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FAR

14 mei 2018

Tijd voor een goed gesprek tussen theorie en praktijk
Waarom bestaat er weinig interactie tussen de accountant in de praktijk en de
academici die hun werk onderzoeken? Hoe kunnen we de wetenschap e ectief
naar de praktijk... 

OPINIE

15 september 2017

Definitie van auditkwaliteit: accountantsberoep moet
kleur bekennen
In haar Green Paper van juni 2017 legt de NBA Stuurgroep Publiek Belang de
de nitie van auditkwaliteit ter consultatie voor. Weliswaar inhoudelijk
informatief,... 

INVLOED TEAM LEIDERSCHAP OP AUDITKWALITEIT

19 oktober 2016

Zwijgen is zilver, spreken is goud?
In Nederland is het niet ongewoon dat medewerkers van alle rangen hun
mening geven. Recent onderzoek laat zien dat accountants er hun voordeel
mee kunnen doen als... 

MAGAZINE

20 maart 2015

Over kippenvel gesproken
Accountantskantoren moeten hun eigen signatuur kunnen geven aan de weg naar cultuurverandering. Er zijn meer
wegen die naar Rome leiden. Eén maatregel op zichzelf... 
OPINIE

01 juli 2014

Niet nutteloos, wel mank
Cultuur en gedrag gureren prominent in verbeterplannen om het vertrouwen in het accountantsberoep te herstellen.
Volkomen terecht, de kwaliteit en bestendigheid... 
OPINIE

31 oktober 2013

Praktijkscriptie kan en moet beter
Zouden de universitaire accountancyopleidingen zich - meer dan nu - moeten bemoeien met de praktijkopleiding? Wij
vinden van wel. 
OPINIE

16 augustus 2013

Dialoog universiteiten-kantoren goed voor student
De bijdrage van Tom Ooms over het verzoek van de grote accountantskantoren om het voorjaar studievrij te maken,
maakt veel reacties en emoties los. Toch is de bemoeienis... 
OPINIE

30 mei 2013

Van Atlantis naar El Dorado: vorming accountant van de toekomst
Zoals goudzoekers steeds op zoek blijven naar het mythische El Dorado, is het accountantsberoep op zoek naar de
toekomstige accountant. Hoe ziet die eruit? 
OPINIE

17 oktober 2012

Herijking Nederlandse accountantsopleiding
Nederlandse accountantsopleidingen moeten worden herijkt. De aanstormende generatie accountants moet beter
worden geëquipeerd. Dat is nodig om in de complexer wordende... 

