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Achtergronden 
Duurzaamheid behoeft nauwelijks een introductie. Je kunt geen krant of tijdschrift 
openslaan of je krijgt het onder ogen. Tegelijkertijd is duurzaamheid een container-
begrip en hoewel alom tegenwoordig, nog vaak wat verder van je bed in veel 
gevallen. Toch heeft duurzaamheid een vergaande impact op de bedrijfsvoering. 
Niet alleen het dwingend moeten voldoen aan wet- en regelgeving maar ook de 
invloed die het heeft op het business- en operating model van de organisatie. 
Duurzaamheid raakt de ‘license to operate’ en als CFO of controller moet je daar 
wat mee. Kortom, de eigen inzichten verrijken of verdiepen en rol en positie maar 
vooral ook acties bepalen is essentieel.  
 
Doelstellingen 
Met onze duurzaamheidsprogramma’s voldoe je niet alleen aan de NBA PE 
verplichting ‘Duurzaamheid’, maar ook markeer je de start van vervolgacties of haal 
je de bevestiging al goed op weg de zijn.  
 
Ieder van de programma’s heeft een eigen ontwikkelperspectief 
zoals opgenomen in de ‘NBA PE Ontwikkelmatrix’ die is 
opgesteld om je te helpen beoordelen welk programma het 
beste bij je rol en competenties past.     
 
Werkwijze 
De programma’s kennen een praktische insteek zodat wat je vandaag leert, je 
morgen ook al meteen kunt toepassen. De programma’s kennen een 
voorbereidingsopdracht bestaande uit het lezen van enkele artikelen. Voor de 
verdiepingsmodules wordt voorkennis als aanwezig verondersteld. 
 
Groepsgrootte 
We werken met kleine groepen deelnemers, zodat interactie geborgd is en er voor 
de problematiek van iedere deelnemer aandacht is.   
 
Docent(en) 
In wisselende samenstelling en combinaties worden de programma verzorgd door: 
 
Marjolein Baghuis begeleidt organisaties bij het opstellen, aanscherpen en uitvoeren 
van hun duurzaamheidsstrategie. Hierbij spelen stakeholders, communicatie en 
gedragsverandering een grote rol. Ze gebruikt hierbij haar ervaring in het bedrijfsleven 
(Procter & Gamble, Synovate) en bij internationale duurzaamheidsorganisaties (GRI, 
Greenpeace). Afgelopen jaren werkte ze onder andere voor Albert Heijn, ASICS, het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Bolletje, Tony's Chocolonely, Cordaid en Universiteit 
Utrecht. Daarnaast geeft ze les over duurzaam ondernemen aan de UN University for 
Peace in Costa Rica en Nyenrode Business Universiteit . 
  
Jan de kroon is directeur/eigenaar van Improfin Groep en financieel bedrijfskundige. Hij  
en adviseert, coacht en traint vanuit Improfin met name financiële functies en financiële 
professionals bij het realiseren van ‘professional value added’. Jan weet schriojnbaar 
complexe materie, zoals duurzaamheid, terug te brengen tot essentie, impact en need 
to do. Hij is trusted advisor van grote ondernemingen en instellingen op het gebied van 
finance & control en preferred supplier van onder meer NBA Opleidingen en VRC. Eerder 
verzorgde hij met succes het programma Controller & Continuïteit voor het verplichte 
NBA PE thema 2021.          
 



 
 

                     Laura Termeer is bestuurslid van de Sustainability University en een creatieve 
katalysator van positieve verandering en innovatie. Met nieuwsgierigheid naar nieuwe 
ideeën en een aanstekelijk enthousiasme voelt ze zich toegewijd om bij te dragen aan 
een duurzame transitie. Ze zet zich in voor de industrie door het formuleren en 
implementeren van duurzaamheidsstrategieën. Eerder werkte ze aan vraagstukken 
binnen de energietransitie waarbij ze zich richtte op zowel stakeholdermanagement als 
de ontwikkeling van duurzame businesscases. Laura heeft een passie voor kunst, en 
zoekt altijd naar creatieve manieren van probleemoplossing. Ze vindt dat organisaties 
een 'kunstenaarsblik' moeten inbedden om de transitie naar een duurzame wereld te 
versnellen. 

 
Carola Wijdoogen is mededirecteur van de number 5 foundation en bestuurder-
oprichter van de Sustainability University. In 2010 was Carola de eerste directeur 
Duurzaam ondernemen van NS met als doel te bouwen aan een klimaatneutraal en 
circulair bedrijf. Zij zorgde er voor dat NS als een van de eerste bedrijven ter wereld een 
maatschappelijke winst- en verliesrekening publiceerde. In 2014 was zij MVO 
(maatschappelijk verantwoord ondernemen)-manager van het jaar, in 2017 nummer 11 
in de Trouw top 100 en ontving zij op Duurzame Dinsdag voor haar bijdrage aan de 
verduurzaming van Nederland het duurzame lintje. Zij is auteur van het succesvolle 
managementboek '7 Rollen voor duurzaam succes', en geeft gastcolleges en lezingen 
o.a. op UvA, Erasmus, Hanze Hogeschool, Nyenrode University en Yale University (VS). 
 
Locaties 
De programma’s worden aangeboden op verschillende overwegend goed bereikbare 
cursuslocaties verspreid over Nederland te weten: Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, 
Zwolle en Wijchen.  
 
Programma, data & inschrijven*  
 
CFO & Duurzaamheid 
http://www.improfin.nl/trainingen/cfo-duurzaamheid 
 
Controller & Duurzaamheid  
http://www.improfin.nl/trainingen/controller-duurzaamheid-basis 
 
Controller & Duurzaamheid – verdieping reporting 
http://www.improfin.nl/trainingen/controller-duurzaamheid-verdieping-reporting 
 
Controller & Duurzaamheid – verdieping controlling 
http://www.improfin.nl/trainingen/controller-duurzaamheid-verdieping-controlling 
 
*er is een aantal data in het voorjaar gepland waarvan een selectie op de website wordt 
weergegeven. Neem bij belangstelling contact op voor meer data in het voorjaar of 
registreer belangstelling voor najaarsdata 
 
 
In Company 
De verschillende programma’s zijn in de bestaande of op maat aangepaste vorm 
ook beschikbaar voor in company toepassing.  
 
Neem in dat geval contact op met Jan de Kroon  
j.dekroon@improfin.nl of 06 539 98 788 
 


