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Microsoft Excel, Exact Online en Power BI. Allemaal programma’s 

die de huidige financial helpen met belangrijke zaken, zoals 

boekhouden. Maar zal er over tien jaar nog steeds de ‘huidige’ 

financial bestaan of zal dat overgenomen worden door allerlei 

digitale programma’s? Of zal de vraag naar financials juist toe-

nemen doordat bedrijven alleen maar groter worden? Wat 

wordt er nou precies verwacht van de financial van nu en wat 

kan de financial van de toekomst precies doen om zo min      

mogelijk overgenomen te worden door de digitalisering? 

Vraag jij je dit ook af? Mooi! Dan nodigt FESA jou uit om naar de 

online lezing van Welten op donderdag 7 mei te komen! Onze 

sponsor Welten, een detacheerder in de financiële sector, geeft 

een online lezing over het onderwerp ‘Verwachtingen van de 

toekomstige financial’. 

Denk jij dat dit iets voor je is? Meld je dan aan voor maandag 4 

mei door een e-mail te sturen naar:                                               

activiteiten@fesathehague.com. Je zal voor donderdag 7 mei 

een bericht met het linkje naar de online lezing krijgen. De lezing 

duurt van 12:15 uur tot 13:00 uur en de inloop is van 12:00 uur tot 

12:15 uur. 

Zien wij jou ook op donderdag 7 mei?     

 

Webinar met Welten 

Wat is Welten? Welten is een detacheerder in de financiële    

sector gevestigd in Vessem (Noord-Brabant). Sinds april is Welten 

één van de partners van FESA. Door deze samenwerking is het 

mogelijk om na jouw opleiding gemakkelijker bij een van hun op-

drachtgevers aan het werk te gaan!  
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Hoi, ik ben Jordi, 22 jaar en ben dit jaar penning 

meester van FESA. Momenteel ben ik  bezig met 

m’n afstudeerstage bij TNO. Daar doe ik            

onderzoek naar welke drijfveren bedrijven        

motiveren om te investeren in een circulaire    

economie. Ik heb voor deze stage gekozen     

omdat er binnen de opleiding geregeld over 

duurzaamheid werd gepraat, maar dit bleef    

altijd heel abstract. Tijdens deze stage worden 

zowel duurzaamheid als een circulaire economie 

juist heel concreet gemaakt en krijg ik de kans om te kijken met welke initiatieven grote 

bedrijven zoals KPN, Heerema en Damen bezig zijn. Naast mijn stage houd ik me veel  

bezig met de vereniging. Naast alle gezelligheid heb ik nieuwe competenties verkregen 

die mij verder zullen helpen tijdens mijn loopbaan. Ik kijk er dan ook op terug als een  

leerzame ervaring en een mooie aanvulling op m'n cv en zou het iedereen dan ook     

zeker aanbevelen. 

Even voorstellen..  
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Bestuursleden gezocht! 

Wil jij net als Jordi extra vaardigheden en ervaringen       

opdoen tijdens een bestuursjaar bij FESA? Stuur een bericht 

naar ons e-mailadres, FESA@hhs.nl met jouw CV en wie 

weet, ben jij volgend jaar de Voorzitter, Secretaris, Penning-

meester of bestuurslid van FESA.  

 

 

Wat houdt een bestuursfunctie in? 

Binnen het bestuur ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van FESA. 

Jij en de medebestuurders zorgen ervoor dat de vereniging draaiend blijft, continu   

nieuwe leden krijgt en interessant is voor bedrijven om mee samen te werken. Daarnaast 

geef je leiding aan één of meerdere commissies die jou helpen bij het uitvoeren van de 

werkzaamheden. Er wordt van jou verwacht dat je minimaal één keer per week          

vergadert. Een bestuursfunctie brengt ook vele voordelen met zich mee. Zo staat een 

bestuursfunctie goed op je CV, verbeter en ontwikkel je soft-skills, bouw je nog sneller 

een netwerk op en biedt het extra uitdaging naast de opleiding. 
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Naast FESA organiseert de Haagse Hoge-

school ook diverse webinars en workshops 

over actuele onderwerpen die voor             

toekomstige financials interessant zijn. Zo wordt 

er op 7 mei een ‘Big Conversation’ gehouden 

over de Sustainable Development Goals 

(SDG’s). Deze SDG’s zijn 17 doelen die zowel 

door de VN als de HHS worden omarmt om de wereld een betere plek te maken. In de    

bijeenkomst wordt er uitgelegd hoe de SDG’s en wereldburgerschap zich tot elkaar         

verhouden en wat de voor– en nadelen hiervan zijn.  

Activiteiten vanuit de HHS 
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Agenda mei  

07-05 19-05 

Webinar Welten  

Plaats: Online 

Tijd: 12:00-13:00 

Open dag HHS 

Plaats: Online 

Tijd: 16:00-18:00 

Ideeën  

Heb jij een goed idee voor de        

volgende activiteit, een leuk           

onderwerp voor een 

lezing of zie jij al    

helemaal voor je 

hoe de studiereis  

eruit moet zien? 

Ideeën zijn altijd         

welkom! Stuur een 

bericht naar FESA@hhs.nl met jouw 

idee! 

Aanmelden voor de 

Webinar van Welten 

Stuur een e-mail met je 

naam en studenten-

nummer naar activitei-

ten@fesathehague.com. 

Op 7 mei krijg je van ons 

een link naar de webinar.  

Kijk voor de voorwaarde voor het aan– en afmelden op de website 

07-05 

SDG’s for better or 

worse? 

Tijd: 15:00-16:00 

Kijk voor meer info op 

intranet 

      Commissieleden gezocht! 

Wil je eerst even kennis maken met FESA voordat je in het bestuur wilt of 

denk je dat een bestuursfunctie iets te veel tijd kost, maar wil je FESA 

wel graag helpen bij het organiseren van activiteiten, het werven van 

partners of de website onderhouden? Meld je dan aan als commissielid 

voor het schooljaar 2020-2021. FESA is voor komend schooljaar op zoek 

naar diverse commissieleden voor de commissies Activiteiten,          

Marketing en Externe Betrekkingen. Interesse? Stuur een e-mail naar 

FESA@hhs.nl.  

https://dehaagsehogeschool.sharepoint.com/sites/Studentennet/_layouts/15/Event.aspx?ListGuid=5ca7ae3c-3f07-458e-bc71-7b9a0407de2e&ItemId=456
https://dehaagsehogeschool.sharepoint.com/sites/Studentennet/_layouts/15/Event.aspx?ListGuid=5ca7ae3c-3f07-458e-bc71-7b9a0407de2e&ItemId=456

