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Algemeen 
Na in de voorgaande jaren ‘de basis op orde is gebracht’ kon in 2015 de focus verschuiven naar hoe 
het EICPC verder de dienstverlening kon verbeteren en ontstond er ruimte om ons te beraden op de 
toekomst. Dat heeft zijn weerslag gekregen in het Beleidsplan 2016-2018 dat in de ALV wordt 
voorgelegd aan de leden.  
 
 
ALV  2015 
De ALV vond plaats in Utrecht.  Dion Kotteman gaf naar aanleiding van zijn boek ‘De projectsaboteur’ 
een boeiende en interessante presentatie over Projectsabotage. Hij vertelde de aanwezigen over de 
oorzaken, motieven, werkwijze, maatregelen en identificatie van sabotage: pas gezond wantrouwen 
toe, neem maatregelen en voeg deze informatie toe aan de gereedschapskist van een succesvolle 
controller. Vervolgens  kwam het formele deel aan de orde. Jaarverslag en begroting werden door de 
ALV vastgesteld. Wat betreft de samenstelling van het bestuur ging de ALV unaniem akkoord met het 
voorstel om Richard Igel te benoemen tot penningmeester en het verlengen van de termijnen van  
voorzitter en vicevoorzitter tot de ALV in 2017 alsmede het bestuur te machtigen op zoek te gaan 
naar een vijfde bestuurslid. Het bestuur heeft dat vervolgens ingevuld door Jos Mennes hiervoor te 
vragen. De daadwerkelijke benoeming kon dan via de formele weg in de ALV van 2016 gebeuren. 
 
 
Bestuur 
In 2015 heeft Richard Igel het penningmeesterschap overgenomen van Daniëlla de Jong.  
 
Bestuur 
mw. drs. C. (Claudia) Heger - Goed CPC (voorzitter) 
dhr. H.J. (Harrie) de Blécourt MPC CPC (vice-voorzitter) 
dhr.  R. (Richard)  MPC CPC (penningmeester) 
drs. R.H. (Rob) Goossens MPC CPC (secretaris) 
 
 
 

Bestuursverslag EICPC 2015  
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Jaarcongres 2015 
Op donderdag 16 april 2015 vond het jaarcongres 2015 van de EICPC plaats in de Korporaal van 
Oudheusdenkazerne in Hilversum. Er werd vooruitgekeken hoe het controllersvak in de (semi-) 
publieke sector er over tien jaar uitziet. De samenleving vraagt steeds meer informatie van publieke 
organisaties.  Ook het controllersvak  blijft niet onberoerd. Uit de evaluatie van het congres blijkt dat 
75% van de deelnemers het congres goed of uitstekend hebben beoordeeld.  
 
 
Ledenaantal 
Onderstaand het aantal leden per 1 januari 2015 en 2016. Per 1 januari worden de opzeggingen 
administratief verwerkt.  Het aantal leden blijft stabiel op ruim 340 leden, waarvan ongeveer 265 CPC 
leden. 
 

Overzicht aantal leden per soort verloop 2015 stand per 
  aanmeldingen opzeggingen saldo 1-1-2015 1-1-2016 
Aspirant lidmaatschap 33 25 8 53 61 
Geassocieerd lidmaatschap 2 2 0 22 22 
Gecertificeerd lidmaatschap CPC 13 15 -2 265 263 
Totaal 48 42 6 340 346 

 
 
Ledenenquête 
In 2015 is een ledenenquête gehouden, veel leden hebben de enquête ingevuld. Uit de ledenenquête 
blijkt dat de leden in het algemeen tevreden zijn over de EICPC. Wel zijn er een aantal aandachts- en 
verbeterpunten genoemd. De belangrijkste  is dat de titel CPC  niet erg bekend is bij werkgevers. De 
waarde van de titel zal minimaal intact moeten blijven, maar liever nog vergroot. Het EICPC is niet 
erg zichtbaar.  
Het frequenter uitbrengen van een nieuwsbrief wordt op prijs gesteld, evenals de actualiteit van de 
website. Het boeken van PE-punten vraagt ondanks de verbeteringen aandacht, en wordt vaak nog 
als ingewikkeld en omslachtig ervaren.  In het Beleidsplan worden bovenstaande aandachtspunten 
meegenomen.  
 
