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Volledige naam: Dirk Adrianus (Dick) de Waard 

Burgerlijke staat: gehuwd, 2 kinderen 

Geboortedatum: 31 augustus 1956 

Geboorteplaats: Rotterdam 

Telefoon werk: 050-363 3768 (Rijksuniversiteit Groningen) 

Emailadres: d.a.de.waard@rug.nl 
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RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 

Sinds 1992 is Dick verbonden aan de vakgroep Accountancy van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Hij is bij de vakgroep Accountancy in 1992 begonnen als docent Auditing met een 30%-aanstelling, naast zijn werk als 

registeraccountant bij EY. In april 2008 heeft hij met succes zijn proefschrift verdedigd. Zijn proefschrift draag de titel: ‘Toezicht 

op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ en beschrijft de taakopvatting van commissarissen van beursgenoteerde 

ondernemingen ten aanzien van Duurzaamheid en Corporate Governance. Op 1 februari 2010 is hij benoemd tot het ambt van 

hoogleraar Auditing. Hij heeft op 11 januari 2011 zijn oratie uitgesproken, getiteld: “Als de vos de passie preekt…” over de rol 

van de accountant bij duurzaamheidsverslaggeving. 

Met ingang van 1 januari 2013 heeft Dick een aanstelling van 70% en is hij werkzaam als voorzitter van de vakgroep 

Accountancy, voorzitter van de Sectie Auditing en opleidingsdirecteur van de Executive Master of Accountancy. 

Dick participeert namens de Rijksuniversiteit Groningen in het landelijk Hooglerarenoverleg Financial Auditing, in de Permanente 

Werkgroep Accountancy, in de Projectgroep ESG-Assurance van de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants), in 

Het Groene Brein en de Adviesraad SURF. 

Sinds 1 september 2014 is Dick benoemd tot lid van de taakgroep Duurzaamheid van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Dick voert onderzoek uit binnen het speelveld van accountancy (met name gericht op de publieke functie van de openbare 

accountant) en op het gebied van duurzaamheid en de verslaggeving daarover. Dick is actief lid van het center of expertise iGOR 

(institute for Governance and Organizational Responsibility). Hij is verantwoordelijk voor het aandachtsgebied Corporate 

Reporting. 
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EY ACCOUNTANTS LLP 

Dick is gedurende de periode 1977 - 2013 als registeraccountant werkzaam geweest bij EY Accountants LLP, waar hij vanaf 1995 

als partner verbonden was aan de maatschap. Gedurende de periode 1998 – 2013 was hij voorzitter van de specialistische 

adviesgroep EY Climate Change and Sustainability Services in Nederland en België. En gedurende dezelfde periode was hij actief 

lid van het internationale netwerk van EY Cleantech and Sustainability. Vanuit deze functie ondersteunde hij wereldwijd collegae 

op het gebied van vraagstukken ten aanzien van duurzaamheidsverslaggeving en assurance. Gedurende een aantal jaren is hij 

voorzitter van dit netwerk geweest op Europees en op mondiaal niveau. 

Gedurende zijn actieve periode als partner bij EY Accountants LLP heeft Dick zich – vanuit zijn rol binnen de adviesgroep EY 

Climate Change and Sustainability Services – gespecialiseerd in de vraagstukken van duurzaamheid, transparantie en assurance. 

Vanuit deze specialisatie adviseerde hij multinationale ondernemingen op het gebied van duurzaamheid en transparantie en was 

hij verantwoordelijk voor de assurance opdrachten op het gebied van duurzaamheidsverslaglegging en CO2 emissieverslaggeving 

in Nederland.  

