
 

 

Nomineren kan nu voor de IMA Dutch corporate recognition award voor 

innovatie in Finance en Accounting 

De IMA corporate recognition award wordt éénmaal per jaar toegekend aan bedrijven die best practices hebben laten 
zien in finance en accounting. Dit jaar is het uitgangspunt innovatie in de financiële organisatie.  

In 2017 is de award uitgereikt aan Philips, de Volksbank, Conquaestor en Auping.  

De nominatieperiode voor de IMA corporate recognition award loopt van 14 september 2018 t/m 10 oktober 2018. 

Tijdens het corporate recognition event op donderdag 8 november 2018 in het WTC Amsterdam Zuidas, zullen de 
awards worden uitgereikt door Jeffrey C. Thomson CMA, CSCA, CAE – President & CEO IMA® (Institute of 
Management Accountants). Alle genomineerden zijn van harte welkom de uitreikingen bij te wonen, wel graag vooraf 
registreren.  

Het volledige programma vindt u op: https://www.eventbrite.com/e/imas-annual-corporate-recognition-
event-2018-tickets-50167169354 Hier kunt u zich ook kosteloos inschrijven voor het evenement.  

Nominatieprocedure 

Voorwaarden nominatie:  

 De onderneming is gevestigd in Nederland. Het bedrijf zelf hoeft niet Nederlands te zijn. 

 De financiële organisatie is (gedeeltelijk) in Nederland gevestigd. 

 Het is niet noodzakelijk gelieerd te zijn aan IMA® (Institute of Management Accountants). 

 De onderneming heeft aantoonbaar resultaat behaald met het innovatieve initiatief. 

 De onderneming bestaat ten minste 3 jaar. 

 De onderneming is bereid een senior afgevaardigde (C-level of direct rapporterend aan C-level) te sturen 
om de award in ontvangst te nemen tijdens het corporate recognition event op 8 november 2018.  

Jurering 

De winnaars worden geselecteerd door de Advisory Board, bestaande uit: 

 Frank Verbeeten – IMA Honorary Professor Management Accounting, Professor of Accounting | Program 
director Post Master Accountancy program | vice Program director Executive Master Finance & Control 
program | Amsterdam Business School | University of Amsterdam. 

 Alexander Brüggen - Professor of Management Accounting | Maastricht University. 

 Stephan Kramer - Associate Professor | Rotterdam School of Management, Erasmus University. 

 

Procedure van toekenning 

 Omschrijf het meest innovatieve project in uw financiële organisatie. Vermeld de doelstelling, aanpak en het 
(voorlopige) resultaat van het project. Gelieve het project te omschrijven in 600 tot 1000 woorden, exclusief 
eventuele ondersteunende bijlagen.  

 De organisatie dient bereid te zijn aan een mogelijk verzoek van de jury tot het geven 
van relevante bedrijfsinformatie (waaronder financiële gegevens) gevolg te geven. 
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 De Advisory Board van het corporate recognition event kent de prijs toe in samenspraak met IMA. De leden 
van de Advisory Board zijn benoemd door IMA. 

 

 

Tijdpad aanmeldingen 

 Aanmeldingen uiterlijk op 10 oktober 2018 opsturen per e-mail aan Alain Mulder – Regional Director IMA 

Europe via amulder@imanet.org.  

 Het juryberaad zal tussen 12 en 25 oktober 2018 plaatsvinden. 

 Tussen 26 oktober en 2 november 2018 ontvangt u de uitslag.  

 Uitreiking op 8 november 2018. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Alain Mulder – Regional Director IMA Europe via amulder@imanet.org of 
020-3080610.  
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