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Wetenschap en bedrijfsleven ontmoeten elkaar  

over de vraag: 
 

“Hoe kunnen we door intensieve samenwerking ook 
het vakgebied Accounting lean organiseren?” 
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RuG / studenten : Janneke van Benthem 
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Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij nodigen wij van het Lean Innovation Network en van de Rijksuniversiteit Groningen, u van 
harte uit voor een inspirerende middag over “Lean Accounting”.  
 
Lean Transformation is een succesvolle strategie om bedrijven meer winstgevend te maken. Deze 
winstgevendheid wordt gerealiseerd door een focus op toegevoegde waarde voor de klant, het uit-
bannen van verspilling en het optimaal gebruik maken van kennis en creativiteit van medewerkers. 
 
Binnen het Lean Innovation Network leven er diverse vragen rondom de relatie tussen Lean Trans-
formation enerzijds en de financiële processen en afdelingen anderzijds. Ook leven er vragen met 
betrekking tot de toekomstige rol van de controller. Deze vragen zijn aanleiding geweest voor het 
starten van het Innovatie Initiatief Lean Accounting. Binnen dit kader is er aan de RUG een onder-
zoeksproject gestart rondom de thematiek “Lean Accounting”. 
 
Binnen het Innovation Lab Lean Accounting worden de eerste resultaten van het onderzoeksproject 
gepresenteerd en wordt de dialoog gezocht vanuit de wetenschap naar de praktijk van het bedrijfsle-
ven, de overheid, de gezondheidszorg en het onderwijs,  en vice versa.  
 
U kunt zich aanmelden tot 30 november 2010. 
 
Wij verheugen ons op uw deelname.  
 
 
Een vriendelijke groet van,  
 
Lean Innovation Network 
Jacqueline Hofstede 
Gerda Specken 
 
Rijksuniversiteit Groningen 
Martijn van der Steen 
Sandra Tillema 
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Het programma 
Innovation Lab “Lean Accounting” 

13.45 Ontvangst bij de RuG met koffie & thee 
LET OP: Parkeren op P2; ontvangst in gebouw 5411 (= gebouw H) in het Plaza. 
Het Innovation Lab vindt plaats in gebouw 5414, zaal 5414.0102 

 
14.00 Welkomstwoord door Jacqueline Hofstede, initiatiefnemer van het Lean Innovation Network. 
 
14.15 De aanleiding door Leo Hartman 

Leo Hartman was directeur van verschillende productiebedrijven (o.a. Corus Perfo BV in 
Veendam) en is momenteel directeur van Yno 10 BV, een nieuw bureau dat bedrijven, 
overheid en zorgorganisaties begeleid  bij Lean Transformation processen. Leo Hartman 
heeft jarenlange ervaring met de spanningsvelden, die er kunnen ontstaan op het snijvlak 
van Lean Transformation en de gebruikelijke manier van accounting. Hij is betrokken vanaf 
de start van het Lean Innovation Network en vertelt over de vragen vanuit het netwerk en de 
aanleiding van het onderzoek naar Lean Accounting. 

 
14.45 Onderzoek door Faculteit Economie en Bedrijfskunde “Lean Accounting” 

door Martijn van der Steen en Sandra Tillema 
Martijn van der Steen en Sandra Tillema hebben diepgaande gesprekken gevoerd binnen 4 
bedrijven: Philips Consumer Lifestyle te Drachten, Swedish Match Lighters te Assen, AP 
Nederland te Kolham en Villeroy & Boch Wellness te Roden. Zij hebben zich gebogen over 
de volgende vragen: 
 Welke ontwikkelingen op het terrein van Lean Transformation hebben plaatsgevonden 

binnen deze bedrijven? 
 Wat heeft dit voor gevolgen gehad voor de financiële afdeling? 
 Waarom zou er tot Lean Accounting moeten worden overgegaan? 
 Wat zou Lean Accounting moeten opleveren? 
 

Na de presentatie gaan wij in gesprek met Sandra en Martijn. 
 
15.15 Pauze 
 
15.35 Praktijkcases “Villeroy & Boch” en “Philips Consumer Lifestyle” 

door studenten Janneke van Benthem en Arjan Bomkamp 

Janneke en Arjan hebben hun onderzoek inmiddels (bijna) afgerond bij resp. Villeroy & 
Boch en Philips Consumer Lifestyle. Zij nemen ons mee in hun onderzoeksresultaten. 

 
16.15 De oogst van uitdagingen, kansen, vragen en ideeën 

onder leiding van Jacqueline Hofstede 
 
16.45 Afsluiting met een hapje en een drankje 
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BIJLAGE – ROUTEBESCHRIJVING & PARKEERSUGGESTIE 
 
 
 
Vanaf Drachten, Assen:  
via N370 Ring-west Groningen, richting Bedum, afslag 
Zernikecomplex.  
 
Vanaf Hoogezand, Delfzijl:  
via N28 Ring-oost Groningen, eerst richting Delfzijl, daarna 
N28 (ring) richting Zuidhorn, afslag Zernikecomplex 
 
 
Parkeren op P2 
Ontvangst in gebouw 5411 (= gebouw H) in het Plaza. 
Innovation Lab in gebouw 5414, zaal 5414.0102 
 

  

Parkeren op P2 

Gebouw H 
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P
arkeren op P2 

Ontvangst (5411) PLAZA 

Innovation Lab 
Zaal 5414.0102 


