NA-platform voor nieuw, achtergrond en deat
Home

Nieuw

Magazine Accountant TV App Nieuwsbrief

Opinie
Artikelen
Home >Carrière
Nieuw Feiten
> 2018en>cijfer
4 > Nanc
Kamp-Roeland enoemd tot hoogleraar Accountanc in Tuchtrecht
Groningen

NIUW

16 april 2018

Nanc Kamp-Roeland
enoemd tot hoogleraar
Accountanc in
Groningen
 Leetijd van ongeveer 1 minuut

 1 reactie

Dr. Nanc Kamp-Roeland RA MA i enoemd tot ijzonder
hoogleraar Non-Financial Information, Integrated Reporting &
Aurance ij de vakgroep Accountanc van de Rijkuniveriteit
Groningen.
Kamp-Roeland i gepecialieerd in geïntegreerde verlaggeving en
duurzaamheidverlaggeving en de externe controle van deze
vormen van verlaggeving. "Zij echikt over de unieke cominatie
van ervaring met grote (multinationale) ondernemingen,
(inter)nationale tandaardiering (verlaggeving en controle),
academich onderzoek en een groot netwerk in organiatie op het
geied van duurzame groei en ondernemingen", aldu de
univeriteit.
Kamp-Roeland gaat ijdragen aan de materopleiding Accountanc
& Controlling van de Faculteit conomie en edrijfkunde, met een
focu op verlaggeving door ondernemingen in rede zin en de
impact daarvan op de accountantcontrole. Zij zal ook ijdragen aan
de xecutive (Mater)-programma' van de Univerit of Groningen
uine chool. Op 7 juni geeft zij een open lezing voor tudenten,
taf en relatie van de faculteit.
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rvaring in duurzaamheid
Nanc Kamp-Roeland i momenteel executive director ij Y
Climate Change and utainailit ervice in Nederland. Zij i ind
2016 opnieuw werkzaam ij Y, waar ze ook werkte tuen 2000 en
2013. Van 2013-2016 wa zij werkzaam ij de International Federation
of Accountant in New York, al deput director voor de
International Auditing and Aurance tandard oard (IAA).
Kamp-Roeland i actief (geweet) voor onder meer de volgende
organiatie op het geied van duurzaamheid en geïntegreerde
verlaggeving, waarij zij heeft ijgedragen aan divere pulicatie.
F (uropean Accountant Federation) – utainailit Working
Part
NA – enior onderzoeker
Miniterie van conomiche Zaken – voorzitter van de jur van de
Tranparantieenchmark
IFAC (International Federation of Accountant) – utainailit xpert
Advior Panel
Prince of Wale Accounting for utainailit – xecutive oard
Dutch utainale Growth Coalition – ecretar of the oard
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IIRC – Pilot program Integrated Reporting
AFM – Committee Reporting and Accountanc
UNCTAD-IAR - Chair CR Indicator project
DA – ecretar of the oard
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Financiële ector wil eter inzicht
in klimaatriico' edrijven
De financiële ector heeft ehoefte aan etere
gegeven van edrijven over de financiële impact
van klimaatverandering voor hun edrijfvoering.
De ector heeft deze gegeven nodig om
klimaatriico' eter te integreren in hun
inveteringeliingen. 
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Ronald Lotgerink nieuwe topman Vion
Topman Ronald Lotgerink RA van vleeedrijf Zwanenerg Food
Group tapt over naar de eveneen Nederlande ranchegenoot
Vion. Hij volgt per 1 eptemer Franci Kint op, die eind maart
ekendmaakte Vion te verruilen voor het elgiche
voedingmiddelenedrijf Ter eke. 
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Reccling goed voor negen
procent van materialen in
economie
Van alle materialen die in de economie
terechtkomen - 549 miljard kilo in 2014 - i
ongeveer negen procent gereccled, ecundair
materiaal (48 miljard kilo). Nederland i met zo’n
tachtig procent hergeruik van het afval één van de
landen in uropa die het meet recclen. 
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'Klimaatverandering raakt ook
ankenwereld'
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Klimaatverandering en de overgang naar duurzame
energie kunnen ook grote invloed heen op de
financiële wereld. Het i daarom elangrijk dat
financiële toezichthouder klimaatriico' goed in
het oog houden en nadenken over hun eigen rol
hierij. 
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'Koten CO2-uittoot opnemen in
het jaarverlag'
Om vat te tellen of de klimaatdoeltellingen van
Parij worden gehaald moeten klimaatpretatie
van edrijven worden gemeten en gepuliceerd.
Maar veruit de meete ondernemingen hanteren
geen roeikagaeleid en regitreren weinig tot
niet over hun CO2-uittoot. 
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