daardoor een andere focus en andere verantwoorde-
lijkheden dan bijvoorbeeld een business analist of een controller. Ook het type organisatie, waar men werkzaam is, is van 
invloed op de functie van de financieel professional. Hieronder wordt de branche, bijvoorbeeld industrie, handel, zorg of 
gemeente waarin de organisatie actief is, verstaan. De besturing van de organisatie en ook de invulling van de werkzaam-
heden van de financieel professional zijn per branche verschillend. 

Om tot dit model te komen, is een analyse gemaakt van rapporten over de financiële functie van andere beroepsorganisa-
ties en consultantsorganisaties. Na discussie over de gebruikte modellen in deze rapporten, de eerder verkregen infor-
matie uit de interviews, de ronde tafel discussie en overige informatie was de conclusie dat het model uit deze onderdelen 
moet bestaan. Zie voor de gebruikte bronnen de bijlage. 

2. Persoonlijkheidsgebieden
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3A | Vier kerngebieden - 
 een gedegen 
 vakinhoudelijke basis 

De werkzaamheden van de financieel professional worden gedomineerd door vier kerngebieden: Strategisch Mana- 
gement, Prestatie Management, Finance Operations & Reporting en Governance, Risk & Compliance. Om tot deze kern-
gebieden te komen zijn rapporten van beroepsorganisaties en consultancy organisaties gebruikt. Zie voor de bronnen 
de bijlage.

Twee aspecten zijn bepalend bij de keuze voor deze kerngebieden. 

1. De basis voor de financiële functie blijft het voorzien van betrouwbare en relevante informatie aan de organisatie. De  
 financieel professional zorgt ervoor dat de financieel administratieve processen op orde zijn, dat er een goed werkend  
 intern beheersingssysteem en risico management systeem is. Het bewaken van de continuïteit en het beheersen van  
 de organisatie is hier de belangrijkste doelstelling. Deze vormen de onderste helft van de cirkel en komen terug bij   
 Finance Operations & Reporting en bij Governance, Risk & Compliance.
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2. Werkzaamheden op gebied van beslissingsondersteuning van de financieel professional nemen toe. Het gaat hier om  
 het faciliteren van inzicht en het geven van advies aan het management met als doel het nemen van de juiste beslissin- 
 gen voor de organisatie. Dit vindt zowel plaats op strategisch als ook op tactisch niveau. Een effectief management   
 control systeem helpt hierbij. Dit Strategisch Management en Prestatie Management is de bovenste helft van de cirkel. 

Onderstaande tabel geeft een toelichting op wat de vier kerngebieden inhouden. Hierbij is een onderscheid gemaakt in de 
adviserende rol van de financieel professional en het primaire financieel administratieve proces. De opsomming in de tabel 
is niet limitatief.

Om als financieel professional vakinhoudelijk effectief te zijn, is opleiding de primaire basis. Voor het lidmaatschap van de 
VRC en het verkrijgen van het dienstmerk registercontroller (RC) is de EMFC opleiding vereist. Om lid te worden van de NBA 
geldt als voorwaarde de opleiding tot registeraccountant (RA) of accountant-administratieconsulent (AA).

Rol

Adviserend/ beslis-

singsondersteunend

Primair financieel 

administratief proces 

Strategisch 

Management

Strategisch niveau:

•	 portfolio,	overname-	 

 en desinvesterings- 

 beslissingen

•	 prijs-,	markt-	en		 	

 klantstrategie

•	 financierings-	en		 	

 belastingstrategie

•	 analyse	en	scenario’s	

Prestatie 

Management

Tactisch niveau:

•	 kapitaalsinveste-

 ringen

•	 werkkapitaal	

 management

•	 verhogen	effectivi	-	

 teit en efficiency   

 organisatie

•	 effectief	manage-		

 ment control sys-

 teem zoals begroting,  

 forecasts

•	 finance	&	treasury		

 activiteiten 

•	 analyse	en	scenario’s

Finance 

Operations 

& Reporting

 

•	 benodigde	(niet)	 

 financiële informatie  

 voor het management

•	 verzorgen	van	interne		

 en externe rapportages

•	 effectiviteit	en	efficien- 

 cy van de administra 

 tieve processen

•	 analyses	en	scenario’s	

Governance, Risk 

& Compliance

•	 governance	

•	 risico	management		

 en regelgeving 

•	 effectief	intern	be- 

 heersings raamwerk

•	 implementatie	en	 

 toepassing juiste  

 accounting en belas- 

 tingregelgeving
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3B | Vijf persoonlijkheids-
 gebieden - de feitelijke 
 uitdaging 

