JOHAN NELEMANS
Johan Nelemans is extern accountant bij ESJ Audit & Assurance BV. Hij was de eerste voorzitter van de
adviesgroep young professionals van het toenmalige NIVRA.

OPINIE

29 mei 2019

24/7: NBA Open
Is de tijd om de ramen en deuren te sluiten bijna aangebroken, met de laatste
NBA Open evenementen in zicht? Tijd om de ideeën, wensen en verzoeken te
bundelen in... 

OPINIE

14 januari 2013

Nuff said
Een jaar geleden sprak ik bij het delen van mijn goede voornemens het vertrouwen uit dat het mooiste vak en de
mooiste opleiding zich in positieve zin verder zullen... 
OPINIE

16 augustus 2012

Actieprogramma MKB-accountant: one size fits all
Hoewel de termijn om te reageren op het consultatiedocument MKB-accountant 2020 verstreken is, heb ik na een
zalige vakantie van maar liefst 4 weken begin augustus... 
OPINIE

12 juni 2012

Passie(f)
Passie. Het woord wordt de laatste tijd regelmatig gebruikt, in ieder geval op accountant.nl. Marco Moling schreef
onlangs dat het zijns inziens bij vele accountants... 
OPINIE

08 mei 2012

De accountant 3.0: een waaghals
De accountant 3.0 is een waaghals. Een durfal. Iemand die van de gebaande paden durft af te wijken. Tot die conclusie
kwam ik onlangs na het lezen van een reeks... 
OPINIE

23 april 2012

Rode stieren, jongedames en accountants
Te midden van alle discussies over de professioneel-kritische instelling/opstelling, over nestbevuiling en over de
irritante Limperg, zou je welhaast vergeten dat... 
OPINIE

28 maart 2012

Van ruilen komt huilen
De mkb-praktijk is voor de komende twee jaar door het NBA-bestuur tot bijzonder speerpunt benoemd. Via deze weg
wil ik graag een verzoek indienen voor een nieuwe... 
OPINIE

15 maart 2012

NEMAGG

Wetenschap en praktijk werden op succesvolle wijze bijeengebracht tijdens het eerste symposium van NEMACC, het
gezamenlijk kenniscentrum van de NBA en de Erasmus... 
OPINIE

08 maart 2012

Ragnarok en accountancyonderwijs
Het lot van de heersende machten wordt in de Noorse mythologie wel aangeduid met Ragnarok. Ragnorak is zowel een
eindpunt als een beginpunt. Na de vernietigende... 
OPINIE

24 februari 2012

Reminiscentie: NBA Young Profs
Eén nieuwsbericht heb ik de afgelopen periode gemist op deze site. Mede gezien de goede voornemens die ik mij voor
2012 heb gesteld, neem ik graag de taak op mij... 
OPINIE

09 februari 2012

Bloedtransfusie en consolidatieslag
De consolidatieslag in de accountancy duurt voort. Grant Thornton heeft ESJ overgenomen, Accon AVM heeft ZR
overgenomen en mijn eigen werkgever gaat na de fusie... 
OPINIE

25 januari 2012

Verdubbel duur van de accountantsopleiding
Een concept opnieuw ontdekken is lastig. Wanneer je daarmee start kun je maar beter De Luiken Openen. Daar is
Nyenrode Business Universiteit alweer een jaar geleden... 
OPINIE

19 januari 2012

Wat bindt werknemers?
De Top 10 meest gelezen nieuwsberichten 2011 gaat vooral over inkomen en carrière. Bij het delen van mijn goede
voornemens gaf ik al te kennen dat de meest gelezen... 
OPINIE

03 januari 2012

Goede voornemens
Aan het begin van het nieuwe jaar kun je verwachten dat er met enige regelmaat wordt geïnformeerd naar je goede
voornemens. Die vraag aan een accountant stellen... 
OPINIE

22 december 2011

Keuzevrijheid
In de supermarkt worden wij vandaag de dag geconfronteerd met een luxeprobleem, keuzevrijheid. De hagelslag wordt
in diverse kleuren, smaken en verpakkingen aangeboden.... 
OPINIE

08 december 2011

Trots
Kort geleden ontving ik van een goede vriend een enthousiast sms'je dat hij zijn masterscriptie met succes had
verdedigd en daarmee zijn universitaire opleiding... 
OPINIE

25 augustus 2011

Leveren waar de gebruiker om vraagt
In een blauwdruk voor het accountantsberoep pleit Marcel Pheij er voor maatwerk, waarin de markt bepaalt aan welke
vorm van controle in de toekomst nog behoefte... 
OPINIE

12 februari 2008

Moet het niet democratischer?
Democratische legitimiteit. Het zijn woorden die ik maar al te graag gebruik. Volgens mij hoorde ik deze woorden voor
het eerst in politiek verband. 
OPINIE

10 januari 2008

Corrupte denkbeelden
Vertrouwen is een sleutelwoord in de accountancy. Voor schandalen als Enron en de bouwfraude leek het vertrouwen
in de accountant vrij vanzelfsprekend. Nu wordt... 
OPINIE

13 november 2007

Jonge beroepsgenoten zijn aan zet!
Het imago van de accountant is al jarenlang onderwerp van discussie. Of dit minder geldt voor het imago van de
beroepsorganisatie NIVRA, valt te betwijfelen. Wanneer... 
MAGAZINE

01 januari 2006

Keer het tij in de strijd tegen de schaarste!
Het daadwerkelijk realiseren van collegeluwe periodes door middel van één maand fulltime college, een cultuuromslag
bij de accountantskantoren, promoten op middelbare... 

