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AgEndA
•	 	11	februari	2015:	De	voortgang	

van	de	drie	decentralisaties	(VU,	
Amsterdam)	–	8	PE-punten*

•	 	13	maart	2015:	Governance,	Risk	&	
Control	–	Audit	Committees	(EUR,	
Rotterdam)	–	3	PE-punten**

•	 	18	maart	2015:	Toezicht	en	aan-
sprakelijkheid	(VU,	Amsterdam)	

	 –	7	PE-punten*
•	 	20	maart	2015:	Informatiebeveiliging	

–	Inleiding	Informatiebeveiliging	
(EUR,	Rotterdam)	–	3	PE-punten**

•	 	10	april	2015:	Behavioural	Controls	
–	Soft	Controls	(EUR,	Rotterdam)	

	 –	3	PE-punten	**
•	 	16	april	2015:	De	controller	als	pro-

fessional:	hoe	ga	ik	om	met	lastige	
kwesties	(VU,	Amsterdam)	

	 –	8	PE-punten*
•	 	16	april	2015:	Jaarcongres	EICPC	

-	De	public	controller	in	2025	
(Hilversum)	–	6	PE-punten

•	 	18	mei	2015:	De	belofte	en	de	
lessen	van	Shared	Service	Centra	
(SSC)	(VU,	Amsterdam)		
–	8	PE-punten*

•	 	10	juni	2015:	ALV	EICPC	(locatie	
nog	niet	bekend)	–	2	PE-punten

*  Onderdeel van het PE-programma 
van het Zijlstra Center

**  Aanschuifcollege bij de opleidingen 
IT-Auditing & Advisory en Internal 
Auditing & Advisory van de ESAA

VAn dE VoorzittEr: 
trEnds
Het	jaar	2014	was	een	jaar	van	vele	
trends.	Het	is	duidelijk	geworden	dat	
het	huidige	economische	klimaat	onze	
nieuwe	werkelijkheid	is.	Tenminste	de	
extreme	groei	die	we	hebben	gekend	
komt	volgens	de	kenners	niet	meer	
terug.	Geleerden	zijn	er	nog	niet	hele-
maal	uit	of	we	al	wel	uit	de	recessie	
zijn,	maar	de	optimisten	zijn	zo	langza-
merhand	wel	in	de	meerderheid.	Een	
andere	trend	is	dat	we	ons	bevinden	
in	zogenoemde	disruptive times.	De	
technische	ontwikkelingen	zijn	ontwrich-
tend	voor	onze	maatschappij.	Welke	
gevolgen	dit	nu	precies	heeft	voor	het	
vakgebied	van	controlling	is	niet	duide-
lijk.	‘Big	data’	gaat	ons	helpen	om	beter	
en	sneller	te	kunnen	analyseren.	Voor	
we	alle	gegevens	op	een	eenduidige	
manier	aan	elkaar	hebben	gekoppeld	
hebben	we	nog	een	lange	weg	te	gaan.	
Met	name	komen	tot	een	eenduidige	
definitie	met	veel	verschillende	partijen	is	
een	hele	kluif.

inzet van big data
Het	afgelopen	jaar	was	er	ook	een	van	
de	voorbereidingen	van	de	decentrali-
saties.	Belangrijk	knelpunt	daarbij	is	de	
informatievoorziening.	Veel	gemeenten	
weten	niet	precies	wat	er	op	hen	afkomt	
en	durven	geen	voorspelling	te	doen	
over	hoe	hoog	de	kosten	zullen	zijn.