Uit de interviews blijkt dat, naast een degelijke vakinhoudelijke basis, de wijze waarop de financieel professional invulling 
geeft aan beroep en loopbaan direct impact heeft op zijn effectiviteit. Dit gaat over soft skills, manier van werken, houding 
en gedrag. De volgende vijf persoonlijkheidsgebieden vormen de feitelijke uitdaging voor de professional voor de komende 
tijd en zijn een belangrijke leidraad voor zijn verdere ontwikkeling. 

Finance Leadership

Het hebben van impact, het uitstralen van gezag en trots als financieel deskundig vakman in de organisatie, daar draait 
het om bij finance leadership. Het helpt zeker als de financieel professional overtuigend kan communiceren en presen-
teren. Wat daar bij hoort, is een gevoelige antenne voor de reactie op voorstellen en ontwikkelingen en daarop kunnen ac-
teren. Maar ook het hebben van een efficiënt geleide afdeling en in samenwerking met de organisatie en de stakeholders 
gezond financieel beleid formuleren en realiseren. Bij samenwerken staat het organisatiebelang en niet het afdelings- of 
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persoonlijke belang voorop. Een voorbeeld van de noodzaak tot een andere manier van samenwerken is de toenemende 
hoeveelheid niet-financiële informatie die wordt gebruikt en gedeeld tussen afdelingen binnen organisaties. 

Moreel kompas 

Met een moreel kompas wordt het richtingsgevoel van de financieel professional op het gebied van ethische dilemma’s 
bedoeld. De financieel professional stimuleert ethisch gedrag in de organisatie. Wat het echter ingewikkeld kan maken, 
zijn de verschillende rollen en verantwoordelijkheden die de financieel professional vervult. Aan de ene kant deel uitma-
ken van de organisatie en vanuit die rol adviseren en meewerken. En aan de andere kant, vanuit een objectieve rol, zaken 
aan de orde stellen en vasthoudend optreden. Een positief kritische instelling en het kunnen stellen van de juiste vragen 
helpen bij het omgaan met dilemma’s. De uitgangspunten van de gedragscodes vormen hiervoor een leidraad. 

Business & Contextual Awareness

Het gaat hier om een sterk ‘outside in’ gerichte houding, onderkennen van relevante externe ontwikkelingen en deze verta-
len naar strategie en bedrijfsvoering van de organisatie. Ook gaat het om het helder voor ogen hebben met welke stake-
holders de organisatie van doen heeft, het belang onderkennen en het managen van deze stakeholders. Een toekomstge-
richte houding en een holistische benadering van de organisatie(doelen) helpen hierbij. 

 
Integrerend Vermogen

De financieel professional beschikt over het vermogen om alle onderdelen uit het model - de vier werkgebieden en externe 
ontwikkelingen - met elkaar te integreren. Momenteel is de integratie van risicomanagement en duurzaamheidsaspecten 
in de strategie en bedrijfsvoering van de organisatie relevant. Om dit te bereiken is een combinatie van analytische vaar-
digheden, kennis van de organisatie en het kunnen overzien van ‘het groter geheel’ nodig. 

Ontwikkelingsgericht 

De regie over de eigen carrière, de ’drive’ jezelf verder te ontwikkelen en je aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen en 
situaties staan hier centraal. In de eerste plaats moet hij bijblijven op het financiële vakgebied, waar veel verandert op 
het gebied van ICT en Finance. Daarnaast is er de noodzaak tot het hebben van ‘soft skills’. Het kunnen voeren van de 
regie over de persoonlijke ontwikkeling vraagt om het kennen van de eigen zwakke en sterke punten, zelfkennis dus. 
Een goed lerend vermogen helpt de financieel professional bij zijn ontwikkeling. Verder is het voor de carrière meer dan 
ooit nodig om een breed en relevant netwerk op te bouwen en te onderhouden. Door flexibelere vormen van arbeid, ken-
nisuitwisseling en een langere carrière periode neemt het belang van actief gebruik van het netwerk voor de financieel 
professional toe. 
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3C | Acht bepalende trends - 
 de uitdagingen die van 
 ‘outside’ komen  

De acht bollen die elk een bepaalde externe ontwikkeling of trend weergeven, vormen een belangrijk onderdeel van het 
model. Niet voor niets want de omgeving van de financieel professional is ook aan steeds meer verandering onderhevig.  
De omgeving wordt dynamischer, internationaler en vooral ook complexer. De verwachting is dat dit in de toekomst zo blijft. 

