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‘Wat zijn onze doelen voor de komende jaren? En wat willen we nog meer bereiken? 
Het is hoog tijd dat we onszelf die vragen stellen’, vindt Gert Nijland RA, voorzitter 
ledengroep NBA accountants in business. 

‘Wat het beantwoorden lastig maakt is dat we als ledengroep NBA Accountants 
in business een gevarieerde groep financieel professionals vertegenwoordigen. 

Die diversiteit maakt het soms lastig precies onze doelgroep te definiëren. We willen hen voorzien van relevante 
informatie maar met alleen de NAW-gegevens en de naam van een werkgever lukt dat niet. Als we dichter bij de 
eigen achterban komen, krijgen we meer focus op de informatie waar behoefte aan is. Er is daarom een onder-
zoek uitgevoerd onder de leden. Daaruit komt naar voren dat je onze leden in drie categorieën kan onderscheiden. 
Sommige leden betalen contributie maar zijn verder niet actief. Dan is er een groep die zich roert op onderwerpen 
die voor hen relevant zijn en tot slot een voorhoede die zich als actief lid inzet voor de ledengroep. Ons doel is 
onder andere om naast de algemene informatie veel gerichter diensten aan te gaan bieden voor die actieve leden.’

‘Parallel hieraan speelt de discussie wat de overeenkomst is tussen alle accountants: openbaar, intern, overheid 
en in business. Ik ben zelf bijvoorbeeld al langer geen openbaar accountant meer. Als manager van een afdeling 
Assurance & Risk ben ik met heel andere zaken bezig. Sinds anderhalf jaar ben ik lid van de commissie vertrou-
wenspersonen integriteit bij NBA. Je wordt benaderd over wezenlijke zaken. Hoe ga je om met dilemma’s? Door de 
juiste vragen stellen, komen mensen vaak zelf tot een oplossing. Je helpt ze eigenlijk vooral met de volgende stap. 
Voor mij is het heel waardevol werk omdat het je weer terugbrengt bij de kern van het beroep.’

‘We komen dichter bij 
de eigen achterban’

Gert Nijland RA
Voorzitter
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Voor u ligt de samenvatting van het jaarplan 2017/2018. In dit jaarplan treft u de herijking van onze missie en visie aan, 
die de basis vormt van de activiteiten die we in het jaar 2017/2018 gaan ontplooien. Met name het ledenonderzoek uit 
maart 2016 heeft hier in belangrijke mate richting aan gegeven. Met dit in het achterhoofd zullen we stappen zetten, met 
als doel meer toegevoegde waarde te leveren aan de leden die deel uitmaken van de ledengroep accountants in busi-
ness binnen de NBA.

De kern van het jaarplan 2017/2018 bestaat uit vier kernthema’s, waarbij de nadruk zal liggen op vasthouden wat goed 
gaat, verbeteren waar we effectiever kunnen worden en ontwikkelen van nieuwe, met name vakinhoudelijke thema’s 
(zoals technologie, innnovatie en business modellen). Om meer verbinding te creëren met én tussen onze leden zullen we 
de volgende stappen hanteren: betrekken, boeien en binden. Het jaar 2017 zal hierin een belangrijk jaar vormen omdat 
we daarin willen accelereren, om in de jaren daarna door te bouwen aan een ledengroep die her- en erkend wordt als dé 
organisatie waar binnen de RA/AA in business goed wordt geholpen in zijn/haar professionele ontwikkeling. 

Schematische weergave highlights jaarplan 2017/2018

1 |  Voorwoord en samenvatting

Missie, visie
‘We helpen je als RA/AA met je professionele leven’

• Taken m.b.t. wet- en regelgeving
• Fraude ethiek en gedrag

• Ledenservice
• Carrière ontwikkeling

Vakinhoudelijke 
thema’s

Ontwikkelen:
1 Impact van IT op financiële functie
2 Innovatie en business modellen
3 Sector ontwikkelingen

Vasthouden en verbeteren:
1 Verbeter bekendheid en gebruik
2 Persoonlijker, meer functie 
 specifiek

Binden

Boeien

Betrekken
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2 |  Visie, missie en kernwaarden

In de zomermaanden van 2016 heeft een herijking plaatsgevonden van de missie en visie van de ledengroep accoun-
tants in business. Deze aangescherpte missie en visie worden nog voorgelegd en verder besproken met de leden op de 
ledengroep vergadering van 9 november 2016. Het voortraject van missie, visie vorming is een intensief traject geweest 
met het ledengroep bestuur, bureau en een ledenraadpleging. Hieruit is het volgende voortgekomen:

Onze visie: 

‘Onze maatschappij heeft (1) betrouwbare financiële informatie nodig, om (2) sturing te geven aan (3) duurzame 
waardecreatie. Hoogopgeleide financiële professionals opererend vanuit een (4) eigentijds moreel normenkader 
kunnen hiervoor zorgdragen.’

