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Willem Ouwehand
(NBA):'De leden
worden zelÍ
verantwoordelijk voor
hun vakbekwaamheid'

Eelke Hemrica (VRC):

'Evenwichtige spreiding
van PE-activiteiten

moet meer aandacht
krijgen'

Stuwmeertje
Ook de VRC heeft nu tieniaar ervaring met pE.
Hoe lastig is het om aan een pE-verplichting van
4O PE-punten te voldoen? 'Dat is niet moeilijkl
vindt Eelke Hemrica, voorzitter commissie Hand-
having & ethiek VRC. 'Als je normaal functioneert,
kom je met zoveei zaken in aanraking. Je bezoekt
congressen, ieest vakliteratuur, je hebt inhouse
trainingen. De deadline voor het afronden vanje
iaarlijkse PE-administratie als RC is 1 maart. Na-
tuurlijk is er altijd lvel een sturvmeertje van RCt
die in februari herinnerd moeten u,orden aan de
aÍronding, maar de meerderheid r,rrlt het pro-
bleemloos tr.'
Hij herinnert zich de discussie die tien jaar geleclen
voorafging aan de invoering van de pE-verplich-
ting. 'Wel vroeg men zich af of een verplichting van
40 PE-uren niet te veel gevraagd was. Een minder_
heid vroeg zich af: moet dat rvel? Dat blijkt in cle
praktijk mee te vallen. De pE-regeling is principle
based. Er u,orden geen concrete pE-activiteiten
verplicht gesteid. We geven aan hoeveel punten er
minimaal moeten worden 5;escoord, en dat er een
evenu,icht moet zijn in onderdelen van het vakge-
bied. Voor de handhaving kijken lve vooral naar de
registratie van het aantal punten. Het is zo opgezet
dat r,,.e ook de diepte in kunnen gaan. Hoe is het
samengesteld? En heeft het tot kennisvergroting
geleid? We hebben het afgelopen jaar een pilot ge-
daan r,vaarbij een kleine groep RC's is beoorcleeld.
Eerst keken \\re naar het PE-dossier u,aarin ieclere
RC zijn PE-acti\.iteiten bijhoudt. We hebben ze ge_

vraagd om details toe te lichten. Er is niemand ge-
examineerd. Wat leert de pilot ons? In ieder geval
dat rve het belang van een evenu.ichtige spreiding
van PE-actir,iteiten nog meer onder de aandacht
moeten brengen. We gaan die spreiding van pE-
punten in de toekomst ook beter monitoren. Ver-
der dan dat willen we vooralsnog niet gaan.,
Naast de NBA met twintigduizend accountants en
VRC met r.ierduizend RC's vormt de BSpD met
1200 leden een bescheiden vereniging. Sinds 2O01
voert de BSPD een register voor spd-ers die mini-
maal 20 PE-punten per jaar verzamelen. Ake Sik-
kema, voorzitter registercommissie BSpD, heeft de
ambitie om van het register een keurmerk te ma-
ken, net als accountant ofRC. Zo ver is het nog
niet. 'Op dit moment staan er maar trveehonderd
leden in het register ingeschreven. De gemiddelde
leeftijd van de spd-er is vijftigplus. Boven die leef-
tijd zie je dat ze minder snel van baan switchen
Spd-ers zijn honkvast. Daardoor besteden ze

minder aandacht aan training en opleiding. Zevin-
den het lastig om deiuiste cursussen te zoeken. Of
vinden het te duur. Een pE-punt kost r.iiftig euro.
Dat is toch duizend euro per jaar. Die tu,eehonderd
ieden die u,el in het register staan vormen een
r.oorhoede. Veel hebben een eigen administratie-
kantoor. We rvillen naar de toekomst het register
r.ooral nieurr", leven inblazen door te focussen op de
nieuu.e leden.'

Repressieve houding
'Zitvleesmeters', noemt peter Noordhoek, clirecteur
van Northedge en voormalig programmadirecteur
bij De Baak, PE-punten. Hij begeleidt beroepsver-
enigingen bij het inrichten van krvaliteitstrajecten.
'Een PE-punt doet niets anders dan aanrvezigheid
registreren. Bij sommige beroepsverenigingen is
het rvantrouu,en zo groot dat per dagdeel een
handtekening op de lijst moet u,orden gezet. Of de
persoon die de handtekening zet ook iets opgesto-
ken heeft vertelt de registratie niet. Wat is ie basis-
houding als beroepsvereniging? Als.je aileen naar
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'Het is leuk om deze groep als student te
hebber\ ze zijnheel gemotiveerd'

controle kijkt, heeft het PE-beleid veei u,eg van
\1'antrou§,en. Je kan niet volstaan met een repres-
sieve houding. Toen ik voor het eerst training gaf
aan cursisten proefde ik de u,eerstand tegen de PE-
pLlnten. Dat cynisme hoor je bij het koffrezetappa-
raat. Ze r,veten dat het nodig is, maar verzetten zich
tegen het schoolse karakter. In de verenigingen
\\-aarvoor ik een auditsysteem heb opgezet, zieje
dat naast een actieve voorhoede er altijd een groep
is die moeilijk voor PE valt te porren. Van hen
kornt het cl.nische geluid datje achterin een zaal
snurkend je PE-punten haalt. Het klassieke model
van twintig mensen in een zaaltie is achterhaald,
daarmee houd je een zesjescultuur in stand. Met
praktijkopdrachten leren vohvassenen beter, is

r.nijn ervaring.'

