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Cyriel Nysten wint Brenda Westra Opinieprijs
Cyriel Nysten heeft de Brenda Westra Opinieprijs 2020 gewonnen, met een opiniebijdrage over
klimaatverandering als economisch probleem. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door Nyenrode.
Nysten, alumnus van de Nyenrode Executive Master of Finance & Control, maakt in zijn opinie ‘Winstmaximalisatie
behoeft reparatie’ duidelijk dat ook nance professionals een essentiële rol kunnen vervullen in de aanpak van
klimaatproblemen. Het is niet alleen milieuprobleem, maar ook een economisch probleem.
Hiervoor is een signi cante verandering nodig in het denken en handelen van die professionals. De auteur hanteert als
invalshoek het stakeholdermodel in plaats van het shareholdermodel. Hij levert zo een bijdrage aan het
maatschappelijk debat over duurzaamheid, aldus de jury.
De tweede prijs ging naar Max Struijlaart, alumnus van de post-master Accountancy, met een opinie over thuiswerken
als valkuil voor de accountant. Derde werd Seren Güven, student master Accountancy, met een opiniebijdrage over
discriminatie en diversiteit.
Dit jaar waren 18 (oud)studenten van de Nyenrode Accountancy- en Controlling-opleidingen genomineerd voor de
Brenda Westra Opinieprijs. Hun opinies zijn opgenomen in de bundel Brenda Westra Opinieprijs 2020 en gepubliceerd
op The Accountables, het Nyenrode-platform voor en door accountancystudenten.
Een feestelijke uitreiking op Nyenrode was door de coronamaatregelen niet mogelijk. Daarom ging juryvoorzitter Ruud
Vergoossen langs bij de winnaars langs om de prijzen uit te reiken.
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Nieuwe voorzitter raad van bestuur EY in Nederland
Jeroen Davidson wordt per 1 juli 2021 de nieuwe voorzitter van de raad van
bestuur van accountants- en adviesorganisatie EY in Nederland. Hij volgt
Coen Boogaart... 
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18 januari 2021

Voormalig werkgeversvoorman Hans de Boer
plotseling overleden
Voormalig werkgeversvoorman Hans de Boer is maandag op 66-jarige leeftijd
overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding. Dat heeft
werkgeversorganisatie VNO-NCW... 
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Nederlander Elderson treedt toe tot bestuur ECB
Frank Elderson begint dinsdag aan zijn nieuwe functie als bestuurder van de
Europese Centrale Bank (ECB). Het is voor het eerst sinds Wim Duisenberg in
2003 opstapte... 
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11 november 2020

Nederlandse accountant wordt financieel directeur
Lufthansa
De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft registeraccountant Remco
Steenbergen aangesteld als nancieel directeur van de onderneming. Hij
begint op 1 januari... 
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Geen bezwaar tegen benoeming Elderson bij
bestuursraad ECB
De bestuursraad van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft geen bezwaar
tegen de voorgestelde benoeming van de Nederlander Frank Elderson in het
bestuur van de toezichthouder. 