Daarnaast heeft een flink aantal leden in de enquête aangeven activiteiten voor het EICPC te willen 
verrichten.  Naar aanleiding hiervan worden leden actief benaderd om een bijdrage te leveren. 
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PE-regeling 
Tijdens de ALV 2014 is een nieuwe PE-regeling vastgesteld.  Hiermee wordt aangesloten bij de 
vergelijkbare werkwijze van de NBA en VRC. Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van een nieuwe 
PE-regeling is gestart met invoeren van een nieuw PE-registratiesysteem.  Grootste verandering is 
een vast tijdsvenster van drie jaar in plaats van een schuivend driejaarsvenster.  Een totaal van 120 
punten over een periode van drie jaar en circa 40 punten per jaar blijft echter gehandhaafd. 
 
Registratie PE-punten (PE-online) 
In 2014  heeft de implementatie van het systeem PE-online plaatsgevonden.  2015 is het eerste volle 
jaar dat van PE-online gebruik is gemaakt. Het aantal opleidingen dat standaard beschikbaar is wordt 
geleidelijk uitgebreid.  
 
Analyse geboekte PE-punten 
Omdat het gaat om een tijdsvenster van drie jaar, kan geen stand worden gegeven hoeveel leden al 
dan niet hebben voldaan aan de PE-verplichting. Uit de stand per 19 april 2016 komt het volgende 
beeld naar voren, over drie jaar (de periode 2014 t/m 2016) dienen minimaal 120 PE punten behaald 
te worden, er zijn 238 PE-plichtige leden: 

- Minder dan 40 PE-punten: 81 leden (34%), waarvan 52 leden nul punten. 
- 41 – 79 punten: 30 leden (12,5%) 
- 80 – 120 punten: 94 leden (39,5%) 
- > 120 punten: 33 leden (14%) 

Er wordt contact opgenomen met de leden die minder dan 80 punten hebben, om hen te attenderen 
op hun PE-plicht. 
 
 
Overige activiteiten 
Op reguliere basis wordt overleg gevoerd met Sdu, universiteiten en andere belanghebbenden uit 
het publieke domein, waaronder de beroepsverenigingen. 
In 2015 is de NBA-VRC gestart met de Academie Publieke Sector (APS). De APS biedt praktische, 
gerichte cursussen aan, in het bijzonder voor professionals in de publieke sector. Namens het EICPC 
heeft Claudia Heger zitting in de Programmaraad van de APS. 
De BRM’s van de branchegroep Publieke sector van de NBA-VRC zijn wederom opgesteld voor leden. 
In samenwerking met Conquestor is in het najaar een ronde tafel georganiseerd over het onderwerp 
Big Data. Tijdens de ronde tafel stond de casus van de Belastingdienst centraal. 
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Commissie herijking curriculum public controlling 
Het traject voor de herijking van het curriculum in samenwerking met de beide universiteiten kent al 
een lange geschiedenis. In januari 2014 heeft de commissie advies uitgebracht over een in te richten 
visitatietraject, met als essentiële instrumenten een zelfevaluatie door de beide universiteiten, een 
visitatie door een samen te stellen onafhankelijke visitatiecommissie en een voorlopige planning en 
raming van de daarmee samenhangende kosten. 
 
In 2015 is de draad weer opgepakt en wordt het overleg tussen EICPC en de universiteiten EUR en VU 
voortgezet, waarbij de sleutelspelers van de universiteiten aan tafel zitten. Op dit moment is het 
Zijlstra Center bezig om een NVOA accreditatie voor te bereiden. Binnenkort volgt een gesprek 
tussen VU en de vaktechnische commissie van het EICPC. Daarnaast zal zoals in eerdere gesprekken 
afgesproken is, het gesprek tussen beide universiteiten en het EICPC weer opgepakt worden. 
 