Toelichting
Het bestuur vertegenwoordigt hoogopgeleide financiële professionals, die over de hoogst mogelijke financiële kwalifi-
caties beschikken: de RA/AA titel (die wordt ervaren als een keurmerk), aangevuld met relevante ervaring in de accoun-
tancy én het hogere segment van financiële functies. Daarnaast onderschrijven én handelen onze leden conform de 
Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). Met deze beginselen als basis, dragen de leden zorg voor 
betrouwbare financiële informatie. Hieronder vallen niet alleen financiële rapportages maar ook andere informatiestro-
men, die financiële impact hebben op organisaties. Deze basisvoorwaarden zijn nodig om vervolgens sturing te geven 
aan de business. De (middel)lange termijn wordt hierbij niet uit oog verloren. Door hun kennis en expertise zijn onze 
leden in staat om duurzame waarde te creëren voor de organisatie. Maar ook voor de maatschappij als geheel. ‘Om dit te 
borgen, stimuleert en onderstreept het ledengroepbestuur dat aan houders van de RA/AA-titel, met de VGBA als basis, 
hogere eisen mogen worden gesteld dan aan financials zonder deze titel. Dit vooral als het gaat over risicomanagement 
en risicocultuur, die evolueert in tijd en context: “Als het klopt maar niet deugt, dan zullen we het zeggen.”

De missie: 

‘Wij helpen je als RA/AA met je professionele leven’ (een robuust financieel kompas en geweten)   

Toelichting
In een wereld die steeds sneller verandert willen wij als bestuur en bureau onze leden helpen om hun zeer hoge kennis- 
en vaardighedenniveau up-to-date te houden. Dit willen we bereiken door bijvoorbeeld: meer maatwerk in permanente 
educatie, onderzoek, het delen van de laatste vakinhoudelijke ontwikkelingen, een visie op het beroep van de Financieel 
Professional én kritisch mee te denken en werken aan wet- en regelgeving die onze leden raken. Deze guidance, in combi-
natie met het commitment aan de VGBA én een robuuste financiële achtergrond stelt onze leden in staat om als hoogop-
geleid financieel geweten en kompas op te treden binnen hun dynamische organisaties en hun maatschappelijke context.
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In een raad van commissarissen komen de kwaliteiten van een accountant in 
business ruimschoots van pas. Zolang hij maar een belangrijke valkuil vermijdt, 
benadrukt Sandra Addink-Berendsen AA, bestuurslid ledengroep accountants in 
business. ‘Je moet niet op de stoel van de directie gaan zitten.’

 ‘Oppervlakkig gezien lijkt het misschien of een accountant in business als com-
missaris naar dezelfde zaken kijkt als de controlerend accountant. Toch zijn er 
een paar verschillen. Een controlerend accountant is voorwaardelijk bezig. Hij ad-

viseert niet. Als commissaris zit je meer aan de voorkant, je kijkt vooruit. Een paar keer per jaar zit ik als lid van de 
auditcommissie met de controlerend accountant rond de tafel. Dan gaat het puur om de cijfers. Als we debiteu-
renbeheer definiëren vanuit een controle perspectief wil ik weten wat hij vindt van de hoogte van de voorziening. 
Van controleposten wil je weten hoe dat cijfer tot stand is gekomen. Ging daar een discussie aan vooraf of waren 
ze het direct eens? Een discussie zegt iets over de cultuur. Overschat men zichzelf of is het juist omgekeerd?’ 

‘Van de grondbeginselen die je leert in de accountantsopleiding profiteer ik nog iedere dag. Dat gaat over de 
kennis op het financiële vlak maar ook over je professionele houding. Hoe onafhankelijk ben je? Als commissaris 
ben je er voor alle stakeholders. Niet alleen voor die stakeholders waar je je mee verbonden voelt. De ervaring die 
een accountant in business toevoegt aan een raad van commissarissen is waardevol, zolang je je maar bewust 
bent van je positie. Je hebt twee opdrachten: toezicht houden en adviseren. Die twee rollen moet je goed uit elkaar 
houden. Als je teveel verbonden bent met het advies dat je geeft, verlies je je objectiviteit. Dan ben je als een 
slager die zijn eigen vlees keurt.’

