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Ledengroep
Het bestuur van de ledengroep Accountants in business bestaat uit 7 leden en
vertegenwoordigt circa 9.600 leden vanuit de visie: Onze maatschappij heeft betrouwbare
(financiële) informatie nodig, om sturing te geven aan duurzame waardecreatie.
Hoogopgeleide financiële professionals opererend vanuit een eigentijds moreel normenkader
kunnen hiervoor zorgdragen.
Onze missie is:

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

In november 2018 is het jaarplan 2019/2020 “Laten zien waar je voor staat” van de
ledengroep accountants in business aan de leden gepresenteerd. In deze update staan de
activiteiten uit het jaarplan die in 2020 worden uitgevoerd. Deze update moet in aanvulling op
het oorspronkelijke jaarplan 2019/2020 gelezen worden en dient als start voor het jaarplan
2021/2022 van de nieuw te vormen faculty ‘Duurzame bedrijfsvoering’.
Vertegenwoordigen van de ledengroep Accountants in Business tijdens de transitie
naar het nieuwe NBA organisatie model van faculties en communities
Na het schrijven van het jaarplan 2019/2020 zijn er toekomstige wijzigingen bekend
geworden betreffende de governance van de NBA. Vanuit de NBA is het bedoeling om in
2020/2021 verder te gaan met deze wijzigingen en de organisatie in te delen naar faculties
en communities in plaats van de ledengroep besturen. Dit om beter in te kunnen spelen op
de vele veranderingen in de omgeving maar ook om NBA leden meer te gaan betrekken.
Hierdoor is de verwachting dat ledengroep Accountants in Business eind 2020/begin 2021
op houdt te bestaan en de belangen van de leden verder behartigd gaan worden vanuit vier
faculties en diverse communities. Vanwege de significante impact is het begeleiden van de
leden Accountants in Business een belangrijk deel van de geplande inzet van het bestuur
gedurende 2020.
Gedurende de aanpassingen in de NBA organisatie gaan diverse reeds lopende initiatieven
door en zullen we daar aandacht aan blijven geven. Als gevolg van de in 2019 ingezette
transitie is er voor een meer pluriforme aanpak gekozen van thema’s. Voor de thema’s
Duurzaamheid, Regelgeving en Technologie geldt dat de activiteiten voor accountants in
business in NBA brede projectgroepen worden uitgevoerd. Voor Duurzaamheid is dat de
Groene brigade, voor regelgeving de Blauwe brigade en voor Technologie is dat
Accountech. De onderzoeken naar de arbeidsmarkt voor accountants in business zijn
opgenomen in het project “Aantrekkelijk beroep”. Zie de bijlage voor een verdere uitwerking
van de geplande activiteiten per thema.
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Doorontwikkelen maturiteitsmodel
Het maturiteitsmodel is de kapstok waaraan het bestuur de missie de komende jaren had
willen realiseren. Met de transitie naar faculties en communities is de faculty “Duurzame
bedrijfsvoering” de plaats van waaruit de specifiek op de financieel professional / het
maturiteitsmodel gerichte initiatieven bedacht, geïnitieerd en gevolgd worden. Het model kan
ook toegepast worden in de faculty “verantwoording en inzicht’.

Ledengroep meenemen in relevante actuele ontwikkelingen op het gebied van Finance
en bij de NBA
Samenvoeging themabladen - Vanaf 2020 worden de themabladen van accountants in
business samengevoegd met het huidige blad Accountant in een nieuwe uitgave die zich
richt op de pluriforme beroepsgroep: Accountant, magazine voor accountants en financials.
Dit blad heeft een verbinding met de website Accountant.nl, platform voor accountants en
financials.
Nieuwe PE systematiek - in 2021 verandert de PE-systematiek voor accountants in
business, het behalen van punten door middel van PE-uren vervalt. In de plaats daarvan
komt een persoonlijk ontwikkelingsplan. Andere ledengroepen werken al met dit systeem. De
visie op het beroep van de financieel professional, het daarbij behorende maturiteitsmodel
dat in 2018 is gepresenteerd geven een goede voorbereiding voor de nieuwe systematiek
van permanente educatie. Door het maturiteitsmodel en het bijbehorende assessment wordt
duidelijk op welke vlakken de accountant in business zich zou moeten ontwikkelen. In 2020
zullen leden hierover worden voorgelicht.
Bijdrage leveren aan de internationale beroepsontwikkeling - de ledengroep accountant in
business ondersteunt als technisch adviseur accountants in business die de NBA
vertegenwoordigen in internationale organisaties, zoals IFAC. Ook organiseert de
ledengroep bijeenkomsten met internationale organisaties die leden met hetzelfde werkveld
als onze leden hebben. In 2020 zullen hiervoor wederom diverse activiteiten ontplooid
worden,
Samen optrekken met de andere ledengroepen – Het is in het belang van alle leden van de
ledengroep dat het beroep van accountant aansprekend is en blijft. Om deze reden zoeken
wij meer dan in het verleden de verbinding met de andere ledengroepen. We gaan actief
onze bijeenkomsten openstellen voor de leden van de andere ledengroepen en vragen de
andere ledengroepen ons voorbeeld hierin te volgen.
Actuele onderwerpen – In de loop van 2020 zetten we in gang om onze leden actief
relevante updates te geven over maatschappelijk relevante onderwerpen, gekoppeld aan
regulier terugkerende gebeurtenissen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de conferentie in
DAVOS of Prinsjesdag.
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BIJLAGE

Thema’s
Voor de thema’s Ethiek, Duurzaamheid, Technologie en Zichtbaarheid worden hierna de
activiteiten aangegeven. Naast deze activiteiten levert de ledengroep ook een bijdrage aan
de (internationale) beroepsontwikkeling en vinden ledengroep activiteiten plaats.