 
Financiën 
Het jaar 2015  is met een positief saldo afgesloten van ruim € 5.000. De begroting raamde een 
resultaat van ongeveer € 2.000 negatief. Dat verschil komt vooral door een positief saldo op het 
congres van circa € 4.000  en wat hogere baten uit contributies leden. 
 
Het eigen vermogen over 2015 is goed en de liquiditeitspositie is op orde. De post debiteuren is in 
215 met bijna € 4.000 gedaald. In samenwerking met MOS loopt een opschoningsactie 
debiteurenbeheer die in 2016 wordt voortgezet.  
 
 
Bureauondersteuning MOS 
Onderdeel van de transitie naar een professionele beroepsorganisatie is ondersteuning door het 
secretariaatsbureau MOS. Jaarlijks wordt de samenwerking met MOS geëvalueerd om de 
samenwerking verder te verbeteren.  
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Commissies en werkgroepen 
Samenstelling verschillende commissies, raden van toezicht, etc. 
 
Vaktechnische Commissie (VC) 
De vaktechnische commissie heeft tot taak het bestuur te adviseren over het curriculum public 
controlling, over de ontwikkeling en instandhouding van de kwaliteit van de opleidingen public 
controlling en over de permanente educatie. Deze activiteit is gericht op het waarborgen van de 
kwaliteit van de CPC-titel. 
De commissie is als volgt samengesteld: 
drs. C. (Carl) L. Berg (voorzitter) 
drs. E. (Ed) Jansen MCM RA CPC 
drs. W.J. (Co) de Vries MPC CPC 
 
Commissie Permanente Educatie (CPE) 
De commissie permanente educatie heeft tot taak het bestuur te adviseren over de resultaten van de 
jaarlijkse registratie van de door de CPC-leden van de vereniging te behalen studiepunten en over het 
functioneren en zonodig verbeteren van het systeem van permanente educatie. 
H.H. (Hans) Veldwiesch MPC CPC 
M.P.J. ( Mario) Siebers Msc. CPC 
 
Werkgroepen 
 
Werkgroep Congres  
H.J (Harrie) de Blécourt MPC CPC 
drs. E. (Ed) Jansen MCM RA CPC 
H. H.(Hans)  Veldwiesch MPC CPC 
Drs. C (Carla) Slotema MPC CPC (tot congres 2015) 
R. (Richard) Igel MPC CPC 
 De werkgroep zorgde voor het inhoudelijk deel.   
Voor de facilitaire zaken werd ondersteuning verleend door  mevrouw Sandra van Beek van MOS-
Events. 
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Werkgroep communicatie en media 
Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de promotieactiviteiten in zijn algemeenheid en meer 
specifiek voor de inhoud en het beheer van de websites van de vereniging (www.eicpc.com en 
www.publiccontrolling.com), de nieuwsbrief, het katern in het tijdschrift TPC. 
 
De werkgroep is als volgt samengesteld: 
mw. drs. C. (Claudia) Heger - Goed CPC 
mw  D. (Daniëlla) de Jong MPC CPC (tot ALV 2015) 
dhr. H.J. (Harrie) de Blécourt MPC CPC 
 
Kascommissie 
drs. P.J. (Pieter) Jellema Msc CPC 
F.P.J.M.G. (Frans) Obers CPC 
 
Samenstelling Raden van Tucht en Beroep 
 
Raad van Tucht 
Voorzitter: prof. mr. A. (Arno) R. Lodder 
Vice-voorzitter: vacature 
Leden: mr. C. (Cees) M.M. Zwinkels MPC CPC, mr. B. (Bauke) Zoodsma MPC CPC en mr. M. (Mark) 
L.F.N. Somers CPC. 
 
Raad van Beroep 
Voorzitter: vacature 
Leden: drs. W.J. (Co) de Vries MPC CPC en drs. G.W. (Gerrit-Wim) Gerritsen MPC CPC. 
 


