Magazine Accountant TV P o d c a s t D o s s i e r s N i e u w s b r i e f C o n t a c t

NBA-platform voor accountants en financials

e Home
> Auteurs
> P >Discussie
Peter Steeman
Nieuws
Vaktechniek

Achtergrond

In & Uit

Feiten & Cijfers



Tuchtrecht

PETER STEEMAN
Peter Steeman is tekstschrijver en eigenaar van bureau Tweetekst.

DILEMMAPP

12 juni 2020

Zes jaar DilemmApp: 'Je moet kleur
bekennen'
Ruim zes jaar geleden begon de NBA met de
DilemmApp. Recent is een nieuwe versie
geïntroduceerd. "We willen dat mensen nadenken
over de consequentie van een keuze." 

CORONACRISIS

11 mei 2020

Expats in crisistijd: 'De wereld is
persoonlijker geworden'

LAATSTE NIEUWS
NIEUWS

03 juli 2020

Arnout van Kempen:
coronacrisis helpt niet
bij ontwikkeling soft
skills
NIEUWS

03 juli 2020

Impact coronacrisis op
overnamemarkt
‘beperkt en tijdelijk’

Sinds half maart ligt het openbare leven wereldwijd
grotendeels stil. Wat betekent de lockdown voor
accountants in het buitenland? Wat kan je vanuit
huis doen? En... 

MAGAZINE

07 mei 2020

Huub Wieleman: 'Financials willen graag zekerheid geven.
Dat kan op dit moment niet'
Hij was als lid van de raad van bestuur en interim-cfo van Franciscus Gasthuis &
Vlietland nog maar net in functie toen de coronacrisis uitbrak. De afgelopen periode...

NIEUWS

03 juli 2020

KvK: vijf procent meer
faillissementen door
corona
NIEUWS

02 juli 2020

Tweede Kamer praat
direct na zomerreces
over accountantsberoep



NIEUWS
NLP

13 februari 2020

NLP voor gevorderden: 'Je leert
naar jezelf te kijken'

02 juli 2020

FD: kleinere
beursfondsen kunnen
geen accountant vinden

Drie jaar nadat de NBA startte met de workshop
NLP hebben zeven deelnemers voor het eerst de
hoogste trede in het NLP-leertraject bereikt. Ze
mogen zich 'master... 

DATA SCIENCE

14 augustus 2019

'Dit gaat ons vak veranderen'
Met data science kun je slimme analyses laten
uitvoeren door software. BDO doet het al dagelijks
voor een aantal klanten. Zagen de accountants

Meer nieuws

daarmee niet aan de... 

KLIMAAT

10 juli 2018

Klimaatgezant: 'Opwarming aarde
heeft gevolgen voor assets van
bedrijven'
Duurzaamheid is gebaat bij een zekere mate van
disruptie, vindt klimaatgezant Marcel Beukeboom.
"Je hebt een frisse blik nodig om duurzaamheid te
laten slagen." 
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