‘Niet je eigen vlees keuren’

Sandra Addink-Berendsen AA

Merkhuis ledengroep accountants in business
 

Wij doen dit vanuit een 5-tal kernwaarden:

1. Verantwoord (VGBA): professioneel, integer, objectief, vakbekwaam, zorgvuldig en vertrouwelijk
2. Expertise en kennis: hoog aangeschreven opleiding, kennis, ervaring en focus
3. Verbonden: samen, wederkerigheid, afspraken en aanspreekbaar
4. Eigentijds: weten wat er leeft én wat de markt vraagt
5. Toonaangevend: to the point, stellig, ‘smoel’ en gevoel voor timing 

Toonaangevend

Eigentijds

Verantwoord Kennis/expertise

Verbonden

Wat/Missie:
‘We helpen je als RA/AA met je 
professionele leven’ (een robuust 
financieel kompas en geweten)

Waarom/Visie:
Onze maatschappij heeft

(1) betrouwbare financiële 
informatie nodig, om (2) sturing te 
geven aan (3) duurzame waarde-

creatie. Voorwaarde hiervoor 
hoogopgeleide financiële profes-

sionals, operend vanuit een (4) 
eigentijds moreel normenkader.
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Onderstaand is aangegeven waar we, in onze waarden, nu staan en welke beweging we dus willen maken.

 

Met onze visie, missie en kernwaarden willen we als bestuur en bureau de komende jaren antwoord en invulling geven 
aan de interne en externe uitdagingen die voor ons liggen. Hierbij zullen we zo veel als mogelijk gezamenlijk optrekken 
met accountants in andere ledengroepen én kiezen we dus voor een “breed” beroep, omdat de ledengroepen gezamen-
lijk de kennis van de gehele financiële keten samenbrengen. De samenwerking met partners in de markt zoals kennis- 
en opleidingsinstituten, accountantskantoren (samenwerking in de financiële keten), CEA en toonaangevende RA/AA’s 
willen we verder verstevigen en uitbreiden. Hiervoor hebben wij een stakeholderanalyse gemaakt waarin onderstaand 
de belangrijkste prioriteiten zijn aangegeven.
 
Prioriteiten in stakeholders

Impact op AiB ++

Impact op AiB --

Intern Extern

AiB’s
in werk-
groepen

Kennis-
instituten 

(internationaal)

Top 50 
CFO’s/CEO’s/

Commissarissen

RA/AA 
opleidingen

NBA-
bestuur

Young 
Profs

Bureau

CEA

Big 9

Te weinig Te veelPrecies goed

Slordig Controlfreak
Verantwoord

VGBA: professioneel, integer, objectief, zorgvuldig, vertrouwelijk

Generalistisch Specialistisch

Kennis/expertise
    Vakbekwaam en zorgvuldig (VGBA), ervaren, focus

Vrijblijvend Sektarisch

Verbonden
Wederkerig, samen, afspraken, aanspreekbaar

Behoudend Hyperig

Eigentijds
‘Vooruit naar de kern/ziel’, weet wat er leeft

Kleurloos Betweter

Toonaangevend
To-the-point, stellig, ‘smoel’, timing
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Er huizen twee zielen in de borst van een accountant in business. ‘Je wordt afgere-
kend op allerlei compliance-achtige zaken, maar tegelijkertijd kijkt iedere cfo ook 
graag naar de strategische agenda’, concludeert Franklin Hagel RA, bestuurslid 
van de ledengroep accountants in business. 

‘Ondernemen is risico’s nemen. Voor een cfo is dat spanningsveld een van de leuke kanten van zijn beroep. 
Je wordt uitgedaagd om de strategische partner te zijn. Die rol wordt makkelijker doordat we steeds meer 
informatie tot onze beschikking hebben. We schuiven op in de waardeketen. Het vraagt moed om als cfo ‘ja’ te 
zeggen tegen een investering. Nee zeggen is makkelijker. Het is veilig om op het geld te blijven zitten. Tegelijker-
tijd blijft verslaglegging de basis. Het geeft je het inzicht om te weten wanneer je moet mee rennen met allerlei 
initiatieven en wanneer je pas op de plaats moet maken.’ 

‘Een cfo moet stevig in zijn schoenen staan. Op het moment dat aan bedrijfsdoelstellingen incentives worden 
gekoppeld is het je rol als cfo om daar kritisch naar te kijken. Het is veel meer dan rekenen en je werk doen. 
Het heeft ook met soft skills te maken, zoals psychologisch inzicht. Als je een forecast beoordeelt, kijk je ook 
naar de achtergrond van degene die de cijfers aanlevert. Wat is zijn agenda? Daar kom je achter door goed te 
luisteren en je te verdiepen in wat de business beweegt. Het gaat er om dat de relatie gebalanceerd is. Daar 
komt die rechte rug van de registeraccountant van pas.’ 

‘Het vraagt moed om ‘ja’ te 
zeggen tegen een investering’

Franklin Hagel RA

            

De NBA is voor de gehele beroepsgroep een visietraject gestart. Bij dit traject zijn zowel accountants in business 
actief betrokken als een bestuurslid van de ledengroep AIB. De uitkomsten van het missie, visie traject van het bestuur 
en bureau AIB worden als input meegenomen in het NBA brede visietraject. Eventuele nieuwe, verrijkende inzichten uit 
het NBA brede visietraject zullen tot aanpassingen kunnen leiden in de missie en visie van accountants in business.