Het is een uitdaging voor de financieel professional om trends tijdig te signaleren en de effecten helder te maken voor 
strategie en bedrijfsvoering. Afhankelijk van de organisatie kunnen de ontwikkelingen onderdeel gaan uitmaken van de 
vier kerngebieden van de financieel professional. Zo heeft bijvoorbeeld het outsourcen van de financiële functie effect op 
het kerngebied Finance Operations & Reporting en kan een effectief risico en control framework helpen bij het in kaart 
brengen van risico’s zoals een steeds kritisch wordende maatschappij. 

Hieronder volgen acht externe ontwikkelingen, die mede zijn vastgesteld op basis van de informatie uit de interviews. Deze 
ontwikkelingen zijn niet limitatief, wel op dit moment van invloed op de werkzaamheden van de financieel professional. Ze 
zijn dus tjdgebonden en kunnen in de loop van tijd veranderen.
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Innovaties volgen elkaar in hoog tempo op, zoals mogelijkheden op het gebied van 3D printers en het hergebruiken van mid-
delen. Er wordt over disruptive innovation gesproken als innovaties het bestaansrecht van oude producten met een zelfde 
toepassing niet meer rechtvaardigen. Bestaande business modellen verouderen snel. Ze blijken steeds sneller te moeten 
veranderen om organisaties concurrerend te houden. Mogelijkheden op het gebied van informatie technologie helpen hierbij. 

Organisatievormen 

Nieuwe, vaak complexere manieren van werken of organisatievormen ontstaan, zoals werken met meer partners, netwer-
ken en outsourcing. 

Big data 

Een vaak genoemde uitdaging voor de financieel professional is het gebruik van big data. Big data biedt bijvoorbeeld on-
gekende mogelijkheden bij het bepalen op basis waarvan klanten echt kiezen. Hierdoor kunnen financieel professionals 
betere analyses maken en kan de organisaties beter onderbouwde beslissingen nemen. 

Globalisering

De effecten van globalisering zijn niet meer weg te denken. De wereld verandert snel, wordt ‘kleiner’ of zoals anderen 
zeggen platter en alles is meer met elkaar verweven. Door internet zijn mogelijkheden op het gebied van export voor grote 
en ook voor kleine Nederlandse bedrijven groot. 

Maatschappij 

De maatschappij wordt kritischer, wil geen verrassingen, eist transparantie en er is een toenemende vraag om verant-
woording. 

Social media

Media, traditionele en sociale, bepalen in sterkere mate de agenda. Ogenschijnlijk kleine kwesties kunnen via deze media 
grote proporties aannemen en kritiek over producten verspreidt zich snel. 

Duurzaamheid

Organisaties moeten verantwoordelijkheid nemen voor de hele keten. Daar hoort het milieu bij maar ook sociale en eco-
nomische factoren. Deze duurzaamheidsaspecten hebben invloed op het bestaansrecht en daarmee op de waarde van de 
organisatie. Het duurzaamheidsrapport of zelfs een integrated report speelt in op deze behoefte. 

Regeldruk

De laatste jaren is de hoeveelheid regelgeving en de mate van toezicht voor organisaties toegenomen. Ook al zijn er tal 
van initiatieven in de maatschappij om de hoeveelheid regels te verminderen, maar dit heeft niet geleid tot een merkbare 
reductie. De verwachting is dat deze ontwikkeling voor de toekomst niet anders zal zijn.
 

Disruptive innovation
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4 | Dynamische uitdagingen   
 voor de toekomst

In de voorgaande paragrafen is de visie op de financiële functie geschetst in een model met kern- en persoonlijkheids-
gebieden en externe ontwikkelingen. In het hart van het model staat de financieel professional zelf. Wat zijn voor hem de 
uitdagingen voor de toekomst? Degelijke vakinhoudelijke kennis en continue ontwikkeling van deze kennis gedurende de 
hele carrière blijft de basis. Maar het hebben van een duidelijke en herkenbare relevante rol bij het faciliteren van inzicht 
en het nemen van bedrijfseconomische beslissingen wint aan belang. De persoonlijkheidsgebieden markeren de kern van 
de visie op de beroepsontwikkeling. Deze vormen de feitelijke uitdaging voor de professional. Niet alleen voor de komende 
tijd maar ook voor zijn verdere ontwikkeling.