Ethiek

De VGBA en NOCLAR zijn van toepassing op alle leden. Hierin is de ethische kern van het
accountantsberoep opgenomen. De NOCLAR regelgeving is vanaf januari 2019 van kracht.
Voor 2019 geldt voor alle accountants in business de verplichting om de training
frauderisicofactoren te volgen. Het was al enige jaren geleden dat aan deze ledengroep een
verplicht onderwerp voor permanente educatie was voorgeschreven. De training kan bij
verschillende geaccrediteerde instellingen worden gevolgd. Nog niet alle accountants in
business hebben de verplichte cursus gevolgd. Onderdeel van het curriculum van de
fraudecursus is de huidige regelgeving waaronder NOCLAR. Hierdoor is ons duidelijk
geworden dat leden meer ondersteuning kunnen gebruiken bij het toepassen van de
regelgeving.

Activiteiten
•
•
•
•
•
•
•

Verlenging verplichte cursus frauderisicofactoren
DilemmApp, dilemma-jaaroverzicht en video slotwoorden door de Happy financial
Moresprudentiesessie
Moresprudentiepublicatie
Filmmiddag (Engelstalig) met Muel Kaptein 23 maart
Filmmiddag (Nederlandstalig) De Keuze van…..
Regelgeving (VGBA en NOCLAR) onder de aandacht van de leden.

Duurzaamheid

De activiteiten met betrekking tot duurzaamheid vinden voornamelijk plaats in het NBA-brede
project “de Groene Brigade”. Met de groene brigade vindt afstemming plaats over specifieke
onderwerpen die voor accountants in business van belang zijn.

Activiteiten
•

•

Internationaal evenement (Engelstalig) over sustainability voor leden en PAIBcommittee members IFAC.
Week van de circulaire economie, eerste week van februari.
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Technologie

De activiteiten met betrekking tot technologie vinden voornamelijk plaats in het NBA-brede
project “Accountech”. Met Accountech vindt afstemming plaats over specifieke onderwerpen
die voor accountants in business van belang zijn.

Activiteiten
•

Werkgroep accountants in business

Zichtbaarheid

Vanaf 2020 wordt de accountant in business en het werkveld zichtbaar in het vernieuwde
blad, Accountant dat aan alle leden van de NBA zal worden verstuurd.
De visie op het beroep van de financieel professional, het daarbij behorende
maturiteitsmodel dat in 2018 zijn gepresenteerd zijn een goede voorbereiding voor de
nieuwe systematiek van permanente educatie. Door het maturiteitsmodel en het
bijbehorende assessment wordt duidelijk op welke vlakken de accountant in business zich
zou moeten ontwikkelen. In 2021 gaat het nieuwe systeem dat werkt met
ontwikkelingsplannen van start. In 2020 zullen leden hierover worden voorgelicht.
Een nieuwe activiteit is de leesclub waarbij leden individueel een boek lezen met een
relevant onderwerp voor de beroepsontwikkeling of hun persoonlijke ontwikkeling en met
elkaar in discussie gaan over het boek.
In 2019 is de ledengroep een samenwerking aangegaan met het Institute of management
accountants (IMA). Dit geeft leden voordelen bij het bijwonen van evenementen en het
volgen van opleidingen. Het jaarlijkse gezamenlijke Womens Accounting Leadership Series
event van IMA en de ledengroep is ondergebracht in het NBA-brede project “Meer
diversiteit”.

Activiteiten
•
•
•
•
•
•

Communicatie over nieuwe permanente educatie
Leden helpen met opstellen persoonlijk ontwikkelingsplan
Dag van de financial
Project meerwaarde AIB voor het maatschappelijk verkeer
Leesclub
Communitymanagement en events
o Kennisgroep compliance
o Branchegroep verzekeringsmaatschappijen

Bijdrage leveren aan de internationale beroepsontwikkeling

De ledengroep accountant in business ondersteunt als technisch adviseur accountants in
business die de NBA vertegenwoordigen in internationale organisaties, zoals IFAC. Ook
organiseert de ledengroep bijeenkomsten met internationale organisaties die leden met
hetzelfde werkveld als onze leden hebben.

Activiteiten
•
•
•

Samenwerking met IMA
IFAC PAIB-committee, technical advisor
IFAC PAIB-committee, meeting Maart 2020 in Amsterdam
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Overig

We maken ons binnen de beroepsorganisatie hard voor dat informatie die van belang is voor
onze leden door de beroepsorganisatie op een toegankelijke en eigentijdse wijze
beschikbaar wordt gesteld. Een platform waar leden kennis kunnen delen en met elkaar in
contact kunnen treden. Dit geldt ook voor de uitwerking en implementatie van een mentoring
programma.
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