Samenhang met visietraject NBA
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3 |  De vier kernthema’s 
 in onze dienstverlening

Met behulp van 4 kernthema’s zullen we, als bestuur en bureau, onze dienstverlening naar onze leden vormgeven en uit-
bouwen. Door deze kernthema’s te versterken, te voorzien van richting en concrete activiteiten zullen we meer verbinding 
met én tussen onze leden creëren.

Schematische weergave opbouw 4 kernthema’s 

3.1 Fraude, ethiek en gedrag

Voor alle accountants vormt de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) de basis van hun beroeps-
uitoefening. In de VGBA zijn de vijf fundamentele beginselen opgenomen: professionaliteit, vakbekwaamheid en zorg-
vuldigheid, integriteit, objectiviteit en vertrouwelijkheid waaraan een accountant zich moet houden. Als de accountant 
een bedreiging ervaart, die deze beginselen onder druk zet dient hij toereikende maatregelen te treffen. Indien dat niet 
mogelijk is moet hij zijn werkzaamheden beëindigen en zo nodig de relatie met degene waarvoor hij de werkzaamheden 
verricht. De VGBA vormt zo een unieke toegevoegde waarde voor de accountant in business, zijn/haar organisatie en onze 
maatschappij.

3.4 Taken m.b.t. 
wet- en regelgeving

Wat gaan we doen 
in 2017 - 2018?

Wat gaan we doen 
in 2017 - 2018?

Wat gaan we doen 
in 2017 - 2018?

Wat gaan we doen 
in 2017 - 2018?

3.3 Thought leadership:
vakinhoud en ledenservice

3.2 Carrière ontwikkeling
en educatie

3.1 Fraude, ethiek en gedrag

4  Betrekken, boeien, 
binden. Meer verbin-
ding met én tussen 
leden:
•  Functie
• Sectoraal
• Regionaal

Missie, visie ledengroep AiB (meer dan 9.000 leden)
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In de afgelopen jaren heeft de ledengroep, naast de verplichte cursus ethiek, veel aandacht gegeven aan het onderwerp 
ethiek. De huidige dienstverlening, zoals de DilemmApp, moresprudentiesessies en vertrouwenspersonen, zal worden 
voortgezet, waarbij de nadruk in de komende jaren zal liggen op het meer onder de aandacht brengen van de reeds 
bestaande dienstverlening. Uit het ledenonderzoek is gebleken dat er veel behoefte is aan vertrouwenspersonen maar 
dat de leden de weg naar de vertrouwenspersonen niet weten te vinden. Door de leden zijn suggesties gedaan om de 
interactie van leden met andere leden over dilemma’s sneller en toegankelijker te laten verlopen. Ook hier zullen wij 
aandacht aan besteden. 

We gaan de volgende activiteiten voortzetten en ondernemen:
• We continueren de DilemmApp met tweewekelijks een nieuw dilemma over onderwerpen die een accountant in  
 business kan tegen komen in zijn beroepsuitoefening. Na het invullen van 10 dilemma’s beschikt de gebruiker over een  
 persoonlijk profiel dat inzicht geeft in zijn/haar keuzes. Leden kunnen zelf dilemma’s aandragen of reageren op de  
 voorgelegde dilemma’s. Deze participatie willen we verder bevorderen. Het huidige aantal gebruikers willen we sterk  
 verhogen. Hiervoor zal in het laatste kwartaal van 2016 een actieplan worden gemaakt.
• Uitbreiden van de Moresprudentiesessies in aantal en aantal deelnemers, met thema’s als: omgaan met signalen van  
 fraude, omgaan met tegenstelde belangen bij familiebedrijven. 
• Publicaties over twee jaar DilemmApp
• Het afnemen van de eed bevorderen in alle activiteiten met en voor leden die we organiseren
• Meer bekendheid genereren en de toegevoegde waarde duidelijker maken van de vertrouwenspersonen, in combinatie  
 met VGBA door middel van verbeterde communicatie met nieuwe en bestaande leden.

3.2 Carrière ontwikkeling en educatie

Onder carrière ontwikkeling verstaan we: de moderne accountant in business moet permanent werken aan zijn professio-
nele ontwikkeling en vooral aan zijn inzetbaarheid, zowel binnen als buiten zijn/haar huidige organisatie. Met als doel dat 
een accountant in business aantrekkelijk blijft voor de arbeidsmarkt waardoor zijn/haar employability is gewaarborgd. 

Wat gaan we doen in 2017 en 2018? 