De financieel professional biedt, naast degelijke vakinhoudelijke kennis, toegevoegde waarde als hij er in slaagt inzicht te 
verschaffen en blijvend te excelleren in de persoonlijkheidsgebieden zoals ze in de tweede schil van het model benoemd 
worden. Deze zijn:

Finance Leadership

Daarbij horen impact en overtuigingskracht, gezag en trots, samenwerken, communiceren, presenteren en organisatie-
sensitiviteit tonen.

Moreel kompas 

Daaronder wordt verstaan een ethische en positief kritische instelling en het stimuleren van ethisch gedrag in de orga-
nisatie. Het kunnen stellen van de juiste vragen en zo helpen bij het omgaan met dilemma’s. De uitgangspunten van de 
gedragscodes vormen hiervoor een leidraad.

Business & Contextual Awareness

Zoals inzicht in stakeholders, belangen en het onderkennen van relevante externe ontwikkelingen en deze vertalen naar 
strategie en bedrijfsvoering van de organisatie.

Integrerend Vermogen

Dit vertaalt zich in het vermogen om de vier werkgebieden en externe ontwikkelingen met elkaar te integreren.
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Zoals goed lerend vermogen, zelfreflectie, ontwikkelkracht, kennis delen en netwerken.

De wijze waarop de financieel professional zich op deze gebieden manifesteert, zal steeds meer bepalend zijn voor zijn 
succes. Met als toevoeging dat het excelleren op slechts één of een beperkt aantal onderdelen van het model niet vol-
doende is. Het gaat om de samenhang tussen kern-, persoonlijkheidsgebieden en externe ontwikkelingen. 

In de vervolgdiscussie willen we met name stilstaan bij deze persoonlijkheidsgebieden omdat zij de kern van de visie op 
het beroep belichamen voor de komende jaren. Deze persoonlijkheidsgebieden zijn leidend voor de verdere ontwikkeling 
van het beroep en voor de initiatieven die hieruit zullen volgen. 

Ontwikkelingsgericht 
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Bijlage |  
Conceptvoorstel Beroepsprofiel 
van de Financieel Professional

Het uitgangspunt voor het beroepsprofiel is de Financieel Professional. Dit is een professional die op het hoogste niveau is 
opgeleid. Tevens committeert hij zich, als accountant en/of registercontroller aan een titel/dienstmerk, die verplichtingen 
heeft, waarden vertegenwoordigt en standaarden zet. Zoals het voldoen aan een permanente educatie verplichting en het 
actief naleven van een gedragscode. 

Dit is gebaseerd op de ontwikkelingen van het beroep zoals dit in de praktijk tot uitdrukking komt. Het beroepsprofiel 
beschrijft de beroepsinhoud en het werkveld van de Financieel Professional en biedt daarmee een normatief kader voor 
de vast te stellen eindtermen met betrekking tot de opleidingen. Het profiel geeft een indicatie van het vereiste opleiding-
sniveau, de benodigde kennis, vaardigheden en beroepshouding voor de uitoefening van het beroep. 

De eisen die worden gesteld aan het beroep van Financieel Professional staan onder invloed van de behoeften van de 
markt, maatschappelijke-, technologische- en economische ontwikkelingen en veranderingen in wet- en regelgeving. Het 
beroepsprofiel zal daarom periodiek worden geëvalueerd en zo nodig worden geactualiseerd. 

2.  Referentiekader voor de beroepsuitoefening en de opleiding 

Wij sluiten voor wat betreft de beroepsuitoefening te stellen eisen aan op de desbetreffende internationale en nationale 
kaders.
 
Als (aspirant) lid van de International Federation of Accountants (IFAC) zijn wij volgens het Statement of Membership 
Obligations 2 gehouden tot naleving c.q. het doen naleven van de International Education Standards (IES). Met betrekking 
tot de opleiding zijn de IES 1 tot en met 6 van toepassing, betreffende achtereenvolgens het universitaire ingangsniveau, 
het vakkenpakket, de professionele waarden, ethiek en houding, de praktijkervaring en de toetsing van beroepsvaardighe-
den en competenties. 

Voor accountants worden de kaders tevens gevormd door de Wet op de Registeraccountants en de Wet Toezicht Accoun-
tantsorganisaties. 