De	informatievoorziening	is	nog	steeds	
niet	op	orde	en	lijkt	dat	ook	niet	op	korte	
termijn	te	komen.	Na	het	opzetten	van	
vele	basisregistraties	is	er	geen	slimme	
registratie	voor	de	decentralisaties	voor-
handen.	Dat	is	een	van	de	ontwikkelin-
gen	die	in	2015	vorm	krijgt.	Wanneer	
gemeenten	de	krachten	bundelen	en	
niet	ieder	voor	zich	het	wiel	uit	willen	
vinden,	moet	er	een	doorbraak	voor	alle	
partijen	te	forceren	zijn.	Een	dus	waar	
bijvoorbeeld	ook	andere	partijen	in	de	
decentralisaties,	zoals	de	zorgaanbie-
ders,	mee	uit	de	voeten	kunnen.	In	het	
huidige	digitale	tijdperk	van	de	‘big	data’	
zou	dat	toch	mogelijk	moeten	zijn.

de controller van de toekomst
Zo	aan	het	begin	van	een	nieuw	jaar	
worden	de	trends	voor	2015	voorspelt.	
Grote	vraag	blijft	altijd	welke	van	de	
voorspellingen	ook	daadwerkelijk	zal	uit-
komen.	De	trend	die	zich	in	2015	voort	
zal	zetten	is	die	van	de	vorming	van	het	
beeld	van	de	nieuwe	(public)	controller.	
In	2014	zijn	er	verschillende	rapporten	
uitgebracht	over	de	nieuwe	financial 
leader,	professional,	financial,	controller	
of	hoe	hij	dan	ook	moge	heten.
Wat	zich	duidelijk	aftekent	is	een	ver-
schuiving	naar	de	zogeheten	business 
partner.	Deze	trend	is	niet	nieuw,	maar	
krijgt	wel	steeds	meer	bijval.	De	diehard	
financial	die	zich	alleen	bezighoudt	met	
het	analyseren	van	financiële	gegevens,	
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behoort	tot	een	uitstervend	ras.	De	
koppeling	van	financiële	gegevens	met	
gegevens	uit	het	primaire	proces	wordt	
steeds	belangrijker.	Communicatie	
erover	ook.	De	techniek	van	vandaag	
kan	de	controller	ondersteunen	bij	deze	
transformatie,	maar	de	transformatie	
vraagt	met	name	andere	competenties.

Tijdens	het	jaarcongres	op	donderdag	
16	april	a.s.	verkennen	we	ook	het	
thema	‘De	public	controller	in	2025’.	
Ongetwijfeld	zullen	de	deelnemers	
tijdens	het	congres	weer	veel	kennis	
en	inzichten	over	de	controller	in	de	
toekomst	met	elkaar	delen.
Daarnaast	krijgt	ook	het	curriculum	een	
actualisatieslag	in	2015.	Op	die	manier	
sluit	het	curriculum	voor	accreditatie	van	
de	opleidingen	beter	aan	bij	de	eisen	die	
aan	de	nieuwe	generatie	public	con-
trollers	worden	gesteld.	In	de	huidige	
disruptieve	tijden	zal	een	dergelijke	
actualisatie	wel	vaker	moeten	worden	
uitgevoerd.	Immers	aanpassing	aan	de	
omgeving	is	het	middel	bij	uitstek	om	te	
overleven.
Het	gesprek	van	2015	gaat	over	de	
controller	van	de	toekomst.	Op	welke	
manier	krijgt	het	vakgebied	controlling	
weer	aansluiting	bij	de	snelle	ontwikke-
lingen	in	de	omgeving?	Wat	is	er	nodig	
om	een	doorbraak	in	de	traditionele	
instrumenten	te	vinden?	Wie	het	weet	
mag	het	zeggen…

JAArcongrEs 2015: 
dE puBlic controllEr in 
2025
Op	donderdag	16	april	2015	vindt	
het	Jaarcongres	2015	van	het	EICPC	
plaats.	We	zijn	dit	jaar	te	gast	op	de	
Korporaal	van	Oudheusdenkazerne	in	
Hilversum.	Deze	kazerne	is	de	thuis-
basis	voor	het	Opleidingscentrum	
Militair	Geneeskundige	Diensten	van	de	
Koninklijke	Landmacht.