• Tweejaarlijks het Visiedocument over het beroep van de Financieel Professionals updaten, te beginnen in de eerste  
 helft van 2017. Dit inclusief beroepsprofielen voor de meest gevraagde functies zoals CFO, business controller, finan-
 cial controller en riskmanager.
• Het contract van de arbeidsmarktanalysetool zal worden verlengd en minimaal één keer per half jaar zullen we de 
 belangrijkste arbeidsmarkt trends voor (post) master opgeleide financials publiceren.
• Het huidige opleidingen- en cursusaanbod, specifiek gericht op onze ledengroep, zal worden getransformeerd in  
 persoonlijke maatwerk programma’s en loopbaanbegeleiding (meer customer intimacy & fit for the future). Voor   
 deze overgang van een klassiek opleidingsprogramma naar intervisie én loopbaanbegeleiding zal 1 tot 2 jaar vergen.  
 Hiervoor zal een projectgroep in het eerste kwartaal van 2017 een plan van aanpak presenteren. Tevens zullen we  
 voorstellen om als tweede (pilot) groep, na LIO, te participeren in het traject naar PE en onderwijs naar behoefte. 
• Bijdragen aan permanente educatie profielen per functie.
• We zullen de ontwikkelingen en uitwerking van de nieuwe Oriëntatie Accountancy Finance nauwgezet volgen, in  
 gesprek gaan en blijven met de CEA en de opleidingsinstituten die de opleiding aan gaan bieden én waar mogelijk  
 actief bijdragen (inclusief de invulling van de praktijkstage).
• We onderzoeken de invoering van mentoringsystemen waarbij leden gebruik kunnen maken van mentoring in hun  
 beroepsuitoefening door andere leden met meer ervaring in een bepaalde sector en/of functie.

Wat gaan we doen in 2017 en 2018?
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Vakinhoudelijke thema’s betreffen ontwikkelingen in de markt die relevant zijn voor onze leden. In het Ledenonderzoek 
uit april dit jaar blijkt dat de volgende thema’s hoog scoren:

 

0 10 20 30 40 50 60

51%

48%

40%

35%

35%

31%

24%

20%

23%

Ontwikkelingen in informatietechnologie en de effecten 

daarvan op de financiële functie

Innovatie in business modellen en de rol van de financieel 

professional

Trends en ontwikkelingen per sector

Ontwikkelingen omtrent wet- en regelgeving

Verantwoordelijkheid financiële functie voor een adequaat 

intern risicobeheersings en controle systeem

Ethiek en gedrag: bewustwording en uitdragen van ethisch 

handelen

Niet-financiële informatie in de verslaggeving

Verhogen kennisniveau over fraudepreventie en -bestrijding

Bevorderen van de dialoog tussen openbaar accountant/

controller/internal auditor en commissaris

3.3 Thought leadership: vakinhoudelijke thema’s & ledenservice

Je kunt als financial uit de accountantspraktijk stappen, maar die achtergrond blijft 
bepalend voor je denkwijze, is de ervaring van Marc Eggermont RA, bestuurslid van 
de ledengroep accountans in business. ‘Ik blijf mij accountant voelen.’

‘Wat de waarde van het vak precies inhoudt, ga je pas echt zien als je een carièrre-
switch maakt. Je ziet duidelijker welke ontwikkeling je doormaakt als je over bent 

gestapt naar een andere baan. Ik ben bijna twintig jaar openbaar accountant geweest en was daarna dertien jaar 
algemeen directeur van woningcorporaties. Ik besef steeds meer waar het om draait: verantwoording afleggen voor 
de aanwending van maatschappelijk vermogen. De rode draad is waarde. Hoe creëer je dat en geef je dat door? Als 
algemeen directeur was ik niet bezig met waarderingsvoorschriften maar met de maatschappelijke waarde. Dat 
raakt aan de oorsprong van het beroep. De accountant als vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer.’

‘De RA-opleiding geeft niet automatisch de garantie dat een accountant in business altijd de juiste keuzes maakt. 
Je waarde als professional ontwikkelt zich langs drie assen: kennis die je opdoet tijdens de opleiding, ervaring ver-
gaard tijdens stages en in de praktijk en ethisch besef. Dat laatste heeft langere tijd nodig om zich te ontwikkelen. 
Een goede RA toetst regelgeving aan zijn geweten. Wanneer je als financieel directeur een jaarrekening uitbrengt 
waarin een derivatenportefeuille is opgenomen waarvoor je formeel geen verantwoordelijkheid draagt, zoals bij 
Vestia gebeurde, mag je je daar niet achter verschuilen. Formeel klopt het qua governance misschien, maar je mag 
je als financial niet in een positie laten brengen waarin het riskmanagement zo afwezig is. Of iets volgens de regels 
mag, is geen leidraad. Regels moeten aan de tand gevoeld worden. Het gaat om de bedoeling erachter.’   