Naast de specialisatie op het gebied van duurzaamheid, is Dick gedurende zijn gehele loopbaan bij EY actief geweest in de 

controle- en adviespraktijk voor middelgrote en grote (multinationale) ondernemingen en is hij vanaf 1995 regio managing partner 

in de sector gezondheidszorg geweest. Gedurende de periode 2002-2007 was hij office managing partner van het cluster 

Groningen, Drenthe en Friesland. 
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UNIVERSITY OF CURAÇAO – DR. MOISES DA COSTA GOMEZ 

Sinds 2010 ondersteunt de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen de University of Curaçao dr. 

Moises da Costa Gomez in de masteropleiding Accountancy. Dick verzorgt met zijn team jaarlijks de opzet van het vak Auditing en 

geeft jaarlijks de colleges voor het vak Auditing Research op locatie. 

Op 16 oktober 2014 is Dick benoemd tot hoogleraar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aan de Faculteit der Sociale en 

Economische Wetenschappen van University of Curaçao dr. Moises da Costa Gomez. Hij heeft op die dag zijn oratie uitgesproken, 

getiteld: “De bomen en het bos”, over het gebrek aan transparantie door de hantering van communicatiestrategieën en de 

overdaad aan informatie in duurzaamheidsverslagen van ondernemingen. Dick ondersteunt de University of Curaçao met de 

ontwikkeling van onderzoek en de participatie in het maatschappelijk debat op Curaçao. 
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OVERIGE FUNCTIES 

Erkend praktijkscriptie begeleider 

Sinds 1999 is voor afgestudeerde accountants de verplichte praktijkstage ingevoerd. Dit houdt in, dat na de afronding van de 

theoretische accountantsopleiding gedurende een praktijkstage werkervaring dient te worden opgedaan alvorens inschrijving in 

het accountantsregister kan worden verkregen. Deze stageperiode wordt afgesloten met een praktijkscriptie. Dick treedt namens 

het stagebureau van EY Accountants op als erkend scriptiebegeleider. 

Raden van toezicht/advies 

Sinds 2005 voorzitter van de raad van toezicht van COG Drenthe. Dit is een stichting waarin een groep van 19 basisscholen in 

Drenthe zijn ondergebracht. 

Van 2000 tot 2014 lid/voorzitter van de Werkveld Advies Commissie (WAC) van de accountantsopleiding (HBO AC) van de 

Hanzehogeschool Groningen. 

Sinds september 2015 voorzitter van de Audit Commissie van Zorgpartners Friesland (Medisch Centrum Leeuwarden, Zorggroep 

Noorderbreedte en Ziekenhuis Tjongerschans Heerenveen). 

Sinds mei 2015 lid van de raad van advies in de zorgsector bij Stolwijk Kelderman Accountants te Doetinchem. 

Sinds januari 2016 voorzitter van de Audit Commissie van Stichting Accare – kinder- en jeugdpsychiatrie in Groningen, Friesland, 

Drenthe, Overijssel en Flevoland. 

Sinds april 2016 lid van de audit commissie van Vereniging Effectenbezitters Nederland (VEB). 
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PUBLICATIES – LEZINGEN - GASTCOLLEGES 

• In 1999 onderzoek namens EY naar de kwaliteit van publieksmilieujaarverslagen met een interview in RTL Nieuws (half 8 

journaal) en Business Nieuws Radio. 

• Hoofdstuk ‘Voorraden en Inventarisatie’, Handboek Controllers, 1999. 

• In 2000 onderzoek namens EY naar de kwaliteit en toepasbaarheid van verplichte overheidsmilieujaarverslagen. 

• Participatie in radio discussieprogramma Business Nieuws Radio inzake ethische normering en rapportering, 2000. 

• In 2001 onderzoek namens EY naar de kwaliteit van duurzaamheidverslagen met een interview in RTL Nieuws (half 8 journaal). 

• Diverse publicaties in vaktechnische bulletins en cliënten nieuwsbrieven van EY. 

• Diverse korte artikelen in magazines van diverse studieverenigingen. 

• Verificatie milieu-informatie (verhandelbare emissierechten), Staatscourant, 2004. 

