JAN-WILLEM WITS
Jan-Willem Wits is zelfstandig communicatieadviseur en werkt onder andere voor uiteenlopende
opdrachtgevers in de accountancy.

MAGAZINE

03 mei 2022

Marc Hogeboom, KPMG: 'Wij hebben een verhaal te vertellen'
“Steeds opnieuw de dialoog aangaan, is volgens mij dé belangrijkste opdracht voor het accountantsberoep in deze tijd.
Helaas krijgt communicatie, ook in de opleiding,... 
DISCUSSIE

Opinie

05 januari 2022

Dat accon avm lastige vragen niet uit de weg gaat,
verdient een compliment
Accountantskantoren trekken graag de deur dicht als ze in de media onder
vuur komen te liggen. Wat Jan-Willem Wits betreft verdient accon avm
waardering, omdat het... 

CONTROLE

20 juli 2021

Moeten we de mythe van een foutloze controle
loslaten?
Het accountantsberoep heeft in Den Haag minder invloed dan gehoopt, terwijl
er door die Haagse bemoeienis steeds meer zand in de motor van het beroep
lijkt te komen.... 

DISCUSSIE

Opinie

22 april 2021

Een landmijn in het spitsuur van je leven
Van de ene op de andere dag ben je van een veelbelovende jonge partner
opeens voorpaginanieuws. Een pleidooi voor meer openheid bij incidenten. 

FORUM

19 augustus 2019

Rel FvD: accountant komt als winnaar uit de bus
Geen pikante foto aan de rand van een zwembad, maar beschuldigingen van
zwendel aan het adres van de ex-penningmeester zorgde deze zomer voor
commotie rond Forum... 

OPINIE

06 augustus 2018

Big four en audit only
Een hogere auditkwaliteit, meer onafhankelijkheid en meer concurrentie. Dat
moesten de uitkomsten zijn van de hervormingen die Eurocommissaris
Michel Barnier – nu... 

OPINIE

20 december 2017

Brievenbusaccountant
Er zal stevig gevloekt zijn aan de Amsterdamse Gustav Mahlerlaan. Nog geen
jaar nadat een Nederlandse partner van Deloitte voor het eerst zijn
handtekening zette... 

OPINIE

30 november 2017

Baantjes trekken
De professionele verontwaardiging van NBA-directeur Berry Wammes, in
reactie op het streven van de Monitoring Group om het vaststellen van de
accountancystandaarden... 

OPINIE

02 oktober 2017

Terug bij af
We zijn dus terug bij af. De stakeholders van de accountancysector zien niets
in het matrixmodel dat de Stuurgroep Publiek Belang presenteerde om de
auditkwaliteit... 

OPINIE

18 januari 2017

Heldere keuze
Met het schrappen van de ALV op 19 december vorig jaar is de discussie over
de gewenste governance van de NBA in een impasse geraakt. Het bestuur
heeft nu de kaarten... 

OPINIE

29 september 2016

Akkefietje
'Miljoenenstrop voor Deloitte', kopte De Telegraaf. Het FD ging daar met
'Deloitte diep in het rood' nog eens dik overheen. Oei. Natuurlijk wil je dan
meteen weten... 

OPINIE

18 juli 2016

Dingetje
Een mening hebben is onder accountants al best een dingetje. Een
uitgesproken of zelfs tegendraadse opvatting uitdragen, is helemaal iets waar
de meeste accountants... 

OPINIE

05 juli 2016

Het zwijgen van Baker Tilly Berk
'De Cyprus-route; hoe accountantskantoor Baker Tilly Berk een schimmige belastingconstructie opzette', kopte de
Volkskrant op zaterdag 2 juli. Volgens de krant zou... 
OPINIE

23 juni 2016

Dikke doei
Marcel Pheij er heeft een standje gekregen. Het nieuws verspreidde zich als
een lopend vuurtje door de accountancysector en her en der was zelfs
hoongelach hoorbaar.... 