‘Regels moeten aan de tand 
gevoeld worden’

Marc Eggermont RA
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Wij hebben de leden tevens gevraagd om een top 3 te geven van de groepen/personen waarmee ze de meeste verbinding 
voelen. Zij voelen zich het meest verbonden met personen in een vergelijkbare (financiële) functie, vervolgens met de sec-
tor en daarna met alle accountants in business. Aspecten die een rol spelen bij dat gevoel van verbondenheid zijn de aard 
van de werkzaamheden, gevolgd door de gedeelde kennis en ervaring in de sector. 

Met ledenservice bedoelen we:
• Een breed aanbod van opleidingen en cursussen (zoals reeds vermeld in 3.2)
• Het vaktijdschrift MCA
• Branchegroepen (Verzekeringsmaatschappijen en Publieke Sector) en projectgroep zorg
• Onderzoeken 
• Kennisuitwisseling en het bevorderen van het onderlinge netwerk
• Helpdesk
• Vertrouwenspersoon (zoals vermeld in 3.1)

Wat gaan we doen in 2017 en 2018?

We willen meer opschuiven van een ledengroep met grote individuele expertise naar een toonaangevende ledengroep die 
thought leader wordt in haar beroepsgroep. Om dit te bereiken zullen we:
• Minimaal 2 toonaangevende onderzoeken per jaar gaan verrichten in samenwerking met (internationale) kennis-  
 instituten, zoals het onderzoek dat in september 2016 is gestart samen met de VU over big data, robotics & predic- 
 tive analytics. De onderwerpen zullen passen in onze visie en missie én binnen de onderwerpen die onze leden als  
 belangrijk hebben geclassificeerd. De uitkomsten zullen worden gedeeld via seminars, discussiebijeenkomsten en  
 publicaties.
• Het aantal branchegroepen uitbreiden met sectoren als industrie, telecom/energie, logistiek, pensioenfondsen,   
 banken, etc.
• Congressen als de Dag van De Financial en vaktijdschrift MCA continueren, waarbij we deze uitingen steviger willen  
 positioneren als toonaangevend. De overige elementen uit onze ledenservice willen we grotere bekendheid geven en  
 het gebruik bevorderen.
• Duidelijker naar de leden uitdragen welke wet- en regelgeving er te verwachten zijn en wat de gevolgen zijn voor onze  
 leden. Ook zullen wij daarbij aangegeven welke acties wij hebben ondernomen en welke ledenservice beschikbaar is. 
• Communicatie over regelgeving en de effecten op onze leden via de nieuwsbrief verbeteren. Hierbij wordt een ver- 
 band gelegd met de ledenservice die we bieden zoals cursussen en events.
• Vanaf 2018 starten met functiegerichte bijeenkomsten voor doelgroepen zoals commissarissen/toezichthouders
• Een Executive klankbordgroep met prominente accountants in business opzetten

3.4 Taken met betrekking tot wet- en regelgeving 

Ieder lid van de NBA is ook lid van een ledengroep op basis van functie. De ledengroepen en hun bestuur hebben een wet-
telijke basis en zijn geregeld in de Wet op het Accountantsberoep. Op grond van artikel 17, lid 2 van de Wet op het Accoun-
tantsberoep heeft het ledengroepsbestuur als taak het behartigen van de belangen van de ledengroep en het adviseren 
van het (algemeen) bestuur over kwesties die de ledengroep aangaan. 

Het behartigen van de belangen van de ledengroep vindt onder andere plaats door ondersteuning van de leden bij hun 
beroepsuitoefening gericht op verhogen van het kennisniveau en vaardigheden van leden en ook door het beschikbaar 
stellen van vertrouwenspersonen. 

Een onderdeel van de belangenbehartiging is ook het bevorderen van het bewustzijn rondom het werk en de meerwaar-
de van accountants in business, met als doel het verhogen van de maatschappelijke relevantie. Door het tonen van de 
kwaliteit van de titel, de opleiding, de competenties, cultuur en normbesef van de accountants aan het maatschappelijk 
verkeer vindt profilering van de accountants in business plaats.

Het ledengroepbestuur adviseert het NBA-bestuur gevraagd en ongevraagd. Dit heeft betrekking op bestaand of te 
ontwikkelen beleid bijvoorbeeld inzake opleidingen, permanente educatie, consultaties en benoemingen in besturen en 
commissies.
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Ook ondersteuning van accountants in business die de NBA vertegenwoordigen in internationale netwerken of organisa-
ties, zoals IFAC, vindt plaats via de ledengroep. In het afgelopen jaar heeft de ledengroep ook gereageerd op consultaties 
van de nieuwe corporate governance code, het nieuwe COSO Enterprise Risk Managementmodel, de discussienota Frau-
de van de NBA en de consultaties van de wijzigingen van de Code of ethics van IFAC.

