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ZORG

gisteren

Bedrijfsresultaten van zorginstellingen en
accountants in de zorg, 2020
De verslaglegging van zorgorganisaties over 'coronajaar' 2020 wordt
gedomineerd door veel hoofdbrekens van het bestuur over zowel continuïteit
van zorgverlening,... 

ZORG

20 mei 2021

Hoe boeren de zorgboeren?
Het aantal zorgboerderijen in ons land groeit snel. Hun verslaggeving
verdient tegelijk aandacht. Jan Popping dook in de kenmerken, resultaten, het
verdienmodel,... 

ZORGINSTELLINGEN

27 oktober 2020

Accountantskantoren en bedrijfsvoering van
zorginstellingen: wat valt op?
In het jaar van corona maakt Jan Popping opnieuw de stand op van de
verslaggeving bij zorginstellingen: zowel vanuit nanciële optiek, als de
personele problematiek... 

ZORG

28 april 2020

Zorgelijke zorginstellingen: voorkomen is beter dan
genezen
Goede zorg en een gezonde bedrijfsvoering gaan hand in hand en daarmee
geldt het omgekeerde ook. 'Harde' nanciële en personele cijfers uit de
jaarrapportage bieden... 

ZORG

07 november 2019

Accountantskantoren in de zorgmarkt: beperkte keus
Al een aantal jaren houdt Jan Popping voor Accountant.nl regelmatig
accountantskantoren in de zorgmarkt tegen het licht: omzet, marktpositie en
'fees', marktdynamiek... 

KANTORENMARKT

09 mei 2019

De 'visitekaartjes' van de top 30 accountantskantoren
In de nieuwe Trends in Accountancy staat, zoals gebruikelijk, een top 30 van
de grootste accountantskantoren in Nederland. Wat zijn de overeenkomsten
en vooral de... 

ZORG

25 januari 2019

Governance, besturing en toezicht: old boys in de
zorgmarkt
Vraagtekens bij de continuïteit van zorginstellingen en zelfs faillissementen,
rapporten over fouten en fraude in de zorg, ontslagen bestuurders,
blunderende toezichthouders... 

ZORG

02 november 2018

Accountantskantoren in de zorgmarkt: onstuimige
ontwikkelingen
Omvallende ziekenhuizen, kritische rapporten over de nanciële positie van
zorginstellingen. Hoe vergaat het accountantskantoren in de zorgmarkt? Nu
de verslaglegging... 

ZORG

02 januari 2018

Zorg: de bedrijfsmatige prestaties van ziekenhuizen
Rendementen staan onder druk en personeel is schaars: ziekenhuizen
worstelen blijvend met grote nanciële en personele 'uitdagingen'. Dit terwijl
een gezonde bedrijfsvoering... 

ZORG

07 november 2017

Accountantskantoren in de zorgmarkt: sterk in
beweging
De zorgmarkt verkeert in een transitie naar meer 'marktwerking'.
Accountantskantoren in de zorg ook: het aantal transfers nam fors toe. 

ZORGMARKT

30 december 2015

Roerige tijden op de zorgmarkt
Ongeveer tien procent van de zorginstellingen wisselde vorig jaar van accountant. BDO veroverde over de hele linie een
groter marktaandeel, terwijl in 'cure' PwC... 
ACCOUNTANTS IN DE ZORG

11 mei 2015

Accountants in de zorg: aanzienlijke verschuivingen
Terwijl de big four marktaandeel verliezen in 'care', handhaven ze hun dominantie in 'cure'. De onderlinge
verschuivingen zijn echter niet gering. Uitgebreid onderzoek... 
MAGAZINE

01 december 2013

Accountantskantoren in de corporatiemarkt
Welke accountantskantoren domineren de woningcorporatiemarkt en wat zijn de verschuivingen daarin? En wat zijn
de accountantskosten en hoe ontwikkelen die zich?... 
MAGAZINE

01 november 2012

Accountantskantoren in de zorg
Welke accountantskantoren zijn de belangrijkste spelers in de zorgmarkt en hoe ontwikkelden hun posities zich het
afgelopen jaar? Wat betalen zorginstellingen aan... 

