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JAN WILLEM TAAMS
Jan Willem Taams is betrokken bij business- en verandervraagstukken die zijn verbonden met strategie,
governance en bedrijfsvoering. Taams, afgestudeerd als registeraccountant, werkte eerder bij
Pensioenuitvoerder Mn Services en KPMG Accountants. Sinds 2009 vervult hij vertrouwensrollen als
adviseur, bestuurder, kwartiermaker, informateur, onderzoeker, moderator, toezichthouder en
procesbegeleider.

ONTWIKKELING

24 juli 2020

LAATSTE NIEUWS

Idealen onder het vak
In zijn reeks beschouwingen over het
accountantsberoep roept Jan Willem Taams dit keer
accountants op om vanuit zelfontplooiing nieuwe
invulling te geven aan onafhankelijkheid,... 

ACCOUNTANCY

27 mei 2020

Verwachtingen buiten het vak
De handtekening van de accountant is essentieel in
het maatschappelijk verkeer. Een belangrijke
verworvenheid van het vak, maar het betekent ook
dat politiek, samenleving... 
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22 april 2020
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de samenleving gedomineerd door het

NIEUWS

stikstofdossier. Inmiddels heeft corona het

Nederlandse banken
verleenden voor 22
miljard euro steun

stikstofdossier in sneltreinvaart... 

ONTWIKKELING

13 maart 2020

Weerstand binnen het vak
Doorbreken van weerstand binnen het vak vraagt
tools die gericht zijn op een open communicatie
van de sector, meent Jan Willem Taams. 
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'Een derde van
kantoorruimte wordt in
2030 flexibel gebruikt'
Meer nieuws
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18 december 2019

Vertrouwen op het vak
De NBA bouwt in 2020 samen met de leden aan de
NBA 3.0-organisatie en de daarbij behorende
governance. Het NBA jaarplan beschrijft dat een

groot aantal governance-activiteiten... 

ONTWIKKELING

19 november 2019

Regievoering met het vak
Regievoering is 'trending topic'. Bestuurders wordt
regelmatig verweten geen regie te hebben. De
accountancy heeft hiermee ook te maken. Op de
bestuurstafel van... 

ONTWIKKELING

23 oktober 2019

Imperfecties uit het vak
In de media is de berichtgeving over accountants
de afgelopen tien jaar meestal niet positief geweest.
Deze trend werd in het voorjaar doorbroken met
vier maanden... 

ONTWIKKELING

02 september 2019

Geloof in het vak
Heeft de accountantssector nog bestaansrecht?
Volgens sommige belanghebbenden is het ernstig
gesteld met het beroep. Durven accountants nog op
te staan in het publieke... 

ONTWIKKELING

25 juli 2019

Invulling door het vak
De accountantssector heeft niet te klagen over
aandacht van publiek, politiek, toezichthouders en
media. Initiatieven om het negatieve tij te keren
zijn er in overvloed,... 

ONTWIKKELING

28 juni 2019

Observaties over het vak
De CTA publiceerde in februari 2019 haar plan van
aanpak. In de instellingsregeling staat dat het
verandertraject van de sector vooralsnog niet
aantoonbaar heeft... 

ONTWIKKELING

17 mei 2019

Maturiteit van het vak
Het maturiteitsmodel financieel professional 2022,
gericht op accountants in business, is in februari
2019 gepubliceerd. Het sluit aan bij de
vernieuwingsagenda... 

ONTWIKKELING

16 april 2019

Liefde voor het vak
Afdeling Oost van de NBA stelde voor om op
Valentijnsdag een interactieve inleiding te geven

over houding, gedrag en cultuur in relatie tot het
publiek belang. Aansluitend... 

Accountant is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van
Accountants (NBA).
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