
 

 

Our New Economy 



Introductie bij deze workshop 

 

Waarde creëren draait niet alleen om financiële winst. 

SDG's 

 

1 - De SDGs vertegenwoordigen waarden die we alleen met elkaar kunnen realiseren. Het hele systeem moet daarvan 

doordrongen zijn: baat het noet dan schaadt het niet is passé, baat het niet dan gaat het niet is het vertrekpunt als we de SDGs 
werkelijk willen realiseren. 



Docenten:  
Jan Wokke  

Marleen Bartelts  

 

 

Studenten: 

Annemarie de Vos en Lindsay Oudijn 
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Programma workshop 19 mei 

 

• Inholland jaar 4 FC 

• Workshop en aanpak 



• Ervaring studenten  

• Resultaten 

• Pauze 

• SDG's voor een hogeschool (Breakout) 

• Terugkoppeling en kijken naar risico's, meten en rapporteren over prestaties 

Inholland jaar 4  Opleiding Finance & Control 

 

Professionals voor de toekomst 

• vakkennis 

• hard skills (IT en data) 

• soft skills 



• bouwen aan futureproof organisaties 

 

Data analyse 

 

2 - Data zijn overal! Professional judgement moet zorgen voor de juiste analyses en besluitvorming. Financials van de toekomst 

ontwikkelen zo een data based intuition. 



Voordat je kunt rapporteren over SDGs moet je (leren) sturen en de SDGs implementeren 

in processen 

 

Workshop SDG's voor Inholland 

 



Studenten aan zet! 

 

3 - Gastspreker Maarten Nijman 

 

 



Video SDG's 

 

 



 

https://sway.office.com/AZb9yiKDUaoR6Q32#content=Z2beWBA8KhZsZJ 

Stemmen op de SDGs die door Inholland gerealiseerd kunnen worden 

 

 

https://sway.office.com/AZb9yiKDUaoR6Q32#content=U3QKLS0YRoIQ5t 

4 - SDG 3 - Good Health and well-being 

https://sway.office.com/AZb9yiKDUaoR6Q32#content=Z2beWBA8KhZsZJ
https://sway.office.com/AZb9yiKDUaoR6Q32#content=U3QKLS0YRoIQ5t


 

https://sway.office.com/AZb9yiKDUaoR6Q32#content=GPJSLlbYm7QsNX 

5 - SDG 4 - Quality education 

 

6 - SDG 8 - Decent work and economic growth  

 

https://sway.office.com/AZb9yiKDUaoR6Q32#content=J5SMqQXU4s2EnS 

7 - SDG 12 - Responsible production and consumption 

https://sway.office.com/AZb9yiKDUaoR6Q32#content=GPJSLlbYm7QsNX
https://sway.office.com/AZb9yiKDUaoR6Q32#content=J5SMqQXU4s2EnS


 

https://sway.office.com/AZb9yiKDUaoR6Q32#content=eUN6QT1kXy2UfD 

8 - SDG 17 Partnerships for the Goals 

Breakout  
In de breakoutgroepen gaan studenten van alle loctaies met elkaar aan het werk om tot KPI's per SDG te 

komen 

1. kijk naar de visie en missie van Inholland 

2. kijk naar de strategische thema'svan Inholland 

3. formuleer kritische succesfactoren voor de SDG 

4. formuleer kritische prestatie indicatoren voor de SDG 

5. bepaal de meeteenheid voor de KPI 

6. bepaal een norm of target voor de KPI 

Overtuigend pleidooi voor de jury 

 

9 - Tijdens de workshop bij Inholland waren expert deelnemers aanwezig als juryleden 

De jury bestaat o.a. uit Elyan Zegers ( hoofd control) en Hans Bossert ( lector Finance en Accountancy)  

https://sway.office.com/AZb9yiKDUaoR6Q32#content=eUN6QT1kXy2UfD


De jury beslist 

Ervaring van studenten 

 

Het doel is uiteindelijk om zaadjes te planten en studenten de tools te geven waarmee ze in de 

toekomst waarde kunnen creëren voor zichzelf en anderen! 

 

Quote Nikki Hellman in een interview voor CMweb: 

"In"het  vierde jaar gingen we meer de breedte in en kregen we les in zaken als corporate governance, 

corporate social responsibility (MVO). En eigenlik door die lessen werd ik me er meer van bewust dat het 
niet alleen maar draait om cijfers". 

https://cmweb.nl/2021/04/young-professional-nikki-helleman-je-leert-bij-een-jong-bedrijf-wel-hoe-

alles-werkt/ 

 

Wat zijn de ervaringen van Annemarie de Vos en Lindsay Oudijn ? 

https://cmweb.nl/2021/04/young-professional-nikki-helleman-je-leert-bij-een-jong-bedrijf-wel-hoe-alles-werkt/
https://cmweb.nl/2021/04/young-professional-nikki-helleman-je-leert-bij-een-jong-bedrijf-wel-hoe-alles-werkt/


Resultaten workshop voor Inholland 

 



SDGs en reporting 

 

 

Als het gaat om reporting zijn er nog veel stappen te gaan 

Als het gaat om sturen zijn er nog veel stappen te gaan 



........maar er zijn ook al heel veel stappen gezet! 

                                                            alles begint met bewustwording  

SDG's voor een hogeschool (Breakout) 

 



Terugkoppeling 

 

 

SDGs zijn een middel om te sturen op een samenleving met respect voor people, planet en prosperity. 

We zijn er nog lang niet. 



Baat het niet op de SDGs, dan gaat het niet vanwege de SDGs!! 