Wat gaan we doen in 2017 en 2018?

Onze taken met betrekking tot wet- en regelgeving zijn ongewijzigd gebleven, we zullen dus vooral de reeds bestaande 
activiteiten continueren en aanscherpen, zoals:
• Adviezen richten aan het algemeen bestuur 
• Consultaties van bijvoorbeeld binnenlandse en buitenlandse wet- en regelgeving.
• Meewerken en doorvertalen van het missie, visie traject van de NBA
• Implementatie van de nieuwe governancestructuur van de NBA
• Monitoren en bijdragen aan de praktijkopleiding van de nieuwe finance-variant.
 
 

Nieuwe technologie geeft financials niet alleen toegang tot steeds meer informatie. 
Het zorgt ook voor een andere focus van accountant in business, constateert Paul 
Slegers RA, bestuurslid van de ledengroep accountants in business. ‘ Juistheid,  
tijdigheid en volledigheid waren altijd dominante begrippen. Nu wordt het proces 
aan de voorkant steeds belangrijker. 

‘De wereld is in beweging. Dat houdt voor de financial in dat hij zich moet blijven 
ontwikkelen. Om die reden wordt binnen de NBA een nieuw PE-systeem ontwik-
keld. In het bestaande PE-systeem is er alleen een kwantitatieve verplichting om in drie jaar 120 PE-uren te 
volgen. Dat systeem is voor verbetering vatbaar. Deskundigheidsbevordering is alleen zinvol als het gecombi-
neerd wordt met een analyse van jezelf. Wat zijn kennisgebieden waarop ik mij wil ontwikkelen? Dat moet je je 
vooraf afvragen en vervolgens moet die opgedane kennis ook getoetst worden.’

‘Ik geloof niet dat de accountant in business zich steeds meer IT-skills moet eigen maken. Net zomin als dat 
bijvoorbeeld voor een professional in de zorg geldt. De robotisering heeft daar geen invloed op. Het heeft wel een 
ander effect. Het proces aan de voorkant wordt belangrijker als de robotisering zijn intrede doet. We leggen zoveel 
vast dat we ook meer kunnen analyseren. Het gebruik van tools zal toenemen, het raadplegen van verschillende 
bronnen waardoor hij als cfo nog dichter op de markt zit en nog meer mogelijkheden heeft om te benchmarken. Die 
focus zal best wennen zijn. Van oudsher is een accountant in business niet alleen betrokken bij de inrichting van 
processen maar ook graag bij de uitvoering ervan. Het geeft voldoening om aan een collega uit te leggen op welke 
manier bepaalde cijfers bij elkaar horen. Rekenen is leuk. Het zou zonde zijn als dat in de toekomst verloren gaat.’

‘Rekenen is leuk’

Paul Slegers RA
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4 |  Betrekken, boeien en binden

We schatten in dat momenteel minder dan 5% van onze leden actief betrokken is bij de ledengroep. Dat wil zeggen dat 
deze groep gevraagd en ongevraagd actief bijdraagt aan onze activiteiten zoals branchegroepen, opleidingen, congres-
sen, ledenbijeenkomsten, consultaties, kennisontwikkeling, etc. Bij vergelijkbare organisaties in het buitenland zoals het 
Engelse ICAEW ligt dit percentage rond de 12,5%. Uit het ledenonderzoek is gebleken dat veel leden niet op de hoogte zijn 
van de ledenservice die wordt aangeboden door de NBA. In het ledenonderzoek vragen leden om service die al geruime tijd 
beschikbaar is. Daarnaast hebben we in de paragrafen 3.1 tot en met 3.4 aangeven op welke behoeftes we beter kunnen 
én gaan inspelen. 2017 zal met name in het teken staan van betrekken en boeien. Hierdoor en hierna zal ook de binding 
groeien. Bij het betrekken en boeien van onze leden vormt communicatie een zeer belangrijk onderdeel. 

De NBA communiceert vooral via verschillende traditionele kanalen met onze leden, waarbij nieuwe media beperkt 
worden gebruikt. Een deel van de leden heeft er voor het gekozen om buiten de informatie die gaat over het lidmaatschap, 
zoals contributie en voorgeschreven ledenvergaderingen, niets te ontvangen. Andere leden hebben het ledenprofiel in 
www.mijnnba.nl ingevuld om zo veel mogelijk toegespitste informatie te ontvangen. 

Wat gaan we doen in 2017 en 2018?

Om meer een ‘eigen gezicht’ te creëren en (meer van) onze leden actief te betrekken en informeren zullen we een half-
jaarlijks communicatieplan (inclusief de inzet van nieuwe media) opstellen, waarbij we onder het paraplumerk NBA een 
voldoende eigen identiteit - als ledengroep accountants in business - naar de leden willen behouden en versterken. 
Hierbij zal in ieder geval het onderstaande worden meegenomen.