Het voorgaande betekent dat de eindtermen van de opleiding voor de Financial Professional zijn gericht op de wettelijke, 
professionele en statutaire vereisten welke gelden voor de functie van eindverantwoordelijke voor het financieel manage-
ment in een organisatie: profit en/of non-profit. Dit ongeacht de actuele plaats die Financial Professional inneemt in een 
organisatie. 

1. Uitgangspunt en doel
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Financieel Professionals kunnen bijvoorbeeld werkzaam zijn als: 

a. financieel directeur of chief financial officer; 
b. controller; 
c. interim-manager werkzaam in het kader van een inspanningsverplichting; 
d. manager Finance & Control, Management accountant, business analist;
e. toezichthouder; 
f. manager op het gebied van Risk, Governance & Compliance; 
g. docent in het financieel onderwijs.

4.  Model van de Financieel Professional

Onderstaand model bestaat uit bepalende elementen voor het uitoefenen van het beroep van Financieel Professional. 
Het omvat werkzaamheden, deskundigheidsgebieden, professionele vaardigheden, waarden, beroepsethiek en beroeps-
houding. De onderdelen zijn:

1. Kerngebieden bestaande uit rollen, verantwoordelijkheden en taken van de financieel professional
2. Persoonlijkheidsgebieden over de wijze waarop de financieel professional zijn beroep en loopbaan vorm geeft 
3. Externe ontwikkelingen vormen de externe uitdagingen voor de financieel professional en die effect hebben op zijn  
 werkzaamheden.

3. Functies van de financieel professional
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Toelichting op de kerngebieden: 

1. De basis voor de financiële functie blijft het voorzien van betrouwbare en relevante informatie aan de organisatie. 
 De financieel professional zorgt ervoor dat de financieel administratieve processen op orde zijn, dat er een goed  
 werkend intern beheersingssysteem en risico management systeem is. Het bewaken van de continuïteit en het  
 beheersen van de organisatie is hier de belangrijkste doelstelling. Deze vormen de onderste helft van de cirkel en  
 komen terug bij Finance Operations & Reporting en bij Governance, Risk & Compliance.

2. Werkzaamheden op gebied van beslissingsondersteuning van de financieel professional nemen toe. Het gaat hier om  
 het faciliteren van inzicht en het geven van advies aan het management met als doel het nemen van de juiste beslis- 
 singen voor de organisatie. Dit vindt zowel plaats op strategisch als ook op tactisch niveau. Een effectief management  
 control systeem helpt hierbij. Dit is bovenste helft van de cirkel, het betreft hier Strategisch Management en Prestatie  
 Management. 

Toelichting op de persoonlijkheidsgebieden: 

Finance Leadership

In samenwerking met de organisatie en de stakeholders gezond financieel beleid formuleren en realiseren. Naast samen-
werking, zijn daarbij relevant impactvol zijn, communicatie, doelgericht presteren en organisatiesensitiviteit.

Moreel kompas 

Ethische en positief kritische instelling en het stimuleren van ethisch gedrag in de organisatie. Het kunnen identificeren 
van de juiste vragen helpen bij het omgaan met dilemma’s. De uitgangspunten van de gedragscodes vormen hiervoor een 
leidraad. 

Business & Contextual Awareness

Inzicht in stakeholders, belangen en het onderkennen van relevante externe ontwikkelingen en deze vertalen naar strate-
gie en bedrijfsvoering van de organisatie. 

Integrerend Vermogen

Het vermogen om de vier werkgebieden en externe ontwikkelingen met elkaar te integreren. 

Ontwikkelingsgericht 

Goed lerend vermogen, zelfreflectie, ontwikkeldrive, kennis delen en netwerken. 

5.  Voortgaande ontwikkeling

De eisen, die gesteld worden aan de opleidingen staan onder invloed van de behoeften van de markt en ontwikkelin-
gen in omgevingsfactoren. Hierbij is te denken aan: internationalisering van het bedrijfsleven en de daarmee gepaard 
gaande globalisering van de kapitaalmarkten, harmonisering in de internationale regelgeving, corporate governance, 
externe verslaggeving en toezicht en ontwikkelingen op het gebied van ICT, big data en duurzaamheidsaspecten. De 
dynamiek van het werkterrein vereist dat in de opleidingen een positieve attitude ten aanzien van permanente educatie 
wordt ontwikkeld.
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