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Dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA is benoemd tot bijzonder hoogleraar
Non-Financial Information, Integrated Reporting & Assurance bij de
vakgroep Accountancy van de Rijksuniversiteit Groningen.
Kamp-Roelands is gespecialiseerd in geïntegreerde verslaggeving en
duurzaamheidsverslaggeving en de externe controle van deze vormen van
verslaggeving. "Zij beschikt over de unieke combinatie van ervaring met grote
(multinationale) ondernemingen, (inter)nationale standaardisering (verslaggeving
en controle), academisch onderzoek en een groot netwerk in organisaties op het
gebied van duurzame groei en ondernemingen", aldus de universiteit.
Kamp-Roelands gaat bijdragen aan de masteropleiding Accountancy &
Controlling van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, met een focus op
verslaggeving door ondernemingen in brede zin en de impact daarvan op de
accountantscontrole. Zij zal ook bijdragen aan de Executive (Master)programma's van de University of Groningen Business School. Op 7 juni geeft zij
een open lezing voor studenten, staf en relaties van de faculteit.
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Ervaring in duurzaamheid
Nancy Kamp-Roelands is momenteel executive director bij EY Climate Change
and Sustainability Services in Nederland. Zij is sinds 2016 opnieuw werkzaam bij
EY, waar ze ook werkte tussen 2000 en 2013. Van 2013-2016 was zij
werkzaam bij de International Federation of Accountants in New York, als
deputy director voor de International Auditing and Assurance Standards Board
(IAASB).
Kamp-Roelands is actief (geweest) voor onder meer de volgende organisaties op
het gebied van duurzaamheid en geïntegreerde verslaggeving, waarbij zij heeft
bijgedragen aan diverse publicaties.
FEE (European Accountants Federation) – Sustainability Working Party
NBA – senior onderzoeker
Ministerie van Economische Zaken – voorzitter van de jury van de
Transparantiebenchmark
IFAC (International Federation of Accountants) – Sustainability Expert
Advisory Panel
Prince of Wales Accounting for Sustainability – Executive board
Dutch Sustainable Growth Coalition – Secretary of the board
IIRC – Pilot program Integrated Reporting
AFM – Committee Reporting and Accountancy
UNCTAD-ISAR - Chair CR Indicators project
DASB – Secretary of the board
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12 september 2018

Peter Eimers naar EY Nederland
Peter Eimers, hoogleraar Audit & Assurance aan de
accountantsopleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam,
verbindt zich per 1 oktober 2018 als partner aan
accountants- en advieskantoor EY Nederland. 
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10 september 2018

Olof Bik benoemd tot hoogleraar
Behavioral Research in Auditing
Met ingang van 1 september is registeraccountant Olof Bik
benoemd tot hoogleraar Behavioral Research in Auditing aan
Nyenrode Business Universiteit. Bik was al aan Nyenrode
verbonden als programmadirecteur van de Accountancyopleidingen en zal deze rol als Academic Director
voortzetten. Ook is hij Managing Director bij de op
Nyenrode gevestigde Foundation for Auditing Research. 
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07 september 2018

Roger Dassen commissaris DNB
Prof.dr. Roger Dassen RA is per 1 oktober 2018 benoemd
tot lid van de raad van commissarissen van De
Nederlandsche Bank (DNB). Hij volgt prof.dr. Jaap van
Manen op, die op diezelfde datum terugtreedt. 
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07 september 2018

Leen Paape: 'Neem afscheid van tirannie
aandeelhouderswaarde en kortetermijndenken'
Het kapitalisme en de marktwerking hebben ons grote welvaart en vooruitgang
gebracht. Echter, door ons huidige corporate governance-systeem is de
stabiliteit en toekomst van de samenleving in het geding gekomen. Het moet in
onze economie niet alleen om winst en aandeelhouderswaarde draaien, maar
ook om het creëren van duurzame waarde, voor iedereen. Dat stelt prof.dr.
Leen Paape RA RO CIA in zijn oratie, waarmee hij gisteren de leerstoel
Corporate Governance aan Nyenrode Business Universiteit aanvaardde. 
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03 september 2018

Zwolse ondernemer voorzitter MKB-Nederland
De Zwolse ondernemer Jacco Vonhof is per 4 september de nieuwe voorzitter
van MKB-Nederland. 
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