Om nieuwe leden vanaf hun inschrijving actiever te betrekken bij onze ledengroep zullen we naast de welkomstmail, 
introductie avonden organiseren waarbij we de nieuwe leden uitnodigen bij de NBA en hun een avondprogramma aan 
zullen bieden, waarin onderling netwerken en kennismaken met de diensten, bestuur en bureau centraal staan. 

In het ledenonderzoek is naar voren gekomen dat de leden meer informatie willen ontvangen die gericht is op accoun-
tants in business. Daarnaast zouden zij graag meer vakinhoudelijke informatie willen ontvangen en meer advies willen 
krijgen bij het invullen van hun PE-verplichting. 

Tot op heden wordt een deel van de ledenservice in samenwerking met de VRC aangeboden. Voor een deel hebben de 
leden van de VRC dezelfde beroepen, interesses en behoeften. Dit betreft NBA-VRC opleidingen, het vaktijdschrift MCA, 
het congres “de Dag van De Financial” en activiteiten van de branchegroepen Publieke Sector en Verzekeringsmaat-
schappijen. In het najaar van 2016 heeft de VRC de bestuurlijke samenwerking opgezegd. Wij zullen ons er op richten 
om de huidige ledenservice te handhaven, ook indien de VRC op dit vlak niet meer met ons zou willen samenwerken. 

Via de NBA-websites en de nieuwsbrieven zullen wij meer vakinhoudelijke informatie aanbieden aan de leden. De leden 
zullen ook meer betrokken worden bij het tot stand komen van deze vakinhoud. Wij zullen meer de interactie met de 
leden zoeken. Ook door het organiseren van bijeenkomsten in de regio.
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• Het maken van halfjaarlijkse communicatieplannen, met een duidelijk eigen gezicht voor accountants in business
• 3-maandelijkse introductieavonden voor nieuwe leden
• Verder inrichten van de accountants in business pagina’s op de NBA-website
• Leden ontvangen elke vrijdag de NBA nieuwsbrief met nieuws voor accountants. We zullen meer content, bijvoorbeeld  
 ook relevante Publieke Managementletters, onder de aandacht brengen vanuit het perspectief van de accountant in  
 business.
• Voor zover het budgettair haalbaar is zullen activiteiten verspreid door het land plaats vinden, waarbij ook gekeken  
 wordt naar de plaatsen waar de meeste van onze leden wonen. 

Activiteiten

Om goed te zijn in je vak is het niet voldoende om de vakkennis op peil te houden. 
Je moet ook sparren met vakgenoten die elkaar de waarheid durven zeggen. 
‘Organiseer je eigen tegenspraak’, vindt Jan Wietsma AA, bestuurslid van de 
ledengroep accountants in business.

‘Het risico dat een RA of AA in business loopt, is dat hij zich alleen om de vakinhoud 
bekommert, terwijl je juist verder moet kijken. Het gaat er niet alleen om of je weet 
hoe je als financial renteswaps kan gebruiken. Je moet je ook afvragen of het wel een 
goed idee is om dergelijke derivaten aan mkb-ers te verkopen. Wanneer je als cfo 
gevraagd wordt door te rekenen wat het oplevert als je afscheid neemt van de oudere medewerkers kun je sec die 
berekening maken of een advies opstellen waarin je andere alternatieven meeneemt. Zijn er nog andere oplos-
singen? Als accountant in business moet je altijd kijken naar de impact van complexe beslissingen. Oog hebben 
voor de maatschappelijke context en de sociaal economische gevolgen van een beslissing. Dat is voor een RA in 
business wel een uitdaging.’

‘Het is niet zo dat het ons aan moreel besef ontbreekt. We vinden het wel belangrijk, maar tegelijkertijd heb je als 
financial te maken met een hoge werkdruk. En je bent in een organisatie vaak de enige RA. De omstandigheden 
voor zelfreflectie zijn daardoor niet ideaal. Werken aan je persoonlijke ontwikkeling is iets waar je tijd voor vrij 
moet maken. Met de moresprudentiesessies die we als NBA organiseren hebben we een socratisch gesprek voor 
ogen. Een vrijplaats waar je meningen kan uitwisselen zonder elkaar te veroordelen. Ga op zoek naar je valkuilen. 
De winst is dat je zo de spiegel schoonmaakt waarin je naar jezelf kijkt. Financials gaan de confrontatie aan met 
elkaar, maar voelen zich ook gesterkt door die sessies. Het geeft moed om te weten dat je gesteund wordt door 
vakgenoten.’   

‘Ga op zoek naar je valkuilen’

Jan Wietsma
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