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IN MEMORIAM HARM VAN NIMWEGEN (1951)
Na een kort ziekbed is Harm van Nimwegen op 29 februari 2016
overleden. We herinneren hem als een buitengewoon bevlogen mens
op verschillende terreinen. Een uniek gevoel voor humor, een hoge
mate van creativiteit en sensitiviteit, persoonlijke betrokkenheid en
dienstbaarheid zijn kenmerken die we altijd zullen blijven verbinden
aan Harm. Zijn hulp leidde steevast tot het ombuigen van een
probleem in een kans.
Geboren en getogen in Amsterdam gaf hij altijd blijk van zijn grote liefde voor
de stad en wat de stad heeft voortgebracht op sportief en cultureel gebied.
Vooral voetbal, cabaret en literatuur hadden zijn grote interesse. Zijn kennis
daarvan was onnavolgbaar groot. Maastricht en Kopenhagen waren zijn
‘tweede thuis’. Hij was daar geregeld te vinden vanwege de door hem geliefde
cultuur en pracht van die steden. Ook blonk hij uit in zijn kennis van bijzonder
glaswerk en fotografie.
Harm was als docent actief vanaf 1980, eerst bij de UvA en vanaf 1988 als
hoogleraar bij de VU voor het vak Bestuurlijke Informatieverzorging aan de
Postgraduate Accountants- en Controllersopleiding. Daarnaast was hij actief als
consultant en partner bij Ernst & Young en later als vice president bij
Capgemini, een werkomgeving die hij uitgebreid inzette ten behoeve van
praktijkillustraties in de colleges. In de loop der jaren werd hij door velen
gezien als voorbeeld en stond hij hen, wanneer nodig, bij als mentor en coach.
In de jaren 1996 – 2004 vervulde Harm de rol van voorzitter bij de
Postgraduate Controlleropleiding aan de VU en inspireerde hij docenten en
programmamanagement bij de voortdurende ontwikkeling en vernieuwing van
de opleiding.
Zijn colleges waren een ware happening waarin hij in doorgaans zeer straf
tempo de basisbeginselen en toepassingen van het vak BIV/AO voor het
voetlicht bracht. Met verrassende wendingen, grappen en associaties met
onderwerpen buiten dit vak gaf hij voor vele studenten maar ook professionals
in de praktijk een aansprekende persoonlijke kleur aan het vak. De toepassing
van zijn vakmanschap bereikte vele organisaties en mondde uit in een
gezamenlijke internationale uitgave van het boek ‘Business Process
Improvement‘ met H.J. Harrington in 1991. Het boek ‘administratieve
processen’ dat hij samen met collega Erik Esseling had geschreven in 1982
verscheen daarbij als werkboek. Daarnaast verschenen vele publicaties op en
over het vakgebied waaruit niet alleen zijn bevlogenheid en vakkennis bleken,
maar ook dat hij een taalkunstenaar was. Tot op het laatst gaf hij daar blijk
van, onder andere in de kerstboodschappen die hij aan een select gezelschap
toestuurde met zinspelingen op actuele thema’s in de maatschappij en zijn
persoonlijke opvattingen daarover.
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Te vroeg is zijn actieve loopbaan in 2004 om gezondheidsredenen geëindigd.
In zijn afscheidsrede op 11 mei 2007 besluit Harm zijn toespraak, dankbaar
terugkijkend op zijn carrière met de opmerking ‘mooi geweest’. Ook na 2007 is
Harm in de perioden dat hij zich goed voelde betrokken gebleven, zelfs nog als
meelezer, corrector en examinator.
Wij zijn Harm zeer dankbaar. We misten hem en dat gemis neemt met zijn
heengaan alleen maar toe.
Louis Spoor, Bert Steens, mede namens collega’s van de Postgraduate EMFC
opleiding (controllersopleiding) aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
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