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Ferdy van Beest 
Directeur data proposities en integrated reporting, Flynth adviseurs en 

accountants / assistant professor Financial reporting, Nyenrode Business 

Universiteit 

 

“Meer aandacht voor duurzaamheid 

en data in opleiding” 

 

Royal Dutch Shell diende zich eind vorig jaar te verantwoorden voor de 

jarenlange bijdrage aan milieuvervuiling, en de stikstofproblematiek in 

de melkveehouderij benadrukt het toenemende belang van 

duurzaamheid binnen onze samenleving. Door dit soort ontwikkelingen 

wordt het stukje niet-financiële informatie (duurzaamheidsinformatie in 

bijvoorbeeld een integrated report) steeds belangrijker voor aanstaande 

studenten. Dat geldt ook voor het gebruik van data, vindt Ferdy van 

Beest. 

 

“Hoe meet je de CO2-uitstoot? Langs 

welke normen doe je dat? En 

vervolgens: hoe controleer je die CO2-

uitstoot, terwijl de procedures en 

principes hierbij veel minder logisch 

zijn dan studenten gewend zijn vanuit 

geldstromen en functiescheidingen? 

Het object van onderzoek wordt 

anders, krijgt meer variatie en dit vergt 

flexibiliteit in de houding en adaptiviteit 

van studenten. Hoe ga je als student 

controleren wanneer de gebruikte 

normen afwezig zijn – of in ieder geval 

veel minder helder en concreet? Zeker 

als je duurzaamheid nauwelijks kunt 

waarnemen?” 

Focus rond klassieke 

jaarrekening verandert 

 

“De IASB, IIRC, SASB en GRI zijn 

druk bezig zijn om standaarden te 

ontwerpen met betrekking tot niet-

financiële en duurzaamheids-

informatie. Dit kan via NV COS 3810 

invloed hebben op assurance rondom 

deze informatie. Daarmee kan de 

hele focus rondom de klassieke 

jaarrekening veranderen. Steeds 

meer ondernemingen en organisaties 

stappen ook over op hybride vormen 

van jaarverslaggeving; denk aan 
  

15 



Pagina 2 van 3 

De bijdrage van Ferdy van Beest  

‘Core and more’-concepten, waardoor 

ABN AMRO een separaat Integrated 

Annual Review aanlevert. Of kijk naar 

Alfa Accountants, dat is overgegaan 

op een digitaal impact- en 

jaarverslag.   

 

“Toekomstige studenten 

zullen meer kennis 

moeten opdoen rondom 

diepgaande statistiek” 

 

Ook hier zal de student dus flexibeler 

moeten zijn; in het komende 

decennium gaat dit waarschijnlijk 

leiden tot meer limited assurance-

opdrachten rondom duurzaamheid.” 

 

Data en advanced 

statistics 

 

 

“Als laatste wil ik een ontwikkeling 

benadrukken rondom het gebruik van 

data in de audit. 

Accountantsorganisaties kunnen 

steeds beter grote hoeveelheden data 

verzamelen en verwerken via 

bijvoorbeeld data snipper. Deze data 

kunnen ook worden gebruikt om 

vooraf potentiële frauderisico’s in te 

schatten, zoals de AFM al jaren doet. 

Voor toekomstige studenten zal dit 

leiden tot meer gegevensgerichte 

controles en data-analyses binnen de 

audit. Zij zullen meer kennis moeten 

opdoen rondom diepgaande 

statistiek.  

 

 

 

Aan accountantsorganisaties de taak 

om specialistische afdelingen op te 

richten, gerelateerd aan 

duurzaamheid en/of data-exercities 

om deze processen en specialistische 

werkzaamheden te ondersteunen. Ik 

verwacht dan ook een verschuiving 

binnen opleidingen van de pure 

klassieke jaarrekeningcontrole naar 

modules rondom duurzaamheid en 

advanced statistics.” 

 

 

15 



Pagina 3 van 3 

De bijdrage van Ferdy van Beest  

Laatste woord 

 

Wat is er voor Ferdy van Beest nodig 

om mensen te enthousiasmeren voor 

het accountantsberoep? “Studenten 

enthousiasmeren start met het 

maatschappelijk belang rondom de 

rol van accountants. Generatie Z wil 

graag goed doen voor de 

maatschappij en accountants spelen 

een belangrijke rol, dat zie je nu 

bijvoorbeeld ook in het kader van de 

NOW-regeling. Tegelijkertijd is het 

belangrijk dat studenten weten dat 

een goede balans werk-privé ook 

steeds meer aandacht krijgt binnen 

accountantskantoren.
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dr. Ferdy van Beest is Directeur data proposities en integrated 

reporting bij Flynth adviseurs en accountants en Assistant professor 

Financial reporting aan Nyenrode Business Universiteit. Hij haalt 

energie uit het vinden van oplossingen rondom duurzaamheid en het 

gebruik van data; en meer specifiek wanneer data-analyses 

oplossingen genereren, die tijdens brainstormsessies over het hoofd 

waren gezien. Het belangrijkste inzicht vanuit zijn eigen opleiding? “Ik 

denk dat de kunst van goed kunnen boekhouden onderschat wordt. 

Zelf heb ik boekhouden 1 en 2 (RU) en voortgezet boekhouden 1 en 2 

(UVT) gevolgd, maar ik los nog steeds veel vaktechnische problemen 

op door ze ook uit te werken als journaalposten.” 


