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20 jaar SRAC
Een van de netwerken waar Financials for Financials mee
verbonden is betreft de Stichting Register Administrateur
Controller (SRAC) of op dit moment beter Stichting Register
Accountingmanager-Controller. Deze Stichting bestaat
inmiddels 20 jaar en vindt haar ontstaan vanuit onze
vereniging, toen nog NGA geheten. Via de onderstaande link
komt u bij het volledige artikel over de Stichting.
Lees verder

Behaalde resultaten uit het
verleden...
Business stripped bare
Topondernemer Richard Branson
beschrijft in zijn boek ‘Business
stripped bare’ ‘the first law of
business: There is no reverse gear
on this thing’. Zonder risico geen
opbrengst, maar risico’s moeten
altijd beheersbaar blijven, aldus
Branson.
Lees de weblog

Register AC al 20 jaar een begrip

Twintig jaar geleden bestonden er nog nauwelijks gespecialiseerde opleidingen en registers voor controllers. Het beroep
controller was nog nieuw. Om de kwaliteit te bevorderen en erkenning te verkrijgen voor dit beroep nam de voorloper
van Financials for Financials het initiatief om het Register AC op te richten. Dit register was speciaal bedoeld voor
controllers en financieel managers op post-HBO niveau. Leden van Financials for Financials hebben nog steeds een
privilege: Als zij worden ingeschreven in het Register AC hoeven zij geen inschrijvingskosten te betalen.
Eind jaren '80 was er behoefte ontstaan aan hoogwaardige vervolgopleidingen en titels die specifiek gericht waren op
controllers en financieel managers. Voor accountants bestonden die al, waardoor werkgevers voor de zwaardere
financiële functies vaak een RA of AA vroegen. Controlling en accounting zijn echter niet hetzelfde als controle en
accountancy. Het spits werd afgebeten door de post-doctorale opleiding tot Register Controller (RC) onder aanvoering
van prof. dr. L. Traas. Korte tijd later volgde voor post-HBO´ers het Register AC.
Het initiatief tot het oprichten van de Stichting Register Administrateur Controller (SRAC) werd genomen door de
toenmalige vereniging NGA. Het doel was diegenen die aan specifieke toelatingscriteria voldoen, als blijk van hun
deskundigheid, het keurmerk AC te verstrekken. Voor die “deskundigheid” was alleen opleiding niet voldoende. Om te
worden toegelaten moest een kandidaat ook nog voldoen aan eisen op het gebied van ervaring en functieniveau,
alsmede een gedragscode onderschrijven. Alhoewel de eisen in de loop van de tijd zijn aangepast, zijn de hoofdlijnen
gelijk gebleven: een controllersopleiding op post-hbo/ post-Bachelor niveau, een aantal jaren ervaring in het vakgebied,
een functie op managementniveau en integer handelen. Daar is bijgekomen dat een AC op de hoogte moet blijven van
de ontwikkelingen in het vakgebied.
Het woord administrateur kreeg maatschappelijk een andere betekenis en raakte uit de mode. Het Nederlands
Genootschap voor Administrateurs (NGA) werd vereniging Financials for Financials en AC stond voortaan voor

Accountingmanager-Controller. De banden tussen de vereniging en het Register waren hecht en de taken waren
duidelijk verdeeld. De vereniging organiseerde studiebijeenkomsten, workshops en bedrijfsbezoeken, het Register
toetste kandidaten aan strenge normen en verleende het keurmerk.
De afgelopen jaren is het Register in overleg met de vereniging zelfstandiger geworden en heeft een
professionaliseringsslag doorgemaakt. Er is een eigen secretariaat en een interactieve website, de ingeschrevenen
krijgen het Tijdschrift Controlling en kunnen drie keer per jaar gratis of met korting naar een themabijeenkomst of
congres. Regelmatig worden onderzoeken, enquêtes en bijeenkomsten gehouden waar ingeschrevenen hun mening
kunnen geven. Er wordt samengewerkt met verschillende organisaties en opleidingsinstituten, maar het Register AC
blijft onafhankelijk.In samenspraak met een deskundig instituut is een gedetailleerd curriculum opgesteld.
Controllersopleidingen die zich willen laten accrediteren door het Register AC moeten hier aan voldoen. Hoewel het
Register verlangt dat de ingeschreven AC´s bijblijven in het vakgebied, biedt het zelf geen permanente educatie aan.
Opleidingen, cursussen, workshops en bedrijfsbezoeken zijn het terrein van de verenigingen en opleiders. Via de
interactieve website houden de AC´s bij wat zij hebben gedaan om hun deskundigheid op peil te houden. Dat wordt
vervolgens periodiek getoetst, waardoor de kwaliteit van het Register AC op peil blijft.