Dit	jaar	is	het	thema	van	het	congres:	
De	public	controller	in	2025.	Met	dit	
thema	denken	we	na	over	de	functie	
van	controller.	Verschillende	ontwik-
kelingen	beïnvloeden	de	functie	van	de	
public	controller.	Wat	betekenen	deze	
ontwikkelingen	voor	de	controller	als	
partner	van	het	management	en	wat	is	
de	relatie	daarbij	met	andere	beroeps-
groepen?	Op	welke	manier	beïnvloeden	
ICT-ontwikkelingen	het	vakgebied?	Dit	
zijn	enkele	vragen	die	aan	bod	zullen	
komen.
Het	belooft	een	dag	te	worden	die	op	
de	toekomst	is	gericht,	waarbij	we	
kritisch	naar	de	ontwikkelingen	zullen	
kijken.	Een	aantal	ontwikkelingen	in	de	
publieke	sfeer	wordt	geschetst.	Een	van	
de	vragen	die	aan	de	orde	kan	komen	
is	of	het	huidige	sterk	economische	dis-
cours	inmiddels	zijn	grenzen	niet	heeft	
bereikt.	Naast	verschillende	bijdragen	
zal	een	debat	plaatsvinden	met	inter-
actie	tussen	panel	en	zaal.
Zal	het	vakgebied	als	een	zelfstandig	
vakgebied	blijven	bestaan	of	zal	er	inte-
gratie	met	andere	aanpalende	vakgebie-
den	plaatsvinden?	

Wij	hopen	u	op	donderdag	16	april	
2015	op	ons	congres	te	ontmoeten.	
Let	op:	dit	is	een	nieuwe	datum!	Noteer	
het	congres	in	uw	agenda,	zodat	u	het	
niet	mist:	16	april	2015. De	inschrijving	
zal	medio	januari	2015	worden	open-
gesteld.	Voor	inschrijven	en	nadere	
informatie	gaat	u	naar	onze	website	
www.eicpc.nl.

ziJn uw gEgEVEns nog 
ActuEEl?
Op	www.eicpc.nl	kunt	u	onder	‘mijn	
profiel’	zien	welke	gegevens	het	EICPC	
over	u	heeft	geregistreerd.	De	website	
van	het	EICPC	kent	een	openbaar	
gedeelte	en	een	ledendeel.	Inzage	in	het	
profiel	is	alleen	mogelijk	als	u	bent	inge-

logd	op	het	ledendeel	van	de	website.
We	constateren	dat	de	gegevens	niet	in	
alle	gevallen	meer	actueel	zijn.	U	con-
troleert	toch	ook	of	uw	eigen	gegevens	
nog	actueel	zijn?	Op	de	website	kunt	u	
ze	weer	gemakkelijk	zelf	aanpassen.

rEgistrAtiE pE-puntEn
CPC-leden	met	PE-verplichting	regi-
streren	hun	punten	tegenwoordig	in	
PE-online	via	de	website.	Dit	is	een	
andere	omgeving	dan	voorheen,	maar	
via	single	sign	on	logt	u	direct	in	vanaf	
de	website	om	uw	dossier	bij	PE-online	
bij	te	werken.
Zoals	in	de	ALV	2014	is	besloten,	begint	
in	2014	een	nieuw	regime	voor	de	
permanente	educatie.	Het	schuivende	
driejaarsvenster	heeft	plaatsgemaakt	
voor	een	vast	driejaarsframe	waarin	
minimaal	120	PE-punten	behaald	moe-
ten	worden.	De	eerste	periode	loopt	van	
2014	tot	en	met	2016.	Op	www.eicpc.
nl/permanente-educatie	is	de	volledige	
PE-regeling	te	lezen,	met	daarin	ook	de	
nieuwe	verhouding	tussen	de	catego-
rieën	gestructureerd	en	minder gestruc-
tureerd.
Het	bestuur	stelt	CPC-leden	dit	jaar	in	
de	gelegenheid	hun	PE-punten	over	het	
jaar	2014	tot	1	april	2015	te	registreren.

niEuw lEdEn
2011023	 Mevr.	A.M.	Jutte
2013018	 Dhr.	S.	van	Putten
2012003	 Dhr.	T.J.B.	Heitkamp
2013007	 Mevr.	M.L.	Hartman