Laaghangend fruit
De vraag is offinancials die tot PE verplicht zijn de

neiging hebben te gaan voor het laaghangend fruit.
Wat voor trends ziet Bianca l,an den Brink, pro-
grammamanager fi nanciële programma's en oplei-
dingen bij NIVE in het gedrag van de lerende fi-
nancial?'Cursussen als Leanmanagement en
control, Praktisch risicomanagement en KPI's die
rvel werken zijn heel populair. We weten u,at lverkt.
Je rnoet zorgen dat je actueel bent inie onderr,ver-
pen. Daarvoor maken u,e gebruik van input van
onze adviesraad van academici, onze alumni en een

denktank. Daarnaast kijk ik ais programmamana-
ger goed naar de evaluatie \ran voorgaande cursus-
sen. Die feedback is heel u,aardevol. Wat vond men
van de docent? Het moet een autoriteit zijn die met
ber.logenheid kan praten. En naast de inhoud moet
je ook de marketing niet onderschatten. Dat doeie
r.ia nieuu,sbrieven maar ook door middel van zoek-
machinemarketing. Als iemand een opleiding op
risicomanagement zoekt u.il je dat hij bij jou uit-
komt. We zien dat het in het najaar drukker is als

mensen hun PE-administratie willen aanvullen
maar daar haken we verder niet op in.'

Een toekomst u,aarin PE-punten geen rol meer
spelen, maakt voor een opleidingsinstituut als

NIVE geen verschil, denkt Van den Brink. 'Zo'n

outputmodel waar NBA mee experimenteert, lijkt
mij prima. Het is goed als mensen zelf meer struc-

tuur aanbrengen in hun ont"r.ikkelplan. We hebben
u,ebinars, e-learning. Je zou coaching kunnen aan-
bieden. Wat u,egtr'alt is de PE-urer.r administratie
maar wij blijven aansluiten op de doelgroep.'

Leunen
Permanente educatie is een no brainer. Net als ge-

zond eten is het goed voorje. Maar lopen financials
er ook u,arm voor? Michel Verhoeven RC, docent
CASE&T, geeft r,ijf trainingen per jaar waarvoor
PE-punten rvorden gegeven. Van een ingedut pu-
bliek heeft hij geen last. 'Dat heeft natuurlijk vooral
te maken met hoe je een cursus opzet. Je moet iets
nieuu,s brengen als het gaat om inzicht en werken
met praktijkvoorbeelden. AIs ik een cursus geef
over implementatie van ERP heb je het over de re-
levantie voor de financial. Hoe pakje dat als con-
troller aan? Wat is je rol? En vervolgens zoom ik in
op een praktijkvoorbeeld bij Nike. Soms merk je
dat mensen achterover leunen. Die betrek ik er dan
bij door ze een vraag te stellen. Ik maak het ook vi-
sueel om de aandacht te vangen. De jongere gene-
ratie, die nu ook zijn intrede doet in de VRC, heeft
een hoog YouTube gehalte. Als het over Enron gaat,
Iaat ik een filmpje zien van een Enron-directeur die
vertelt hoe ze over lijken gaan om hun targets te
halen.'

Victor Gilsing, professor Toegepaste Economie aan
de Universiteit van Altwerpen is een van de docen-
ten van masterclasses voor financials. 'Ik r..ind het
leuk om deze groep als student te hebben. Het is
geen du.arsdoorsnede van de beroepsgroep. Voor
die masterclass komen alleen cfo's in aanmerking
die door TIAS geselecteerd zijn. Anders dan de

doorsnee student zijn ze heel gemotiveerd. Het is
een groep die de discussie metje aangaat en niet
alles voor zoete koek slikt. Als je als hoogleraar
graag je verhaal afdraait ben je beter af met de stu-
dent. Dat geldt niet voor mij. Ik r.ind het ieuk om
onverrvachte \Tagen te krijgen en voorbeelden te
horen u,aarom sommige zaken in de praktijk niet
rverken. Ik zie de uitblinkers. Ze vallen op omdat ze

goed voorbereid zijn en open staan voor zaken die

buiten hun vakgebied vallen. Dat is voor mij ook de

toegevoegde u,aarde van PE. Als je het goed benut,
kijk je buiten je comfortzone.' .,:

Ake Sikkema (BSPD):

'We hebben de ambitie
van ons register een

keurmerk te maken'

Bianca van den Brink
(NIVE): 'We zien dat het

in het najaar drukker
is als mensen hun PE-

administratie willen
aanvullen'
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