OPINIE

04 april 2016

Nietszeggende big four-clichés na AFM-boetes
Het overlijden van Johan Cruij

en de bomaanslagen in Brussel drongen het andere nieuws even op de achtergrond. De

'big four' zullen er niet rouwig om zijn geweest.... 
MAGAZINE

18 maart 2016

Individu, collectief en de rode lijn
Is het individu binnen een accountantsorganisatie echt de zwakste schakel bij het afstand houden tot de 'rode lijn' van
Dijsselbloem? Een essay over cultuur, verdienmodel,... 
OPINIE

11 maart 2016

Aansprakelijkheid vraagt innovatieve oplossingen
Hooggeleerde opponens, beste Marcel. Met eer en genoegen heb ik gelezen hoe jij als milde schoolmeester het
huiswerk van een zelfbenoemde accountancycommentator... 
OPINIE

02 maart 2016

Accountants en aansprakelijkheid
De twee voormalige accountantskantoren van woningcorporatie Vestia kunnen binnenkort een forse schadeclaim in de
bus verwachten. Dat concludeert Het Financieele... 
OPINIE

20 januari 2016

Kinderen over accountants?
Enkele weken geleden was ik bij mijn zoon (11 jaar, groep 8) op school. Ik had een speciale gast meegenomen: Marc, de
verkoper van de Utrechtse daklozenkrant Straatnieuws... 
OPINIE

22 december 2015

Even Peter Wakkie bellen
Binnen de Risk & Compliance afdeling van (grote) accountantsorganisaties bevindt zich een clubje dat door de meeste
collega's gehaat en gevreesd wordt. Ik vergelijk... 
OPINIE

11 december 2015

Mijd privébeleggingen in vastgoed
Iedereen moet geld verdienen. En als je de kans krijgt om veel geld te verdienen, maakt dat het leven een stuk
makkelijker. 
OPINIE

03 december 2015

Geef meer openheid over monitoringcommissie

NBA-voorzitter Pieter Jongstra en commissielid Marcel Pheij er wijzen de kritiek van de big four op de
Monitoringcommissie Accountancy van de hand. 
OPINIE

16 oktober 2015

Hoongelach van de minister
Bij de interviews die AFM-bestuurder Gerben Everts gaf rond zijn nieuwste rapportage, konden de recente
mediaberichten over Deloitte natuurlijk niet onbesproken... 
OPINIE

08 oktober 2015

Een nieuwe rode lijn (2)
Deloitte en EY hebben snel en voortvarend gereageerd op de storm die optrok na de berichtgeving in De Telegraaf. In
een gezamenlijk statement dat aan de media werd... 
OPINIE

05 oktober 2015

Een nieuwe rode lijn
Rond het herstel van het maatschappelijk vertrouwen in de accountancysector, kwam er onlangs weer een hobbeltje
op de weg. 'Deloitte lapt door de sector gewenste... 
OPINIE

10 maart 2015

Juridische slimmigheden schaden reputatie
Weinig accountantsorganisaties weten de verleiding te weerstaan om met juridische spitsvondigheden geschillen te
beslechten. Maar advocaten die door slimme vondsten... 
OPINIE

21 november 2014

Waar is de accountant in transparantste jaarverslag?
De NS heeft dit jaar De Kristal gewonnen, de prijs voor het meest transparante jaarverslag van Nederland. 
OPINIE

10 november 2014

Adviseren wat deugt loont meer dan wat mag?
Het negeren van de publieke verontwaardiging over scale sluiproutes kan duur uitpakken voor bedrijven en adviseurs.


OPINIE

02 mei 2014

Mosterd na de maaltijd
"Heb nog nooit zoveel bijval gekregen voor voorstellen van mensen werkend in sector zelf als nu bij #accountants",
twitterde PvdA-Kamerlid Henk Nijboer opgetogen.... 
OPINIE

24 februari 2014

Hoe heet is de ziekenhuissoep?
Voor het tweede jaar op rij hingen de ziekenhuisaccountants aan de noodklok. Dreigen Nederlandse ziekenhuizen
massaal op de es te gaan? Of wordt de soep uiteindelijk... 

Toon meer artikelen