• Een metafysisch perspectief op de verificatie van maatschappelijke jaarverslagen, D. Veltrop en D.A. de Waard, MAB november 

2007. 

• Toezicht op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (proefschrift), D.A. de Waard, Van Gorcum, april 2008. 

• Duurzaam Ondernemen, EOY Magazine, september 2008. 

• MVO in de greep – of – in de greep van MVO, Inform, oktober 2008. 

• De kwaliteit van maatschappelijke verslagen in Nederland, E.A.M. Kamp-Roelands en D.A. de Waard, MAB december 2008. 
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PUBLICATIES – LEZINGEN - GASTCOLLEGES 

• Keep the Balance Steady. In 2008 namens EY onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van duurzaamheidsverslaggeving door 

de top 150 Europese bedrijven. 

• Regels voor de toekomst - Toezicht op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, jubileumboek 125 jaar EY, 2008. 

• Maatschappelijk verantwoord ondernemen plaagt commissaris. Goed Bestuur & Toezicht, tijdschrift over governance, 1, 42-48 

- 2009. 

• Ketens van Duurzaamheid – Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) -  12 oktober 2010 

• Als de vos de passie preekt… - De rol van de accountant bij duurzaamheidsverslaggeving. Oratie. Rijksuniversiteit Groningen, 

Januari 2011. 

• Bestendig sturen op duurzaamheid: bestuur, toezicht en transparantie – O. Bik en D.A. de Waard – Jaarboek Corporate 

Governance 2012-2013, Kluwer – december 2012. 

• Als er opzet in het spel is, waar zet je dan op in? Cahiers Politiestudies, 29(11), 301-316 - 2013. 

• Een monitor op duurzaamheid. Goed Bestuur & Toezicht, tijdschrift over governance, 9(3), 14-23 - 2013. 

• Integrated assurance, een ontwikkeling en een visie. Leidraad voor de Accountant, 90(1), 01-30 - 2013. 

• Integrated assurance, Handboek Accountancy (A1021, 37) (pp. 1-27). Deventer: Kluwer. 

• Jaarlijks weerkerend gastcollege aan de Hanzehogeschool Groningen rondom het thema Accountant en Ethiek – vanaf 2001. 
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PUBLICATIES – LEZINGEN - GASTCOLLEGES 

• Gastcolleges aan de Universiteit van Nyenrode in het kader van de realisatie van PE-verplichtingen voor medewerkers van De 

Belastingdienst, Instellingen in de Publieke Sector en voor medewerkers van grote ondernemingen (waaronder ABN Amro Bank 

en Rabobank). 

• Uitbesteed werk - Fiscus in the lead, bijdrage aan de Summercourse Belastingdienst 2014 via Nyenrode. 

• Integrated reporting, bijdrage aan de Summercourse KPN via NBA. 

• De bomen en het bos, oratie University of Curaçao dr. Moises da Costa Gomez, oktober 2014. 

• Corporate Social Responsibility, symposium met dr. Ralf Wieriks bij de Central Bank of Curaçao namens University of Curaçao 

dr. Moises da Costa Gomez, 17 oktober 2014. 

• Rapport Transparantiebenchmark 2015 – hoofdstuk 5 “Verdiepend thema: Transparantie”, Ministerie van Economische Zaken, 

19 november 2015, www.transparantiebenchmark.nl  

• Integrated Governance – Jaarboek Corporate Governance 2015-2016, Wolters-Kluwer – december 2015. 

• Verantwoording over duurzaam beleggen – Het profijt van duurzaamheid: een zakelijke benadering, Wolters-Kluwer 2015. 

• Summercourse 2016 NBA rondom Integrated Reporting in het kader van de realisatie van PE-verplichtingen voor 

registeraccountants. 

• Summercourse 2016 Nexia rondom Actuele Ontwikkelingen in het Accountantsberoep in het kader van de realisatie van PE-

verplichtingen voor registeraccountants. 

 

9 

http://www.transparantiebenchmark.nl/

